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عربي ودويل

بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح 
جممع م�سلخ الوثبة احلديث

الفجر الري��سي

اخب�ر الم�رات

الحتالل يحول البلدة القدمية 
يف اخلليل ملدينة اأ�سب�ح

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن زايد  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  اأم����ر ���ش��اح��ب 
بالإفراج  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اأحكام  بحقهم  �شدرت  ممن  �شجينا   973 عن 
يف ق�����ش��اي��ا خم��ت��ل��ف��ة وذل�����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة حلول 
بت�شديد  �شموه  وتكفل  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر 
تنفيذا  عليهم  ترتبت  التي  املالية  الل��ت��زام��ات 
لتلك الأحكام. وياأتي اأمر الإفراج عن ال�شجناء 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  حر�س  اإط��ار  يف 
ع��ل��ى اإع��ط��ائ��ه��م ف��ر���ش��ة ل���ب���دء ح���ي���اة جديدة 

والتخفيف من معاناة اأ�شرهم.
اإمارة  ال��ع��ام يف  ال��ن��ائ��ب  اأك���د  اآخ���رى  م��ن ناحية 

اأن  ال��ع��ري  �شعيد  ي��و���ش��ف  امل�شت�شار  اأب��وظ��ب��ي 
مع  التن�شيق  ب��داأت  اأبوظبي  يف  العامة  النيابة 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ب�شاأن اإجراءات 
تنفيذ اأمر �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة باإطالق 
عودتهم  وتاأمني  �شموه  اأم��ر  �شملهم  من  �شراح 
اإىل اأ�شرهم قبل حلول �شهر رم�شان املبارك.    

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  هناأ  اأخ��رى  جهة  من 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
�شاحب  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
ال���دول���ة )ح��ف��ظ��ه اهلل( مب��ن��ا���ش��ب��ة ح��ل��ول �شهر 
رم�شان املبارك داعيا املوىل عزو وجل اأن يعيد 
ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ك��رمي��ة ع��ل��ى ���ش��م��وه مبوفور 

ال�شيخ حممد  �شمو  والعافية. كما هناأ  ال�شحة 
الكرمية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  دب��ي 
ون��واب احلكام  العهود  واأول��ي��اء  الإم���ارات  حكام 
�شائال اهلل عز وجل اأن يكون �شهر خري وحمبة 

وبركات.
�شعب  امل��ب��ارك��ة  املنا�شبة  ب��ه��ذه  �شموه  ه��ن��اأ  كما   
المارات و اجلاليتني العربية ال�شالمية . وهناأ 
�شمو ويل عهد اأبوظبي اأي�شا اأ�شحاب اجلاللة 
والفخامة وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول 
العربية والإ�شالمية مبنا�شبة حلول ال�شهر الك

   

غدا اأول ايام �ضهر رم�ضان املبارك 
و�ضول �ضيوف رئي�س الدولة من العلماء

 •• اأبوظبي-وام:

اعلنت جلنة حتري هالل �شهر رم�شان ان اليوم الثالثاء هو املتمم ل�شهر 
�شعبان وان غدا الربعاء هو اأول ايام �شهر رم�شان املبارك اعاده اهلل علينا 

جميعا وعلى الأمة الأ�شالمية باليمن والركات..
ال��ك��رى من  ال��دف��ع��ة  ام�����س  ال��ب��الد م�شاء  اإىل  م��ن جهة اخ���رى و�شلت 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  العلماء �شيوف �شاحب 

الدولة )حفظه اهلل( خالل �شهر رم�شان املبارك.
كان يف ا�شتقبال العلماء ال�شيوف �شعادة الدكتور حمدان م�شلم املزروعي 
الدكتور  و�شعادة  والأوق���اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س 
املزروعي  عبيد  حممد  و�شعادة  الهيئة  ع��ام  مدير  الكعبي  مطر  حممد 
الهيئة وح�شن احلمادي ممثل  الإ�شالمية يف  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير 

عن وزارة �شوؤون الرئا�شة اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني يف الهيئة.
ورحب �شعادة الدكتور حمدان املزروعي بالعلماء �شيوفا كراما على دولة 
الإمارات و�شعبها .. وثمن دورهم الكبري يف ن�شر الوعي واملحبة والعتدال 
بني امل�شلمني واإبراز تعاليم الإ�شالم ال�شمحة ور�شالته اخلالدة .. متمنيا 

لهم اإقامة طيبة بني اأهلهم يف جمتمع دولة الإمارات.

تخفي�س �ضاعات العمل يف القطاع اخلا�س �ضاعتني خالل رم�ضان
•• اأبوظبي-وام:

العمل يف جميع من�شاآت وموؤ�ش�شات و�شركات  تقرر تخفي�س �شاعات 
القطاع اخلا�س يف الدولة خالل �شهر رم�شان لعام 1434 هجرية 
باأجور  امل�شا�س  عدم  مع  اليوم  يف  �شاعتني  بواقع  ميالدية   2013
العاملني. واأ�شدر معايل �شقر غبا�س وزير العمل ام�س تعميما بهذا 
ال�شاأن تنفيذا لأحكام املادة 65 من القانون الحتادي رقم 8 ل�شنة 

وتعديالته. العمل  عالقات  تنظيم  ب�شاأن   1980
)التفا�شيل �س3(

حممد بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه واحلكام وروؤ�ضاء الدول العربية واال�ضالمية بحلول �ضهر رم�ضان

خليفة ياأمر بالإفراج عن 973 �ضجينا والتكفل بت�ضديد التزاماتهم املالية

زار منزل �ضيف حممد بن عبالن املزروعي يف بني يا�س

حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الفرن�ضي 
عالقات ال�ضداقة وامل�ضتجدات يف املنطقة والعامل

 •• ابوظبي-وام:

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
بابوظبي  املعمورة  مبنى  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات 
معايل ج��ان اي��ف لو دري��ان وزي��ر ال��دف��اع الفرن�شي 
ال���ذي ي���زور ال��ب��الد ح��ال��ي��ا. ورح���ب �شمو ويل عهد 

له  املرافق  والوفد  الفرن�شي  الدفاع  بوزير  اأبوظبي 
وا�شتعر�س معه عالقات ال�شداقة التي تربط دولة 
المارات وفرن�شا وم�شتوى التن�شيق املتميز بينهما.

من جهة اخرى قام الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بن  حممد  ل�شيف  ب��زي��ارة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 

عبالن املزروعي..     )التفا�شيل �س2(

الق�شف اجلوي حول مدينة حم�س اىل كومة من الأنقا�س )رويرتز(

متطرفو الخوان يلقون باحلجارة على اجلنود قبل حماولة اقتحام دار احلر�س اجلمهوري بالقاهرة  )رويرنز(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله وزير الدفاع الفرن�شي  )وام(

•• القاهرة-وكاالت:

حاولت قيادات الخوان املجرمني 
ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط اج���رام���ي فجر 
القوات  جل���ر  حم���اول���ة  يف  ام�����س 
مع  ق��ت��ال  اىل  امل�����ش��ري��ة  امل�شلحة 
امل���ع���زول حم��م��د مر�شي  اأن�������ش���ار 
دار  لق��ت��ح��ام  ببلطجية  ف��دف��ع��ت 
احل���ر����س اجل���م���ه���وري مم���ا دفع 
رج����ال اجل��ي�����س وال�����ش��رط��ة للرد 
بينهم  ف���وق���ع  الره���اب���ي���ني  ع��ل��ى 
فيما  واجل��رح��ى  القتلى  ع�شرات 
اكرث  وا���ش��ي��ب  ���ش��اب��ط  ا�شت�شهد 

من 40 من املجندين بجروح.
امل�شلحة  ال�����ق�����وات  اأك��������دت  وق�����د 
عنا�شر  اأن  ام�س  م�شاء  امل�شرية، 
بدورها  قامت  وال�شرطة  اجلي�س 
املن�شاآت  ع��ن  ال��دف��اع  الأ���ش��ي��ل يف 
دة ع���ل���ى اأن  ال��ع�����ش��ك��ري��ة، م�������ش���دِّ
للجندي  يتيح  ال���دويل  ال��ق��ان��ون 
الع�شكرية  امل��ن�����ش��اأة  ع���ن  ال���دف���اع 
لأن���ه ي��داف��ع ع��ن الأم���ن القومي 

لبالده.
ال��ر���ش��م��ي با�شم  ال��ن��اط��ق  د  و����ش���دَّ
العقيد  امل�شرية  امل�شلحة  القوات 
اأركان حرب اأحمد حممد علي، يف 
موؤمتر �شحايف عقده مع الناطق 

اأنها اأطفال قتلوا يف �شوريا.
ال��ر���ش��م��ي با�شم  ال��ن��اط��ق  د  و����ش���دَّ
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة امل�����ش��ري��ة على 
والقانون  الوطنية  القوانني  اأن 
الدفاع  ل��ل��ج��ن��دي  ي��ت��ي��ح  ال�����دويل 
عن املن�شاأة الع�شكرية لأنه يدافع 
ع����ن الأم��������ن ال���ق���وم���ي ل����ب����الده، 
ام�س  ما حدث فجر  اأن  مو�شحاً 
هو اأن جمموعة م�شلحة هاجمت 
ب���ال�������ش���الح وال����ر�����ش����ا�����س احل���ي 
واخل��رط��و���س وب��احل��ج��ارة مبنى 
احل���ر����س اجل���م���ه���وري وال���ق���وات 
امل��ك��ل��ف��ة ب��ت��اأم��ي��ن��ه م���ا اأ���ش��ف��ر عن 
ا�شت�شهاد عن�شر بالقوات امل�شلحة 
 8 بينهم  اآخ���ري���ن   42 واإ���ش��اب��ة 

بحالة حرجة جداً.
د على اأنه لن يتم ال�شماح  كما �شدَّ
بالعبث بالأمن القومي امل�شري، 
حم����������ّذراً ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة من 
القرتاب من املن�شاآت اأو الوحدات 

الع�شكرية يف البالد.
وقد وجهت النيابة العامة ل�200 
م��ت��ه��م األ���ق���ي ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م يف 
ا�شتباكات دار احلر�س اجلمهوري، 
التي دارت بني عنا�شر من جماعة 
الإخ��وان امل�شلني وق��وات اجلي�س، 
القتل،  راأ�شها  على  اتهامات  عدة 

وال�شروع فيه.
وت���واج���ه ال��ن��ي��اب��ة امل��ت��ه��م��ني بعدة 
بينها  م�����ن  اأخ����������رى،  ات����ه����ام����ات 
والتعدي  والتجمهر،  البلطجة، 
على اأفراد من اجلي�س، والتعدي 
ع��ل��ى م��ن�����ش��اأة ع�����ش��ك��ري��ة، وحمل 
وذخائر،  وبي�شاء  ن��اري��ة  اأ�شلحة 
ال��ع��ام لتنفيذ  ب��الأم��ن  وامل�����ش��ا���س 

غر�شهم الإرهابي.
اأ�شدر  ال���ش��ت��ب��اك��ات  اأع���ق���اب  ويف 
من�شور،  ع��ديل  امل��وؤق��ت  الرئي�س 
حتقيق  جل���ن���ة  ب��ت�����ش��ك��ي��ل  ق�������رار 

للوقوف على اأبعاد احلادث.
امل�شرية  ال��رئ��ا���ش��ة  ح����ذرت  ك��م��ا 
املتظاهرين  م��ق��ت�����ش��ب  ب��ي��ان  يف 
املوؤ�ش�شات  م���ن  الق�������رتاب  م���ن 

الع�شكرية اأو احليوية.
م���ن ج��ان��ب��ه اع��ل��ن ���ش��ي��خ الزه����ر 
اح�����م�����د ال����ط����ي����ب الث�����ن�����ني ان����ه 
اعمال  ان���ت���ه���اء  ح��ت��ى  ���ش��ي��ع��ت��ك��ف 
مطالبا  وذل���ك  م�شر  يف  ال��ع��ن��ف 
خالل  م�شاحلة  جل��ن��ة  بت�شكيل 
نف�شي  اج���د  "قد  وق���ال  ي��وم��ني. 
م�شطرا يف هذا اجلو الذي تفوح 
اعتكف  ان   .. ال����دم  رائ���ح���ة  ف��ي��ه 
ي��ت��ح��م��ل اجلميع  ح��ت��ى  ب��ي��ت��ي  يف 
م�شوؤولية جتاه وقت نزيف الدم.

مقتل واإ�ضابة ع�ضرات البلطجية يف هجوم على دار احلر�س اجلمهوري 

اجلي�س يحبط موؤامرة الخوان ويحذر من العبث بالأمن القومي
ت�ضكيل جلنة تق�ضي حقائق و�ضيخ االأزهر يعلن اعتكافه حتى انتهاء اأعمال العنف 

•• عوا�صم-وكاالت:

�شهدت مدينة حم�س لليوم العا�شر على التوايل ق�شفا مركزا من قبل 
جتددت  وقت  يف  املحا�شرة،  اأحيائها  اأغلب  �شمل  ال�شوري  النظام  ق��وات 
امل�شلحة بني عنا�شر اجلي�س احلر وعنا�شر الأمن مدعومة  املواجهات 

بقوات من حزب اهلل اللبناين على اأطراف حي اخلالدية.
حم�س  مدينة  اأحياء  ثلثي  اإن  الإن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  وق��ال 
دمرت كلياً مع ت�شاعد الق�شف الذي ُو�شف بالأعنف منذ بدء احلملة 

الع�شكرية على املدينة.
وقال نا�شطون �شوريون اإن حيي اخلالدية وباب ال�شباع تعر�شا لق�شف 
عنيف ا�شتخدمت خاللها قوات النظام خمتلف اأنواع الأ�شلحة الثقيلة، 
بع�س  يف  حرائ������ق  ون�ش����وب  وج��رح��ى  قتل������ى  �ش������قوط  اإىل  اأدى  مم��ا 

املنازل.
ياأتي ذلك يف وقت جتددت فيه املواجهات امل�شلحة بني عنا�ش������ر اجلي�س 
احلر وعنا�شر الأمن مدعومة بقوات من حزب اهلل على اأط��������راف حي 
اخلالدية، مما اأ�ش������فر عن تدمي������ر اأج�����زاء من جام��ع خالد بن الوليد.

يوتيوب -وفق  �شريط فيديو على موقع  تن�شيقية حي اخلالدية  وبثت 
عنيفة  ا�شتباكات  اأ�شوات  بو�شوح  فيه  ت�شمع  الفرن�شية-  الأنباء  وكالة 

وانفجارات بالقرب من م�شجد خالد بن الوليد.  ويظهر ال�شريط اأي�شا 
دم��ارا هائال واأر�شا مهجورة، مع دخان يت�شاعد من كل مكان بعد كل 
انفجار. من جهته، اأكد املر�شد ال�شوري اأن ال�شتباكات العنيفة م�شتمرة 

بني مقاتلي املعار�شة والقوات النظامية عند اأطراف حي اخلالدية.

الداخلية  وزارة  با�شم  الر�شمي 
امل�شرية اللواء هاين عبد اللطيف 
م�شاء  ال�شتعالمات  هيئة  مبقر 
ام�س على اأن القوات امل�شلحة مل 
تتعامل مع متظاهرين �شلميني، 
من�شاأة  حماية  على  عملت  واإمن��ا 
ع�����ش��ك��ري��ة م���ن جم��م��وع��ة حملت 
على  الر�شا�س  واأطلقت  ال�شالح 
فجر  اجل���م���ه���وري  احل���ر����س  دار 

ام�س.
وفنَّد علي علمياً ما يردِّده اأن�شار 
مر�شي،  حممد  امل��ع��زول  الرئي�س 
من اأن لدى هوؤلء الأن�شار فوارغ 
عنا�شر  اأن  اأو  ن��اري��ة،  م��ق��ذوف��ات 
القوات امل�شلحة قتلت اأطفاًل من 
بني املعت�شمني حول دار احلر�س 
فوارغ  اأن  م��و���ش��ح��اً  اجل��م��ه��وري، 
النارية  وامل���ق���ذوف���ات  ال��ط��ل��ق��ات 

ي����زي����د عن  ل  ت�������ش���ق���ط مب�������دى 
مرتين اثنني على ميني ال�شالح 

املطلق منه املقذوف.
ال�شور  اأن  ت���ب���نيَّ  اأن�����ه  واأ�����ش����اف 
اللكرتوين  امل��وق��ع  ن�شرها  التي 
ديني،  ت��اب��ع��ة حل����زب  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
مقتولني  اأط�������ف�������اًل  وُت�����ظ�����ه�����ر 
�شبق  ����ش���ور  ه����ي  ب���ال���ر����ش���ا����س، 
ن�شرها يف اآذار مار�س الفائت على 

اإع�������ادة اف���ت���ت���اح م��ن��ت��زه ق�ضف متوا�ضل يدمر ثلثي اأحياء حم�س 
ا���ض��ط��ن��ب��ول  يف  غ����ي����زي 

•• تركيا-يو بي اأي:

ام�س  الرتكية،  ال�شلطات  اأع��ادت 
الإث����ن����ني، اف��ت��ت��اح م��ن��ت��زه غيزي 
يف ا���ش��ط��ن��ب��ول ب��ع��د اأ���ش��اب��ي��ع من 
اإغالقه على خلفية الحتجاجات 
املناه�شة للحكومة التي انطلقت 
منه. وذكرت و�شائل اإعالم تركية، 
اأفني  ح�شني  ا�شطنبول  وايل  ان 
م��ول��ت��و، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ع��دد من 
يف  ���ش��ارك��وا  املحليني  امل�����ش��وؤول��ني 

افتتاح املنتزه.
وك����ان م���ن امل���ق���رر اف��ت��ت��اح منتزه 
مت  ول���ك���ن  الول  اأم���������س  غ���ي���زي 
الإحتجاجات  ب�شبب  ذلك  تاأجيل 
تق�شيم  م���ي���دان  يف  وق���ع���ت  ال���ت���ي 

خالل عطلة نهاية الأ�شبوع.
اأنه �شيتم منع  وحذر مولتو، من 

اأي جتمع غري �شرعي.

من  ج��م��اع��ي��ة  ا���ض��ت��ق��الت   
الت�ضليل ب�ضبب  اجل��زي��رة 

•• القاهرة-وكاالت:

ت����ق����دم ع������دد م�����ن الإع����الم����ي����ني 
عيوطى  عالء  وهم  وال�شحفيني 
وكارم  مو�شى  ودينا  فريد  وحامت 
وح�شن  �شالمة  وح��ج��اج  حممود 
جماعية  با�شتقالت  عبدالغفار 
القطرية  اجل��زي��رة  ف�شائية  من 
العلنى  والكذب  التدلي�س  ب�شبب 
وال��ت�����ش��ل��ي��ل الإع�����الم�����ى ال����ذى 
مت��ار���ش��ه يف ن��ق��ل الأح�����داث التي 

تدور يف م�شر حالًيا.
م���������ن ج������ه������ة اخ���������������رى ط�����ال�����ب 
ال�������ش���ح���ف���ي���ون والإع�����الم�����ي�����ون 
احل��ا���ش��رون ف��ى م��وؤمت��ر اجلي�س 
قبل ب��داي��ت��ه ب��ط��رد م��را���ش��ل قناة 
ال�شيا�شة  ب�شبب  وذل��ك  اجل��زي��رة 
وحماولة  ال��ق��ن��اة  تنتهجها  ال��ت��ى 

الوقيعة بني ال�شعب واجلي�س .

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:11            
الظهر.......    12:28  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   07:16  
الع�ساء......   08:46
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ع�ضرات امل�ضتوطنني يقتحمون باحات الأق�ضى
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

املبارك،  الق�شى  امل�شجد  باحات  الثنني،  امل�شتوطنني،  ع�شرات  اقتحم 
و�شط حرا�شة م�شددة من قوات الحتالل.

واأفادت موؤ�ش�شة الق�شى للوقف والرتاث يف بيان لها باأن نحو 200 من 
امل�شجد الق�شى، و�شط  اقتحموا  امل�شتوطنني و�شبان متطرفني  اأطفال 
حرا�شة م�شددة، فيما �شادت حالة الغ�شب ال�شديد من امل�شلني وطالب 
بالتكبري،  اأ�شواتهم  تعالت  الذين  امل�شجد الق�شى،  املنت�شرين يف  العلم 
ياأتي  واأن��ه  الق�شى، خا�شة  النتهاك حلرمة  لهذا  تعبريا عن رف�شهم 

ع�شية حلول �شهر رم�شان املبارك.
امل�شجد  اقتحامات  ت��ت��واىل  ال�شباح  ���ش��اع��ات  منذ  اإن���ه  املوؤ�ش�شة  وق��ال��ت 
الق�شى، حيث اقتحمت خم�شة جمموعات امل�شجد من جهة باب املغاربة، 
العلم يف  تواجدها ح��ول م�شاطب  الح��ت��الل من  ق��وات  ت�شدد  وق��ت  يف 

امل�شجد.

املرزوقي يعنينّ قائدًا للجي�س وميدد الطوارئ 
•• تون�س-يو بي اأي:

قرر الرئي�س التون�شي املوؤقت من�شف املرزوقي، تعيني قائد جديد لهيئة 
اأركان جي�س الر، ومتديد حالة الطوارئ املفرو�شة على البالد ملدة 3 
والناطق  الرئا�شي  الديوان  مدير  من�شر،  عدنان  وقال  اإ�شافية.  اأ�شهر 
الر�شمي با�شم الرئا�شة التون�شية، خالل موؤمتر �شحفي عقده ام�س اإن 
الرئي�س املرزوقي قرر ب�شفته القائد الأعلى للقوات امل�شلحة التون�شية 
ترقية العميد حممد �شالح احلامدي، اإىل رتبة اأمري لواء م�شاة، وتعيينه 

قائداً لهيئة اأركان جي�س الر التون�شي خلفاً للجرنال ر�شيد عمار.
ت���وىل عدة  ال���ر،  اأرك����ان جي�س  لهيئة  اجل��دي��د  ال��ق��ائ��د  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
فرقة  م��ن  وه��و  التون�شية،  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  �شلب  يف  م�����ش��وؤول��ي��ات 

الطالئع كومندو�س، وقد عمل اأي�شاً كملحق ع�شكري لتون�س يف ليبيا.
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مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان

رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 973 �ضجينا والتكفل بت�ضديد اللتزامات املالية املرتتبة عليهم
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأم��ر �شاحب 
حفظه اهلل بالإفراج عن 973 �شجينا ممن �شدرت بحقهم اأحكام يف 
وتكفل  املبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  وذلك  خمتلفة  ق�شايا 
لتلك  تنفيذا  عليهم  ترتبت  التي  املالية  اللتزامات  بت�شديد  �شموه 
اإط��ار حر�س �شاحب  اأم��ر الإف���راج عن ال�شجناء يف  الأح��ك��ام. وياأتي 
اإع��ط��ائ��ه��م ف��ر���ش��ة ل��ب��دء ح��ي��اة جديدة  ال�شمو رئ��ي�����س ال��دول��ة ع��ل��ى 

والتخفيف من معاناة اأ�شرهم.
من ناحية اآخرى اأكد النائب العام يف اإمارة اأبوظبي امل�شت�شار يو�شف 

واأ�شاف امل�شت�شار العري اإن اأمر �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة �شيكون 
له بالغ الأثر على امل�شمولني به كما اأنه �شي�شكل حافزا لنزلء اآخرين 
املن�شاآت الإ�شالحية لإعادة  لال�شتفادة من الإمكانيات التي توفرها 
التاأهيل والتدريب لنيل مثل هذا العفو يف منا�شبات تالية.. م�شريا 
واجتماعيا على  نف�شيا  الكرمي  للعفو  املتوقعة  اليجابية  الآث��ار  اإىل 
�شملهم  وال��ت��ئ��ام  منه  امل�شتفيدين  وال��ن��زي��الت  ال��ن��زلء  م��ن  الكثري 

باأ�شرهم مرة اأخرى وبدء �شفحة جديدة من احلياة ال�شريفة.
�شفحة  اأمامهم  �شيفتح  حيث  ال��ن��زلء  على  العفو  ق��رار  بوقع  ون��وه 
باملجتمع من جديد وتاليف  والعودة لالنخراط  جديدة يف حياتهم 
الأ�شباب التي كانت �شببا يف �شجنهم والتخطيط مل�شتقبلهم وحياتهم 

�شعيد العري اأن النيابة العامة يف اأبوظبي بداأت التن�شيق مع القيادة 
ال�شمو  �شاحب  اأم��ر  تنفيذ  اإج���راءات  ب�شاأن  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
رئي�س الدولة باإطالق �شراح من �شملهم اأمر �شموه وتاأمني عودتهم 

اإىل اأ�شرهم قبل حلول �شهر رم�شان املبارك.
وقال اإن الرعاية الكرمية التي يحظى بها اأبناء هذا الوطن واملقيمون 
فيه هي لفتة اأبوية واإن�شانية كرمية من �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
يف  ال�شجن  عقوبة  يق�شون  املجتمع  اأبناء  من  فئة  جت��اه  اهلل  حفظه 
ق�شايا ارتكبوها �شملتهم املكرمة وهو ما يجب اأن يثمنه وي�شت�شعره 
كل �شجني واأن تكون فرتة �شجنهم در�شا لهم وعرة للبحث عن �شبل 

للعي�س الكرمي.

بطريقة جديدة وخمتلفة.
واأ�شار العري اإىل الدعم الذي يوفره الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ب�شفة  الق�شاء  واأع��م��ال  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  العامة  للنيابة  امل�شلحة 
القانون  تنفيذ  الق�شاء يف  دور  يعزز  الدعم  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا  ع��ام��ة.. 

وال�شهر على تطبيقه مبا ي�شمن الأمن وال�شتقرار للمجتمع.
واأ�شاد امل�شت�شار العري باملتابعة الدائمة وامل�شتمرة التي يوليها �شمو 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير  ال�شيخ من�شور بن زايد 
�شوؤون الرئا�شة رئي�س دائرة الق�شاء لأعمال النيابة العامة والق�شاء 
يف الإمارة.. وذكر اأن �شموه يحر�س دائما على متابعة اأحوال امل�شاجني 

حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الفرن�ضي 
عالقات ال�ضداقة وامل�ضتجدات يف املنطقة 

حممد بن زايد يزور منزل �ضيف حممد بن عبالن املزروعي يف بني يا�س

•• ابوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف مبنى املعمورة 
ب��اب��وظ��ب��ي م��ع��ايل ج���ان اي���ف ل���و دري�����ان وزير 
حاليا.  ال��ب��الد  ي���زور  ال���ذي  الفرن�شي  ال��دف��اع 
الدفاع  بوزير  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ورح��ب 
معه  وا�شتعر�س  له  املرافق  والوفد  الفرن�شي 
المارات  دول��ة  تربط  التي  ال�شداقة  عالقات 

يف  بينهما  املتميز  التن�شيق  وم�شتوى  وفرن�شا 
على  ال�شديقني  البلدين  قيادتي  حر�س  ظل 
تعزيز وتطوير هذه العالقات اىل اآفاق ارحب 
التعاون  . وبحث اجلانبان ع��ددا من جم��الت 
امل�����ش��رتك��ة ال��ق��ائ��م��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن خ��ا���ش��ة يف 
دعهما  و�شبل  والدفاعية  الع�شكرية  اجلوانب 
ت��ب��ادل وجهات  ..ك��م��ا  ي��خ��دم م�شاحلهما  مب��ا 
الهتمام  ذات  الق�شايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  النظر 
امل�شرتك ا�شافة اىل التطورات وامل�شتجدات يف 

املنطقة والعامل. 

•• اأبوظبي-وام:

قام الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة بزيارة 
العائلة يف  م��ن��زل  امل��زروع��ي يف  ع��ب��الن  ب��ن  ل�شيف حممد 
حممد  ال�شيخ  �شمو  وتبادل  باأبوظبي.  يا�س  بني  منطقة 
�شيف بن عبالن  الودية مع  الأحاديث  نهيان  اآل  زايد  بن 
املزروعي  �شيف  عي�شى  ال��رك��ن  ال��ل��واء  بح�شور  امل��زروع��ي 

وافراد ال�شرة.
���ش��ع��ادت��ه��م بزيارة  وا���ش��رت��ه ع��ن  امل���زروع���ي  واع����رب �شيف 
الكرمية  الزيارة  بهذه  مرحبني  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو 
وم��ت��وارث يف  ا�شيل  نهج  ع��ن  تعر  وال��ت��ي  لهم  وت�شريفه 
مناطق  كافة  ال��وط��ن يف  اب��ن��اء  م��ع  القيادة  ب��ني  التوا�شل 
ويدمي  دول��ت��ن��ا  ان يحفظ  وج��ل  ع��ز  اهلل  �شائلني  ال��دول��ة 
عليها نعمة المن والمان والتطور والتقدم يف ظل قيادة 

رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة حفظه اهلل.

ابوظبي جانبا من  �شمو ويل عهد  تفقد  الزيارة  وخ��الل 
الرتاثي  ال��ط��راز  بني على  ال���ذي  امل��زروع��ي  عائلة  م��ن��زل 
مد  يج�شد  مبا  التقليدية  العمارة  مل��وروث  احياء  القدمي 
�شموه  وت��ع��رف  واحل��ا���ش��ر.  املا�شي  ب��ني  التوا�شل  ج�شور 
على مكونات املنزل الذي ا�شتوحى ت�شاميمه من العمارة 
املحلية القدمية التي تعر عن الهوية الوطنية امتزجت 
فيها ال�شالة باملعا�شرة بتوظيف مواد من البيئة املحلية 
الت�شييد  ا���ش��ت��خ��دم��ه��ا الب����اء والج������داد ق��دمي��ا يف  ال��ت��ي 
تعي�شها  التي  والج���واء  امل��ك��ان  وطبيعة  تتنا�شب  والبناء 
امل��ن��ط��ق��ة وحت��م��ل ع��ن��ا���ش��ر ال���ش��ت��دام��ة وال��ب��ق��اء ع��ل��ى مر 
ال�شنني والزمان. رافق �شموه خالل الزيارة معايل اللواء 
الركن طيار ال�شيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان 

و�شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل العهد. 
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•• اأبوظبي-وام:

اأط��ل��ق م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ه����ادف بن 
العدل  وزي�����ر  ال���ظ���اه���ري  ج���وع���ان 
�شندوق  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
الزكاة..حملة ال�شندوق الإعالمية 
العا�شرة 2013 حتت �شعار زكاتك 
�شمن  وذل��ك   .. لتعففهم  �شون   ..
التي  املتميزة  الإعالمية  احلمالت 
�شبيل  يف  �شنويا  ال�شندوق  يطلقها 
خدمة فري�شة الزكاة. واأكد معايل 
ال��ظ��اه��ري خ���الل م��وؤمت��ر �شحفي 
بح�شور  ال�شندوق  مقر  يف  عقده 
العا�شرة  الإع��الم��ي��ة  احلملة  رع��اة 
اإدارة  جم��ل�����س  واأع�������ش���اء   2013
ال�شحفيني  م��ن  وع���دد  ال�����ش��ن��دوق 
ال�شندوق  والإع�������الم�������ي�������ني..اأن 
يخطو خطوات وا�شحة ومدرو�شة 
العظيمة.. الفري�شة  هذه  خلدمة 
م�شريا اإىل اأن احلملة تعد العا�شرة 
�شمن �شل�شلة احلمالت الإعالمية 
ال�شندوق  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
�شهر  خالل  املا�شية  ال�شنوات  على 
رم�شان الكرمي كما تعد من اأقوى 
م�شتوى  على  الإعالمية  احلمالت 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية يف خدمة فري�شة الزكاة . 
وقال معاليه يف كلمته خالل املوؤمتر 
ال�شحفي اأن حملة ال�شندوق لهذا 
اأن  فكرة  تر�شيخ  اإىل  تهدف  ال��ع��ام 
ال��زك��اة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ف��رد من�ا 

ت��ع��ب��ريا ���ش��ادق��ا لف�شل  اإل  م��ا ه��ي 
مهما  عامال  تعد  اأن��ه��ا  كما  ال��زك��اة 
يف حماية الفرد والأ�شرة واملجتمع 
اأخيه  امل��زك��ي لإغ���ن���اء  ب��ه��ا  ي��ق��وم  اإذ 
املحتاج و�شد حاجته فيحفظ بذلك 
واأ�شاف   . عفته  وي�����ش��ون  ك��رام��ت��ه 
�شند  اإدارة  جمل�س  رئي�س  م��ع��ايل 
ي�شعى  ال�����ش��ن��دوق  ال����زك����اة..اأن  وق 
والإب���������داع من  ال��ت��م��ي��ز  اإىل  دوم�����ا 
وت�����ش��اف��ر اجلهود  ت��ك��ث��ي��ف  خ����الل 
ال�شامية  اأهدافه  لتحقيق  جميعها 
ولتحقيق  اأجلها  م��ن  تاأ�ش�س  التي 
ع�شرية  روؤي��������ة  امل���ت���م���ي���ز  ����ش���ع���اره 
قال  جهته  من   . �شرعية  لفري�شة 
ال�شيد جمال خلف املزروعي مدير 
اإن  والإع�����الم  ال���زك���اة  م����وارد  اإدارة 
اإطالق حملة ال�شندوق الإعالمية 
العا�شرة 2013 هو امتداد لإحدى 

التي  ال�شابقة  الإعالمية  حمالتنا 
ملا  نف�شه  امل��ع��ن��ى  اأن جن���دد  اأح��ب��ب��ن��ا 
حققته هذه احلملة من اأثر عميق 
يف ن��ف��و���س اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وال���ذي 
�شعينا من خاللها اإىل جت�شيد روح 
املجتمعية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  الت�شامن 
بع�شنا  فيها  نذكر  اأن  ينبغي  التي 
م��ن وق��ت لآخ���ر . واأ���ش��ار املزروعي 
اإىل اأن عدد املزكني زاد ن�شبة 100 
ال����ذي �شبقه.  ال���ع���ام  ع���ن  امل���ائ���ة  يف 
واأ�شاف اأن �شندوق الزكاة ي�شع يف 
اأعلى �شلم اأولوياته حتقيق جمتمع 
ومتالحم  اج���ت���م���اع���ي���ا  م���ت���ك���اف���ل 
تنمية  جم��ال  يف  وين�شط  اإن�شانيا 
الإن�شان  وخ��دم��ة  اخل���ريي  ال��ع��م��ل 
ال�شريعة  اأ����ش�������س  وف�����ق  امل���ح���ت���اج 
حر�شنا  ف��ق��د  الإ����ش���الم���ي���ة..ل���ذا 
الإعالمية  ح��م��الت��ن��ا  خ����الل  م���ن 

ونعيد  القيم  نبث هذه  اأن  املتنوعة 
ن�ش�هم  حتى  الأذه���ان  يف  تر�شيخها 
املجتمع  الإم���ك���ان يف حت��ق��ي��ق  ق���در 
املتالحم املتكافل. كما وجه ال�شكر 
والتقدير لرعاة احلملة الإعالمية 
2013 لدعمهم امل�شتمر واحلثيث 
ينم  الزكاة والذي  خلدمة فري�شة 
بامل�شوؤولية  الإح�����ش��ا���س  م���دى  ع��ن 
اثبتوا  ف��ق��د  وال��دي��ن��ي��ة  املجتمعية 
اأنهم  ال�شابقة  على مدار احلمالت 
اخلري.  لفعل  م�شاركاتهم  يف  رواد 
ال�����ش��ك��ر ملمثلي الإع����الم  ك��م��ا ج���دد 
بدورهم  يتقا�شمون  الذين  املحلي 
والدينية  الجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
احلملة  ه�����ذه  يف  م  والأخ����الق����ي����ة 
حتى  �شت�شتمر  وال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة 
اأعاده  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  نهاية 

اهلل علينا. 

•• اأبوظبي-وام:

اعلنت وزارة العمل عن التزام 12 الفا و 509 
من�شات على م�شتوى الدولة بقرار حظر تاأدية 
الماكن  و يف  ال�����ش��م�����س  ا���ش��ع��ة  الع���م���ال حت���ت 
من  امل��ائ��ة  يف   98.98 تبلغ  بن�شبة  امل��ك�����ش��وف��ة 
بداية  منذ  زياراتها  متت  التي  املن�شات  جمموع 
تطبيق القرار يف 15 يونيو املا�شي و حتى 30 
من ال�شهر ذاته فيما خالفت القرار 73 من�شاأة 
���ش��ع��ادة مبارك  . وق���ال  امل��ائ��ة  1.20 يف  ب��واق��ع 
ن�شبة  ان  العمل  وزارة  وك��ي��ل  ال��ظ��اه��ري  �شعيد 
يف  ت�شجيله  ما  تقارب  التي  و  بالقرار  الل��ت��زام 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة ت��وؤك��د م���دى وع���ي ا�شحاب 
العمل باأهميته ل �شيما وانه يطبق للعام التا�شع 
ال��ذي لعب دورا بارزا  على التوايل و هو الم��ر 
يف بلورة القناعة لدى القطاع اخلا�س ب�شرورة 
�شاأنه توفري احلماية  التقيد بالقرار الذي من 
جراء  عنهم  املحتملة  امل��خ��اط��ر  درء  و  للعمال 
ارت���ف���اع درج�����ات احل������رارة يف ف�����ش��ل ال�����ش��ي��ف و 
خ�شو�شا  العمل  ا�شحاب  م�شالح  على  يحافظ 
يف ظل ارتفاع انتاجية العمالة نظرا حل�شولها 
ع��ل��ى ال���راح���ة امل��ط��ل��وب��ة ي��وم��ي��ا خ���الل �شاعات 

الظهرية. يذكر ان القرار يحظر تاأدية العمال 
املك�شوفة  الم���اك���ن  و يف  ال�����ش��م�����س  ا���ش��ع��ة  حت��ت 
الن�شف ظهرا  و  ع�����ش��رة  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ش��اع��ة  م��ن��ذ 
الظهر  بعد  م��ن  الثالثة  ال�شاعة  اىل  ي�شتمر  و 
15 �شبتمر املقبل. و او�شح  يوميا و ذلك اىل 
امل�شكلة  التفتي�س  ف��رق  ان  ال���وزارة  وكيل  �شعادة 
فريقا   18 ع��دده��ا  و  ال���ق���رار  تطبيق  مل��راق��ب��ة 
 12 البالغة  التفتي�شية  زياراتها  خ��الل  عملت 
582 زيارة على التحقق من مدى التزام  الفا 
�شملتها  التي  الن�شطة  من  العديد  يف  املن�شات 
من  �شواء  القرار  ن�شو�س  بكافة  الزيارات  تلك 
حيث �شاعات احلظر او توفري و�شائل الوقائية 
ال�شابات  اخطار  من  العمال  حلماية  املنا�شبة 
والأمرا�س املهنية التي قد حتدث اأثناء �شاعات 
الأخطار  و�شائر  اخطار احلريق  العمل وكذلك 
التي قد تنجم عن ا�شتعمال اللت وغريها من 
ب�شاعات  تعليق جدول  ا�شافة اىل  العمل  اأدوات 
ذل��ك من  غ��ري  و  ب��ارز  اليومية يف مكان  العمل 
املتطلبات التي تبني التزام املن�شات بها با�شتثناء 
املن�شات البالغ عددها 73 من�شاأة حيث مل تلتزم 
الجراءات  اتخاذ  مت  و  امل��ق��ررة  احلظر  ب�شاعات 
الالزمة حيالها. و ين�س القرار على معاقبة كل 

مقدارها  مالية  بغرامة  احكامه  تخالف  من�شاأة 
خم�شة ع�شر الف درهم وذلك يف كل حالة �شبط 
التعامل  ال��وزارة على  اأك��د الظاهري حر�س  . و 
ب�شفافية مع املن�شات التي يتم �شبطها خمالفة 
بالتظلمات  للتقدم  املجال ل�شحابها  يتاح  حيث 
الغاية.  التي تنظر من قبل جلنة م�شكلة لهذه 
و بح�شب اح�شائية الوزارة فان ن�شب اللتزام يف 
املائة  98.99 يف  املناطق تراوحت بني  خمتلف 
و فيما بلغ عدد الزيارات التفتي�شية يف ابو ظبي 
1743 زي��ارة و املنطقة الغربية 688 زي��ارة و 
العني 1042 زيارة و يف دبي 2003 زيارة. كما 
بلغ عدد الزيارات التفتي�شية يف ال�شارقة 3194 
زيارة و يف عجمان 1179 زيارة و راأ�س اخليمة 
1074 زيارة و يف ام القيوين 631 زيارة و يف 
الفجرية 1046 زيارة تفتي�شية. و من املقرر ان 
زي��ارة خالل  الف   80 التفتي�س نحو  تنفذ فرق 
الفا ملراقبة   50 اأ�شهر تطبيق القرار من بينها 
التوجيه.  و  للتوعية  زي���ارة  ال��ف   30 و  تنفيذه 
اأو�شح �شعادة وكيل وزارة العمل انه مت خالل  و 
الفرتة من 15 و حتى 30 ال�شهر اجلاري تنفيذ 
918 زي��ارة للتوعية بالقرار حيث  10 الف و 
و  العمال  بو�شع  للوزارة  التابعني  املفت�شني  قام 

م�شوؤويل مواقع العمل التي �شملتها الزيارات يف 
جانب  اىل  تفا�شيله  كافة  �شرح  و  القرار  �شورة 
توؤكد  التي  التوعية  ن�شرات  و  مل�شقات  ت��وزي��ع 
يف جمملها على �شرورة التقيد بالقرار وكذلك 
توزيع املرطبات على العمال. و اأكد الظاهري ان 
تنفيذها  يتم  التي  والتوعية  التوجيه  الزيارات 
حتى  و  الن�شف  و  العا�شرة  ال�شاعة  منذ  يوميا 
ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  عند  احلظر  ب��دء  موعد 
موا�شلة  م��ع  ب��ال��ت��وزاي  ت��اأت��ي  ظ��ه��را  الن�شف  و 
اخلطة  وف���ق  للتوعية  اخ���رى  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
حما�شرة   125 تنفيذ  ت�شتهدف  التي  و  املعدة 
العمالية  ال���رع���اي���ة  وح�����دات  يف  ����ش���واء  وح��م��ل��ة 
ال�شكن  املناطق او يف جممعات  املنت�شرة يف كافة 
والتثقيف  التوعية  حمالت  جانب  اىل  العمايل 
املتنقلة  العمالية  الرعاية  وح��دة  تنفذها  التي 
للمناطق البعيدة. و ت�شتهدف فعاليات التوعية 
التي ينفذ بع�شها بال�شراكة بني وزارة العمل و 
والقطاع  العالقة  ذات  حملية  حكومية  جهات 
اخلا�س تعريف العمال ب� قرار الظهرية و اجراء 
من  وقايتهم  كيفية  و  لهم  الطبية  الفحو�شات 
النهاك احلراري و �شربات ال�شم�س ف�شال عن 

توزيع الهدايا التذكارية عليهم. 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�ضارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�ضارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ال�شفارة امل�شرية يف اأبوظبي اأن موقف دولة المارات 
اأجلها  من  خ��رج  التي  مطالبه  يف  امل�شري  لل�شعب  ال��داع��م 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت��اري��خ  اأع���اد  املا�شي  يونيو   30 يف 

ال�شقيقني اىل م�شاره الطبيعي.
يف  عبدالفتاح  �شعيب  بال�شفارة  الع��الم��ي  امل�شت�شار  وق��ال 
ت�شريح ام�س ان هذا املوقف الكرمي متثل يف تاأكيد �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل يف ر�شالة التهنئة التي اأر�شلها �شموه اىل امل�شت�شار عديل 
من�شور رئي�س جمهورية م�شر العربية املوؤقت على ان دولة 
الإمارات تتطلع اىل ان يتحقق لل�شعب امل�شري كل ما ي�شبو 

اإىل تطوير  ال��دائ��م  وازده����ار وتطلعها  ا���ش��ت��ق��رار  م��ن  اإل��ي��ه 
يف  ال�شقيقني  البلدين  بني  التاريخية  العالقات  وتر�شيخ 

جميع املجالت ملا فيه م�شلحة البلدين وخري �شعبيهما.
واأ�شاف ان الأعمدة الأ�شا�شية للعالقات امل�شرية الماراتية 
وامل�شاعب  القا�شية  التحديات  من  للعديد  تعر�شها  ورغ��م 
احلقيقية طوال ال�شنة املا�شية ال اأنها مل تهتز لرتكازها يف 
املقام الأول اىل �شند �شلب متثل يف حكمة القيادة الماراتية 
التي مل ت�شمح بوعيها احل�شاري لهذه التحديات ان تنتق�س 
اىل  بها  ينزلق  او  التاريخية  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  م���رياث  م��ن 
باأن  امل�شري  ال�شعب  البعاد واخل�شارة واي�شا لوعي  مهاوى 
هذه التحديات لن تنجح يف ان ت�شلب من م�شر انتماءاتها 

العربية وال�شالمية.

واأو�شح ان هذه التحديات اأثبتت للجميع ان املحبة ال�شادقة 
كانت  والم���ارات  م�شر  يف  ال�شقيقني  ال�شعبني  تربط  التي 
ال�شد املنيع الذي �شان وحافظ على الكنز الوجداين الذى 
اأودعه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل 
اأمانة يف اأعناقنا جميعا ..موؤكدا ان العالقات الثنائية بني 
البلدين �شت�شهد يف القريب العاجل تطورا نوعيا على كافة 

الأ�شعدة ال�شيا�شية والقت�شادية وغريها.
العالمي  امل�شت�شار  اأك���د  امل�شرية  الأح����داث  �شعيد  وع��ل��ى 
يوم  امل�شرية يف  امل�شلحة  القوات  اأن عزل  �شعيب عبدالفتاح 
جاء  احلكم  من  مر�شي  حممد  للرئي�س  اجل��اري  يوليو   3
لبى  ث��م  وم��ن  ال�شيا�شي  ولي�س  الوطني  ل��دوره��ا  ا�شتدعاء 
فر�شها  ال��ت��ى  مطالبه  بتحقيق  وق���ام  �شعبه  ن���داء  اجلي�س 

يونيو   30 ي��وم  اأجمع  العامل  �شاهدها  والتي  الأر����س  على 
ت�شونامى  يف  العظيم  امل�شري  ال�شعب  جموع  خرجت  حني 
ب�شري قدرته بع�س اجلهات العالمية العاملية بحوايل 33 
مليون متظاهر يف ظاهرة �شنفت باأنها اأكر جتمع ب�شري 

يف التاريخ.
وقال انه �شمن قراءة اأولية لالأحداث تظهر بو�شوح عزمية 
القوات امل�شلحة يف امل�شي قدما نحو مدنية الدولة امل�شرية 
وذلك يف عدم ا�شتئثارها بو�شع خارطة الطريق بل حر�شت 
كل احلر�س على م�شاركة جميع اطياف املجتمع من �شباب 
الثورة والقوى ال�شيا�شية وقيادات جمتمعية يف و�شعها وهم 
والوطن  ال�شعب  اأمام  ك�شهود عليها  الذين ح�شروا جميعا 

والعامل اأجمع.

امل�شرية على  امل�شلحة  القوات  واأ�شار عبدالفتاح اىل ا�شرار 
ا�شتبعاد نف�شها بالكلية من بنود خارطة الطريق التي اأوكلت 
رئي�س  بامتياز وهو  رئي�س مدين  اىل  الدولة موؤقتا  رئا�شة 
اإنتخاب رئي�س جديد كما  العليا حلني  الد�شتورية  املحكمة 
رئا�شية  انتخابات  اإج��راء  التاأكيد على  الطريق  اأكدت خطة 
مبكرة .. فكيف يكون انقالبا ع�شكريا ولي�س هناك اأي دور 
للجي�س يف احلكم �شواء حاليا اأو يف امل�شتقبل ح�شب خارطة 
الطريق تلك .. حيث يوؤكد �شكل وم�شمون وحمتوى هذه 
 - ال�شتنباط  او  للتاأويل  اأى جمال  يدع  اخلارطة - مبا ل 
عدم وجود هذا الدور للقوات امل�شلحة يف احلياة ال�شيا�شية 
واأن دورها يقت�شر حاليا على احلفاظ على حياة امل�شريني 

وتاأمينهم ف�شال عن تاأمني املن�شاآت احليوية.

ال�ضفارة امل�ضرية: موقف الإمارات من م�ضر اأعاد تاريخ العالقات بني البلدين اىل م�ضاره الطبيعي 

مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك

حممد بن را�ضد ياأمر بالإفراج عن جمموعة كبرية من نزلء املوؤ�ض�ضات الإ�ضالحية والعقابية

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة

بدء توزيع م�ضاعدات غذائية على 30 األف اأ�ضرة نازحة يف املخيمات الباك�ضتانية

•• دبي-وام:

بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأم���ر 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
ال��وزراء رع��اه اهلل ب�شفته  رئي�س جمل�س 
حاكم اإم��ارة دبي ب��الإف��راج عن جمموعة 

الإ�شالحية  املوؤ�ش�شات  ن��زلء  من  كبرية 
حلول  ملنا�شبة  وذل���ك  دب��ي  يف  والعقابية 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك ووج����ه ���ش��م��وه .. 
احلميدان  عي�شى  ع�شام  امل�شت�شار  �شعادة 
الجراءات  لتخاذ  دب��ي  يف  العام  النائب 

التنفيذية الالزمة لتنفيذ هذا الأمر.

اأن  دب��ي  ال��ع��ام يف  النائب  اأك���د  ذل��ك  واإىل 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب����داأت وال��ق��ي��ادة العامة 
ل�������ش���رط���ة دب�����ي ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال�����ب�����دء يف 
الف���راج  ل�����ش��م��ان  التنفيذية  اخل���ط���وات 
املوؤ�ش�شات  يف  625نزيال  ع��ن  ال�����ش��ري��ع 
ل�شرطة  التابعة  والعقابية  الإ�شالحية 

دب����ي مم���ن اأم�������ش���وا م�����ددا خم��ت��ل��ف��ة من 
خمتلفة  ق�������ش���اي���ا  يف  حم���ك���وم���ي���ات���ه���م 
اأ�شمى  العام  النائب  رفع  وقد  ومتنوعة. 
اآيات ال�شكر والتقدير اىل �شاحب ال�شمو 
على  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ت�شتهدف  ال���ت���ي  الن�����ش��ان��ي��ة  م���ب���ادرات���ه 

الن�شان اأول ب�شرف النظر عن جن�شيته 
�شموه من خالل  موؤكدا  اأو عرقه  ولونه 
لكرامة  ورع��اي��ت��ه  ال��ك��رمي��ة  ت��وج��ي��ه��ات��ه 
الن�������ش���ان وح���ق���وق���ه ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ روح 
اأو�شاط  ت�شود  التي  والتوا�شل  الت�شامح 
جم��ت��م��ع دول�����ة الم��������ارات ال�����ذي يعتر 

بقيادته املعطاءة وقيمه واأخالقه العربية 
وال�شالمية.

اأمر  ي�شملهم  الذين  اأن  احلميدان  واأك��د 
واأ�شرهم  ذوي��ه��م  اإىل  �شيعودون  الف���راج 
اليوم  يف  خارجها  اأو  الدولة  داخ��ل  �شواء 

الأول من ال�شهر الف�شيل.

•• جالوزاي - باك�صتان-وام:

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .. بداأت اإدارة 
امل�شاعدات  توزيع  باك�شتان  مل�شاعدة  الإماراتي  امل�شروع 
الغذائية على 30 األف اأ�شرة يف خميمات النازحني يف 
�شهر  حلول  مبنا�شبة  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية 
 500 و  تبلغ مليونا  بتكلفة  الف�شيل..وذلك  رم�شان 
األف دولر اأمريكي. واأ�شرفت اإدارة امل�شروع على توزيع 
امل�شاعدات على الأ�شر املحتاجة يف خميمات النازحني 
والتي بداأت مبخيم جالوزاي الذي يعتر اأكر خميم 
لالجئني يف باك�شتان وي�شم حوايل 13 األفا و 600 

مل�شاعدة  الإماراتي  امل�شروع  اإدارة  وقالت  نازحة.  اأ�شرة 
الغذائية  امل�شاعدات  ت��وزي��ع  اإن  لها  بيان  يف  باك�شتان 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذا  ياأتي 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ن��ه��ي��ان..ب��ت��ق��دمي  اآل  زاي���د  ب��ن 
من  للتخفيف  الباك�شتانيني  ل��ل��ن��ازح��ني  وال��غ��ذائ��ي��ة 
دولة  اأن  واأو���ش��ح��ت  ال�شعبة.  وظ��روف��ه��م  معاناتهم 
اأوائ��ل ال��دول التي  الإم��ارات العربية املتحدة تعد من 
وامل�شاهمة  ال��ن��ازح��ني  مب�شكلة  اله��ت��م��ام  اإىل  ب����ادرت 
بتوجيهات  لهم  وال��غ��ذائ��ي  الإن�����ش��اين  ال��دع��م  بتقدمي 
م���ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف اإط�����ار ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى دعم 
املحتاجني والفقراء وتوفري مقومات احلياة الكرمية 
دولة  بني  املتميزة  والعالقات  للجهود  وتتويجا  لهم 

الإمارات وجمهورية باك�شتان يف اإطار العمل الإن�شاين 
اأن���ه مت جتهيز  الإم���ارات���ي  امل�����ش��روع  اإدارة  واأ���ش��اف��ت   .
الغذائية  امل�����ش��اع��دات  م���واد  م��ن  400 ط��ن  و  األ��ف��ني 
املتكاملة من حيث  والنوعيات  املوا�شفات  اأحدث  وفق 
اأن هذه  اإىل  وال�����ش��ح��ي��ة..م�����ش��رية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
املواد  من  متعددة  نوعيات  على  �شتحتوي  امل�شاعدات 
ت�شمل الطحني والأرز وال�شكر وامللح والعد�س والزيت 
اأ�شرة.  لكل  كيلوجراما   80 يبلغ  ومب��ع��دل  وال�����ش��اي 
مل�شتحقيها يف  امل�شاعدات  اإي�شال  واأك��دت حر�شها على 
مواقع الإيواء املخ�ش�شة لهم باملخيمات لتي�شري طرق 
ال�شتالم لالأ�شر التي تفتقد لعائلها وتلك التي يعاين 
القدرة  وع��دم  البدين  والعجز  الإ�شابات  من  اأفرادها 

على احلركة.. منوهة باأن عمليات التوزيع �شتتوا�شل 
ب�شورة يومية حتى يتم الإنتهاء من ت�شليم امل�شاعدات 
ال��غ��ذائ��ي��ة جلميع الأ���ش��ر ال��ن��ازح��ة يف امل��خ��ي��م��ات. من 
جانبهم اأعربت الأ�شر النازحة يف خميم جالوزاي عن 
�شعادتها مببادرة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بتوزيع 
دولة  توؤكد حر�س  والتي  الإن�شانية عليهم  امل�شاعدات 
الإم�������ارات ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��ات��ه��م ج����راء الظروف 
اإىل �شاحب  ال�شكر  بها. ووجهوا  التي ميروا  ال�شعبة 
تاأتي  التي  امل�شاعدات  هذه  على  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
�شت�شاعدهم  اإليها حيث  احلاجة  اأم�س  يف  وقت هم  يف 
احلياة.  متطلبات  ملواجهة  املعي�شة  اأعباء  حتمل  على 
املواقف  هذه  اأن  املكرمة  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  واأك��دت 

مل�شاندة  الإم��ارات  دول��ة  على  بغريبة  لي�شت  الإن�شانية 
اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيني   .. الباك�شتاين  ال�شعب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  على  والعافية  ال�شحة  ي��دمي 
اجلزاء  خ��ري  يجزيه  واأن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
على هذه املكرمة واأن يدمي على دولة الإمارات الأمن 
ال�شمو  وال�شتقرار والزده��ار. ومثلت مبادرة �شاحب 
رئي�س الدولة بتوزيع امل�شاعدات الإن�شانية على الأ�شر 
يوما  الع�شكرية  العمليات  ج��راء  باك�شتان  يف  النازحة 
متميزا يف هذه املخيمات حيث اأعادت الفرح والب�شمة 
�شبل احلياة وع�شر  بعد �شيق يف  قلوبهم  اإىل  والأم��ل 
اإىل  ن��زوح��ه��م  ب�����ش��ب��ب  متطلباتها  ج��م��ي��ع  يف  ون��ق�����س 

املخيمات باحثني عن الأمن والأمان والإ�شتقرار. 

•• اأبوظبي-وام:

تقرر تخفي�س �شاعات العمل يف جميع من�شاآت وموؤ�ش�شات 
رم�شان  �شهر  خالل  الدولة  يف  اخلا�س  القطاع  و�شركات 
�شاعتني  ب��واق��ع  م��ي��الدي��ة   2013 هجرية   1434 ل��ع��ام 
يف اليوم مع عدم امل�شا�س باأجور العاملني. واأ�شدر معايل 
�شقر غبا�س وزير العمل ام�س تعميما بهذا ال�شاأن تنفيذا 
لأح��ك��ام امل����ادة 65 م��ن ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق���م 8 ل�شنة 
ورفع  وتعديالته.  العمل  عالقات  تنظيم  ب�شاأن   1980

معايل وزير العمل اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
واإخوانهما  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات اأ�شدق التهاين والتريكات 
بهذه املنا�شبة. وهناأ معاليه حكومة و�شعب دولة الإمارات 
واملقيمني على اأر�شها بهذه املنا�شبة �شائال املوىل عز وجل 
اأن يعيدها على دولتنا مبزيد من التقدم والإزدهار وعلى 

الأمتني العربية والإ�شالمية بالعزة واملجد. 

•• دبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ال��ق��ائ��د العام 
ثانية  ث��ورة  ان ما يجري يف م�شر حاليا هو  ل�شرطة دبي 
ل جدال فيها �شد حكم الخوان امل�شلمني ..موؤكدا انه ل 
يوجد حزب اأو جماعة ت�شتطيع الوقوف اأمام ارادة ال�شعوب 
التي ل تقهر. ومتنى الفريق �شاحي - يف حوار مع مرا�شلة 
قناة احلرة يف دبي اجني انور يذاع يف ال�شابعة م�شاء - لو 
لو  قال  عندما  بكلمته  مت�شك  مر�شي  ال�شابق  الرئي�س  ان 
ولكن  من�شبي  �شاأترك  م�شري  اآلف   10 �شدي  تظاهر 
يبدو اأن كر�شي ال�شلطة غدار ويخلف لبع�س النا�س عهده. 
امل�شهد  ان اجل��دي��د يف  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  واع��ت��ر 
انهم على توا�شل  اأثبتوا للعامل  ان الخ��وان  الآن  امل�شري 
الفالم  يف  القاعدة  اأع��الم  ظهور  بدليل  القاعدة  بتنظيم 

الخبارية التي ت�شجل مظاهرات الخوان يف القاهرة.
امل�شري  ال��ذي تعمده الخ��وان بالق�شاء  ال�شدام  ان  واأك��د 
كان اأكر خطاأ ارتكبوه يف حياتهم لأن العدل اأ�شا�س امللك 
هيبته  الرئي�س  يفقد  ال��ع��دل  على  الع��ت��داء  يتم  وحينما 
واأخذهم  الع��الم��ي��ني  ح����ارب  م��ر���ش��ي  ان  اىل  ..م�����ش��ريا 

الع�شر  ه��ذا  يف  الع���الم  حماكمة  تعتر  حيث  للمحاكم 
�شربا من �شروب اجلنون والالعقالنية.

وق����ال ان م��ر���ش��ي ح����ارب الزه����ر ال����ذي ل��ه م��ك��ان��ة مميزة 
كله  العربي  الوطن  بل يف  لي�س فقط يف م�شر  ومرموقة 
كما انه والخوان خا�شموا اجلي�س وال�شرطة وامن الدولة 
والثقافة وا�شتعدوا دول اخلليج. واعتر �شاحي ان ما قاله 
الخوان عن اأن لديهم م�شروع نه�شة كان خديعة وظهر انه 
م�شروع كبوة و�شقطة وقال اذا كان الخوان ل ي�شتطيعون 
دولة.  ادارة  ي�شتطيعون  البنزين فهل  اأزمة حمطات  ادارة 
طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  ال���وزراء  رئي�س  موقف  على  وتعليقا 
اأردوغان جتاه الزمة ال�شيا�شية يف م�شر وتاأييده ل�شرعية 
مر�شي ..قال الفريق �شاحي اأردوغ��ان من بلد تدخل فيه 
لديها  ك��ان  ق��وى  ب�شبب  م��رات  ارب��ع  ال�شيا�شة  يف  اجلي�س 
جموح �شيا�شي فتدخل اجلي�س ولو مل يحدث ذلك ملا متكن 
اردوغ��ان من اأن يكون حاكما يف تركيا . واأ�شاف ان حركة 
روؤي���ة ل  ع��ن  ال�شباب حت��دث��وا  م��ن  مت��رد ت�شم جمموعة 
يراها مر�شي ول يراها الخوان امل�شلمون ول يفهمونها .. 
معترا ان فل�شفة الخوان هي ادارة الزمة بالأزمة اي اأن 

يخلقوا اأزمة تغطي على اأزمة اأخرى.

�ضندوق الزكاة يطلق حملته الإعالمية العا�ضرة زكاتك..�ضون لتعففهم تخفي�س �ضاعات العمل يف القطاع اخلا�س �ضاعتني خالل �ضهر رم�ضان

�ضاحي خلفان: فل�ضفة الإخوان هي اإدارة الزمة بالأزمة

وزارة العمل : 99 يف املائة ن�ضبة اللتزام بقرار حظر تاأدية الأعمال وقت الظهرية 

•• دبي-وام:

اإدارة  برنامج  دبي  اخل��ريي يف  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  اختتمت 
احلوار والإقناع خطوة لال�شتقرار النف�شي والأ�شري ام�س ملوظفي الإدارة 
باإلقائها  ..وق���ام  دب��ي  ل�شرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  الأج��ان��ب  ل�شوؤون  العامة 
بالإنابة  الأ���ش��ري  الإ���ش��الح  ق�شم  رئي�س  احل��م��ادي  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
مبحاكم دبي. وقالت عائ�شة الكا�س مدير اإدارة التثقيف والتوجيه الديني 
اإن الدورة التي نظمها واأ�شرف عليها ق�شم ال�شت�شارات الدينية وح�شرها 
72 موظفا وموظفة تاأتي �شمن اخلدمات املجتمعية التي تقدمها الدائرة 
الرامج  تنظيم  يف  التوا�شل  اأج��ل  م��ن  احلكومية  واجل��ه��ات  للموؤ�ش�شات 
الهادفة وكيفية التعامل مع امل�شكالت الأ�شرية والجتماعية مع امل�شاهمة 
جانبها  وم��ن  واملجتمع.  الأ���ش��رة  خلدمة  ومعاجلتها  لها  احللول  و�شع  يف 
اأ�شارت ي�شرى القعود رئي�س ق�شم ال�شت�شارات الدينية اأن املحا�شر قدم من 
خالل الرنامج تعريفا بعوامل ال�شتقرار الأ�شري والقواعد الذهبية لفن 
ملاذا تف�شل كثري من حواراتنا؟  احل��وار والإقناع وتناول عدة حماور منها 
وذكر ال�شفات الأ�شا�شية للمحاور الناجح و�شرح املمار�شات اخلاطئة يف اإدارة 

احلوار. 

ال�ضوؤون الإ�ضالمية تختتم برنامج 
اإدارة احلوار والإقناع
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اإقامة دبي تعلن مواعيد عملها الر�ضمي خالل رم�ضان
•• دبي-وام:

الر�شمي  عملها  دبي  يف  الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  تبداأ 
اأق�شام مراكز اخلدمة  املقر الرئي�شي وجميع  وا�شتقبالها املراجعني يف 
اخلارجية يف الإمارة خالل �شهر رم�شان املبارك .. من ال�شاعة التا�شعة 
�شباحا حتى ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء .. فيما يقدم مركز خدمة العمالء 
�شاعة.   24 م��دى  ال��دويل خدماته على  دب��ي  ل���الإدارة يف مطار  التابع 
و�شوؤون  العامة لالإقامة  الإدارة  املري مدير  اأحمد  اللواء حممد  واأكد 
اإق��ام��ة دب��ي حتر�س ط��وال ال��ع��ام على الإرتقاء  اأن  الأج��ان��ب يف دب��ي .. 
املقدمة للمتعاملني وذلك بهدف تطوير  مب�شتوى اجلودة واخلدمات 
الزوار  جلميع  امل��ع��ام��الت  ت�شهيل  ���ش��اأن��ه  م��ن  وال���ذي  وحت�شينه  الأداء 

واملقيمني وال�شياح القادمني اإىل الدولة .

�ضرطة اأبوظبي �ضمن اأف�ضل 5 جهات حكومية يف الأداء املتميز
•• ابوظبي -وام:

ت�شلم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف مكتبه اأم�س 
اأدائها  اأف�شل خم�س جهات حكومية يف  اأبوظبي �شمن  ل�شرطة  العامة  القيادة  �شهادة ح�شلت عليها  الول 
املتميز وم�شاركتها بنظام مركز ات�شال حكومة اأبوظبي ..حيث تلقت �شرطة اأبوظبي اأكرث من األف حالة يف 
عام 2012 . وا�شتمع �شموه لعر�س من فريق العمل عن اجلهود التي يبذلها ق�شم ال�شكاوى واملقرتحات 
يف اإدارة ال�شرتاتيجية وتطوير الأداء يف القيادة العامة لل�شرطة من حيث اآلية تلقي ال�شكاوى واملقرتحات 
وال�شتف�شارات وعملية الرد عليها . وهناأ �شموه فريق الإجن��از احلا�شل على اجلائزة وحثه على موا�شلة 
التميز يف العمل ال�شرطي وتقدمي اأف�شل اخلدمات للمجتمع. ح�شر اللقاء العميد علي خلفان الظاهري 
مديرعام �شوؤون القيادة ل�شرطة اأبوظبي والعقيد حممد حميد بن دملوج الظاهري مدير عام ال�شرتاتيجية 
�شعود  والعقيد  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  العامة  الأمانة  يف  الأداء  وتطوير 

ال�شاعدي مدير اإدارة �شكرتارية مكتب �شمو الوزير وعدد من كبار ال�شباط. 

�ضرطة اأبوظبي توزع 30 األف وجبة اإفطار �ضائم على م�ضتخدمي الطرق

�ضرطة اأبوظبي وحلبة يا�س تبحثان التعاون لتقدمي خدمات للجمهور 

�ضندوق الفرج بوزارة الداخلية يطلق حملة رم�ضانية مل�ضاعدة النزلء واأ�ضرهم الهالل الأحمر تثمن مبادرة �ضيدة اأعمال اإماراتية بتقدمي 500 عباءة قيمتها ن�ضف مليون درهم للن�ضاء املحتاجات

•• ابوظبي-وام:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ت���ق���وم 
اأب�����وظ�����ب�����ي اع�����ت�����ب�����ارا م�����ن ال����ي����وم 
الكرمي  رم�������ش���ان  ل�����ش��ه��ر  الأول 
اإفطار  وج���ب���ة  األ�����ف   30 ب���ت���وزي���ع 
ع��ل��ى م�����ش��ت��خ��دم��ي الطرق  ���ش��ائ��م 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة يف اإم�����ارة 
الغربية  واملنطقة  والعني  اأبوظبي 
املنافذ  عر  واملغادرين  وللقادمني 
ال���ع���ني  م����ن����اط����ق  احل�������دودي�������ة يف 
اإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  وال��غ��وي��ف��ات 
اأذان  املنافذ وذل��ك قبيل رف��ع  اأم��ن 
املغرب خالل �شهر رم�شان املبارك 
باإذن  امل��رح��وم  وق��ف  مع  وبالتعاون 
الفهيم  اجل��ل��ي��ل  ع��ب��د  ت��ع��اىل  اهلل 
ال��ف��وع��ة للتمور  واأ���ش��رت��ه و���ش��رك��ة 
ب��ال�����ش��اد. وق����ال ال���ل���واء حم��م��د بن 
ال���ع���و����ش���ي امل����ن����ه����ايل م����دي����ر ع���ام 
العمليات ال�شرطية اإن املبادرة التي 
تقوم ال�شرطة املجتمعية بتنفيذها 

•• اأبوظبي-وام:

املن�شوري  را�شد مبارك  �شعادة  اأكد 
نائب المني العام لل�شوؤون املحلية 
بهيئة الهالل الحمر حر�س الهيئة 
مع  ال�شراكة  م��ب��ادرات  تفعيل  على 
موؤ�ش�شات و�شركات القطاع اخلا�س 
لهذا  املجتمعية  امل�شوؤولية  اط��ار  يف 
وللبيئة.  للمجتمع  دع��م��ا  ال��ق��ط��اع 
ج��اء ذل��ك خ��الل املوؤمتر ال�شحفي 
الذي عقد ام�س مبقر هيئة الهالل 
الحمر لالعالن عن مبادرة �شيدة 
هالل  رفيعة  الم��ارات��ي��ه  الع��م��ال 
بن دري �شاحبة دار موزان لالزياء 
بعنوان �شنع يف المارات قدمت من 
ن�شف  بقيمة  عباءة   500 خاللها 
م��ل��ي��ون دره����م ل��ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا عر 
هيئة الهالل الحمر على ال�شيدات 
امل��ح��ت��اج��ات وامل��ت��ع��ف��ف��ات. واع����رب 
نائب المني العام لل�شوؤون املحلية 
�شعادة  ح�شرته  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  يف 
العام  الم��ني  نائب  املهريي  نعيمة 
مبارك  وم��رمي  وامل�شاريع  لالغاثة 
والعالقات  املكتب العالمي  مدير 
عن  الحمر  الهالل  بهيئة  العامة 
امله بان حتذو املوؤ�ش�شات وال�شركات 
العمال  ورج��ال  و�شيدات  الوطنية 
ع��ل��ى ه���ذا امل���ن���وال خ��ا���ش��ة يف �شهر 
رم�������ش���ان ���ش��ه��ر اخل�����ري وال���رك���ة 
ال�شيدة  والح�شان. وو�شف مبادرة 
ب��اأن��ه��ا م��ب��ادرة مباركة  الم��ارات��ي��ة 
ان�شانية  م�شاعر  من  وتنبع  وطيبة 
كبرية يتمتع بها جمتمع المارات 
امل����ب����ادرة يف رفع  و���ش��ت�����ش��اه��م ه����ذه 
املحتاجة  ال�شر  من  الكثري  معاناة 
ان  وذك��ر  منهن.  املتعففات  خا�شة 

•• ابوظبي-وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ب��ح��ث��ت 
يا�س  م��ر���ش��ى  ح��ل��ب��ة  و  اأب���وظ���ب���ي 
�شريكا   20 م��ن  اأك����رث  مب�����ش��ارك��ة 
ا�شرتاتيجيا يف منطقة اخت�شا�س 
باأبوظبي  اأ  خليفة  �شرطة  م��رك��ز 
امل�������ش���رتك بهدف  ال���ت���ع���اون  ���ش��ب��ل 
تعزيز تقدمي اخلدمات املجتمعية 
للجمهور فيما بداأت مراكز �شرطة 
خ��ل��ي��ف��ة اأ وب��ن��ي ي��ا���س امل�����ش��ف��ح يف 
للطالب  �شيفية  اأن�شطة  ت��ق��دمي 
وتوعيتهم  تعريفهم  على  ت�شتمل 
ب���ب���ع�������س ال�����ق�����وان�����ني و�������ش������رورة 
املجتمعية  بال�شوابط  التزامهم 
املخالفات.  ب��ع�����س  ع���ن  وردع���ه���م 
حلبة  و  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  وتتطلع 
مر�شى يا�س اإىل زيادة عدد ال�شركاء 
ملبادرتهما  دعما  ال�شرتاتيجيني 
من اأجل تلبية احتياجات املجتمع 
املجتمعية  ال�������ش���راك���ات  وت���ع���زي���ز 
وفعاليات  اأن�����ش��ط��ة  ب��ا���ش��ت��ح��داث 
احل�شور  ون���اق�������س  جم��ت��م��ع��ي��ة. 
لل�شركاء  ال����ث����اين  الج���ت���م���اع  يف 
اأخريا  الذي عقد  ال�شرتاتيجيني 
ممثلة  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  بتنظيم 
و�شركة  اأ  خليفة  ���ش��رط��ة  مب��رك��ز 
ال�شيارات  ريا�شية  لإدارة  اأبوظبي 
يا�س  مر�شى  حلبة  ب����اإدارة  املعنية 

الدعم  م��راك��ز  واإدارة  املجتمعية 
خليفة  �شرطة  ومركز  الجتماعي 
ح�شر  كما  اأب��وظ��ب��ي.  �شرطة  يف  اأ 
�شركة  ع����ن  مم���ث���ل���ون  الج���ت���م���اع 
ال�شيارات  ريا�شية  لإدارة  اأبوظبي 
يا�س  مر�شى  حلبة  ب����اإدارة  املعنية 
و�شركة  ف�����رياري  ع����امل  وم��دي��ن��ة 
اأب����وظ����ب����ي ل����ل����م����ط����ارات وم���ط���ار 
ال����دويل و���ش��رك��ة �شاعد  اأب��وظ��ب��ي 
لالأنظمة املرورية وبرنامج تكاتف 
الإم����ارات  كلنا  وجمعية  للتطوع 
ومدينة م�شدر وم�شت�شفى املفرق 
وط����ريان الحت����اد وف��ن��دق املفرق 
اخلا�شة.  ال�����ش��رك��ات  م���ن  وع�����دد 
اأول  رئي�س  القا�شي  حممد  و�شكر 
اأبوظبي  �شركة  يف  العمليات  اإدارة 
خالل  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة  لإدارة 
كلمة ترحيبية القاها يف الجتماع 
ال�����ذي ع��ق��د يف ق���اع���ة امل����وؤمت����رات 
يا�س  م��ر���ش��ى  حلبة  يف  الرئي�شية 
يا�س  م���ر����ش���ى  اخ���ت���ي���اره���م ح��ل��ب��ة 
الجتماع  ل�شت�شافة  مقرا  لتكون 
ال�شرتاتيجيني  لل�شركاء  الثاين 
الجتماعات  هذه  مثل  اأن  معترا 
حت��ق��ق ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ف��اع��ل مع 
اأجل  من  املجتمع  �شرائح  خمتلف 
للجمهور..  اآم����ن����ة  ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة 
تقدم  ي��ا���س  حلبة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
خ����دم����ات واأن�������ش���ط���ة ت���ه���دف اإىل 

فكرتها  ب�����داأت  ال�����ش��رك��اء  م���ب���ادرة 
خلق  اأج�����ل  م���ن   2008 ع����ام  يف 
املجتمع  احتياجات  تلبي  �شراكات 
للجميع  اآم�����ن�����ة  ب���ي���ئ���ة  وت�����وف�����ري 
ال�شراكات  تعزيز  ..موؤكدا �شرورة 
اأن�شطة  ب��ا���ش��ت��ح��داث  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وفعاليات تخدم املجتمع والو�شول 
تنفيذ  خ����الل  م���ن  الأف��������راد  اإىل 
زيارات ميدانية يف املنازل واملدار�س 
دور  مثمنا  احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات 
املجتمع.  خ����دم����ة  يف  ال�������ش���رك���اء 
وجود  اإىل  احلارثي  الرائد  ولفت 
ال�شركاء  ت�شمل جميع  خطة عمل 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ل���ال����ش���رتاك يف 
�شتى الفعاليات املجتمعية ..مثنيا 
ع��ل��ى ج���ه���ود امل�����ش��ارك��ني ودوره�����م 
واحلماية  التثقيف  يف  وجهودهم 
تعزيز  اأهمية  ..م��وؤك��دا  املجتمعية 
املجتمع  موؤ�ش�شات  م��ع  ال��ع��الق��ات 
املحلي مبا ي�شهم يف تطوير الأداء 
املهني ويخدم املنظومة ال�شرطية. 
مراكز  ت���ق���دمي  ب����دء  اإىل  واأ�����ش����ار 
�شرطة خليفة اأ وبني يا�س امل�شفح 
ت�شتمل  للطالب  �شيفية  اأن�شطة 
ببع�س  وتوعيتهم  تعريفهم  على 
التزامهم  و������ش�����رورة  ال���ق���وان���ني 
وردعهم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب��ال�����ش��واب��ط 
عن  ف�شال  امل��خ��ال��ف��ات  بع�س  ع��ن 
باملهام  تثقيفية  ب���زي���ارات  ال��ق��ي��ام 

و�شري  الأول  الج��ت��م��اع  ت��و���ش��ي��ات 
يدعم  مبا  املختلفة  واملهام  العمل 
ال�شركاء  ب����ني  ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز 
بيئة  وتهيئة  لالحتياجات  تلبية 
اآمنة لأف��راد املجتمع كافة. واتفق 
امل�شوؤولية  تعزيز  على  املجتمعون 
ا�شتحداث  خ���الل  م��ن  املجتمعية 
املجتمع  تخدم  وفعاليات  اأن�شطة 
ب�������ش���ورة ك���ب���رية وت��ن��ف��ي��ذ زي�����ارات 
جمتمعية  وم���در����ش���ي���ة  م��ن��زل��ي��ة 
ال�شعوبات  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
والأفكار  الآراء  وتبني  ومناق�شة 
جليلة  خ������دم������ات  ت�����ق�����دم  ال�����ت�����ي 
للجمهور. كما اتفق احل�شور على 
لل�شركاء  دوري���ة  اج��ت��م��اع��ات  عقد 
���ش��ن��وي��ا و���ش��م ���ش��رك��اء اآخ���ري���ن يف 
اقت�شار  املقبلة وعدم  الجتماعات 
ال�شركاء  على  للخدمات  الرتويج 
ال�شباب وجميع  دم��ج  واإمن��ا يجب 
اأف��راد املجتمع وتفعيل دور املراكز 
ال�شكنية.  امل��ن��اط��ق  يف  املجتمعية 
ح�����ش��ر الج����ت����م����اع مم���ث���ل���ون عن 
ال�������ش���رك���اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني من 
املجل�س ال�شت�شاري الوطني ووزارة 
للرعاية  زاي����د  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ع��م��ل 
الحتياجات  وذوي  الإن�������ش���ان���ي���ة 
اخلا�شة واملركز الوطني لالأر�شاد 
وبلديتي  وال�������������زلزل  اجل�����وي�����ة 
ال�شهامة وامل�شفح واإدارة ال�شرطة 

ج�����ذب ال�������ش���ب���اب ل��ل��ح��ل��ب��ة. وق����دم 
املبيعات  م��دي��ر  احل��م��ريي  را���ش��د 
احلكومية يف �شركة اأبوظبي لإدارة 
تف�شيليا  عر�شا  ال�شيارات  ريا�شة 
اأهمية ومنا�شط حلبة مر�شى  عن 
يا�س ل�شيما اأنها اأحدث املرافق يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط التي تهتم 
�شمنها  م��ن  ال�����ش��ي��ارات  ب�شباقات 
ج���ائ���زة ط����ريان الحت�����اد الكرى 
اهتمام  م����وؤك����دا  ون  ال���ف���ورم���ول 
املجتمع  اأف��������راد  ب���ك���اف���ة  احل���ل���ب���ة 
احلياة  اأمن����اط  ع��ل��ى  وت�شجيعهم 
ال�شحية من خالل تخ�شي�س يوم 
�شرائح  ملختلف  اأ�شبوعيا  الثالثاء 
ريا�شة  مل��م��ار���ش��ة  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
اجلري وركوب الدراجات فيما مت 
اأ�شبوعيا  الأرب��ع��اء  ي��وم  تخ�شي�س 
ل��ل�����ش��ي��دات مل��م��ار���ش��ة الأن�����ش��ط��ة يف 
امل���راأة.  خ�شو�شية  حت��رتم  اأج����واء 
ب��ع��د ذل����ك ق����دم ال���رائ���د ع��ب��د اهلل 
احل�����ارث�����ي رئ���ي�������س ق�����ش��م ����ش���وؤون 
مديرية  يف  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة 
���ش��رط��ة امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ي��ة كلمة 
ممثال عن القيادة العامة ل�شرطة 
اأ  ���ش��رط��ة خليفة  م��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي 
الأول  الجتماع  تو�شيات  مناق�شا 
الوطني  امل����رك����ز  يف  ع���ق���د  ال������ذي 
ل���الأر����ش���اد اجل���وي���ة وال�������زلزل يف 
اأن  �شهر م��ار���س امل��ا���ش��ي. واأو���ش��ح 

�شاحب  برئا�شة  الر�شيدة  القيادة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
املبادرة  ه���ذه  اأن  واو���ش��ح��ت   . اهلل 
�شمو  توجيهات  من  زخمها  ت�شتمد 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الرئي�س  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت����اد 
ال�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الع��ل��ى 
لالمومة  الع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
الفخرية  ال��رئ��ي�����ش��ة  وال���ط���ف���ول���ة 
ل��ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الح����م����ر وال���ت���ى 
الماراتيات  ت�شجيع  على  حتر�س 
اعمال  �شيدات  كن  �شواء  العامالت 
على  ع���ام���ة  وظ����ائ����ف  ي���ت���ول���ني  اأو 
يف  والح�����ش��ان خا�شة  اخل��ري  عمل 
ان  وذك����رت  الف�شيل.  ال�شهر  ه���ذا 
مبادرتها تهدف اىل ت�شجيع الن�شاء 
الدعم  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  الخ�����ري�����ات 
املادي واملعنوي اىل املحتاجني عر 
الهالل الحمر فهي تريد ان تكون 
املراأة الماراتية مقدمة للم�شاعدة 
اىل  وا���ش��ارت  فقط.  لها  متلقية  ل 

ه���ذه ال��ك��م��ي��ة م���ن ال���ع���ب���اءات التي 
هالل  رفيعة  املواطنة  بها  ترعت 
�شيتم توزيعها على ن�شاء حمتاجات 
داخل الدولة خارجها. وقدم �شعادة 
نائب المني العام للهالل الحمر 
والتقدير  ال�شكر  املحلية  لل�شوؤون 
لل�شيدة رفيعة هالل على مبادرتها 
اهمية  اىل  ..م���������ش����ريا  ال���ك���رمي���ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ودور  ل��ل�����ش��راك��ة  ذل����ك 
ترجمتها  يف  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���ش�����ش��ات 
على ار����س ال��واق��ع. وا���ش��ار اىل ان 
ان�شانية  ام��ارات��ي��ة  م��ب��ادرات  ه��ن��اك 
ع��دي��دة ب��ه��ذا ال�����ش��ان م��ث��ل مبادرة 
الالتي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  زوج������ات 
ق���دم���ن م���ن خ��الل��ه��ا دع���م���ا مهما 
توزيع  الح��م��ر بهدف  ال��ه��الل  اىل 
اينما  املحتاجني  على  ال��دع��م  ه��ذا 
ال�شيدة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن  ك��ان��وا. 
رف��ي��ع��ة ه���الل يف ك��ل��م��ة ل��ه��ا خالل 
املوؤمتر ال�شحفي اإن مبادرتها تاأتي 
الذي يحثنا  ا�شتجابه لعمل اخلري 
عليه ديننا احلنيف وحتر�س عليه 

متلكه  ال���ذي  ال��ع��ب��اي��ات  م�شنع  ان 
يوميا  ينتج  بنف�شها  تديره  وال��ذي 
م���ا ل ي��ق��ل ع���ن م���ائ���ة ع���ب���اءة من 
الن�����واع ال��ف��خ��م��ة وامل��ت��و���ش��ط��ة كما 
احلق بامل�شنع م�شنع اخر للعطور 
النتاج  و�شيتم  عاملية  مبوا�شفات 
قيمة  ان  وق��ال��ت  ق��ري��ب.  عما  منه 
بها  ترعت  التي  ال��واح��دة  العباءة 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ات ت�����ش��ل ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا اىل 
ال��ف دره��م وان الهدف من تقدمي 
تتمتع  ان  هو  اجليدة  اخلامة  ه��ذه 
منا�شب  ب��ل��ب��ا���س  امل��ح��ت��اج��ة  امل������راأة 
خا�شة مع قرب عيد الفطر املبارك 
ان�شاين يهدف اىل بث  ه��دف  وه��و 
املتلقيات  ل��دى  وال�����ش��ع��ادة  ال�����ش��رور 
را�شمال  ان  وذك�����رت  ل��ل��م�����ش��اع��دة. 
اىل  ي�شل  عندها  العبايات  م�شنع 
ع�شرات املاليني وينتج جميع انواع 
العبايات الفخمة واملمتازة واجليدة 
اخرى  م���ب���ادرات  مل�شنعها  ان  ك��م��ا 
وم�شاعدة  اجل���وائ���ز  ت��ق��دمي  م��ث��ل 

ذوي الحتياجات اخلا�شة. 

اأبوظبي  �شرطة  بها  التي ت�شطلع 
من  اجلنائي.  املختر  زي���ارة  مثل 
جانبه األقى النقيب جمعة البادي 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  ف���رع  م��دي��ر 
م��دي��ن��ة خليفة  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  يف 
املناطق  ���ش��رط��ة  مل��دي��ري��ة  ال��ت��اب��ع 
عار�شا  للح�شور  كلمة  اخلارجية 
ال���روؤي���ة ل  ب��ع��ن��وان  فيلمية  م����ادة 
امل�شاركة يف  ب��اب  فاحتا  لها  ح��دود 
وق�دم  واملقرتحات.  الآراء  تقدمي 
للمبادرات  عر�شا  البادي  النقيب 
والرامج املجتمعية التي ت�شطلع 
واآليات  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  ب��ه��ا 
اجلمهور  مع  املجتمعي  التوا�شل 
اأ�ش�س ال�شراكة  ما ي�شهم يف تعزيز 

ال�شرطة  ب����ني  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
واملجتمع من خالل توفري جميع 
املجتمعي  الن�شاط  خلدمة  ال�شبل 
مب���ا ي���ع���ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى اأف�����راد 

املجتمع.
القادر  عبد  اق��رتح حممد  وفيما   
مبادرات  ال�����ش��ه��ام��ة  ب��ل��دي��ة  مم��ث��ل 
املجتمع  اأف������راد  ت��ف��ي��د  جم��ت��م��ع��ي��ة 
امل�شت�شار  ال�شباب ثمن  خا�شة فئة 
مبارك الهاليل ممثل جمعية كلنا 
اأبوظبي  �شرطة  ج��ه��ود  الإم�����ارات 
و�شالمة  اأم������ن  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���ا 
ترويج  ���ش��رورة  ..م��وؤك��دا  اجلميع 
طلبة  واإ���ش��راك  جمتمعية  اأن�شطة 
تال  ف��ي��ه��ا.  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

ذلك مداخلة ملحمد العبا�شي ممثل 
�شاكرا  التطوعي  تكاتف  برنامج 
املنظمني �شارحا نبذة عن برنامج 
تكاتف واأهمية العمل التطوعي يف 
تعزيز املنا�شط املجتمعية. وناق�س 
م���ن اخلدمات  ع����ددا  امل��ج��ت��م��ع��ون 
اجلماهريية التي تقدمها اجلهات 
..وختاما  املجتمع  امل�شاركة لأفراد 
اأب��وظ��ب��ي وحلبة  ���ش��رط��ة  ت��ب��ادل��ت 
تذكارية  دروع��������ا  ي���ا����س  م���ر����ش���ى 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  بتعزيز  اإي��ذان��ا 
من  كل  توزيع  ت��اله  ال�شركاء  بني 
احل��ل��ب��ة وج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا الإم�����ارات 
التذكارية  الهدايا  املفرق  وفندق 

على احل�شور. 

وقف املرحوم عبد اجلليل واأ�شرته 
امل����ب����ادرات ال��ت��ي داأب�����ت عليها  م���ن 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
طوال �شهر رم�شان املبارك من كل 
ل��ل��رتاب��ط الجتماعي  ت��اأك��ي��دا  ع��ام 
ال��ذي يعد من  املجتمع  اأف���راد  بني 
واأ�شاف  الإم���ارات.  جمتمع  �شمات 
اإدارة  يف  ال���راج���ل���ة  ال����دوري����ات  اأن 
ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ���ش��ت��ق��وم مع 
بتوزيع  ال�����ش��رط��ة  دوري������ات  ب���اق���ي 
الوجبات على ال�شائقني اإىل جانب 
التزود  حمطات  يف  اأي�شا  توزيعها 
ال�شوئية.  وال��ت��ق��اط��ع��ات  ب��ال��وق��ود 
اأع��ل��ن��ت مديرية  م��ن ج��ه��ة اأخ����رى 
اأبوظبي  ب�شرطة  والدوريات  املرور 
تكثيف الرقابة خالل �شهر رم�شان 
الكرمي ودعت قائدي املركبات اإىل 
الروحية  امل���ع���اين  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
ل��ل�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
ت���وف���ري ال�������ش���الم���ة امل�����روري�����ة من 
املرورية  بالقوانني  اللتزام  خالل 

التابعة  ال����دوري����ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأبوظبي  يف  ال�����ش��رط��ة  مل���دي���ري���ات 
يف  تاأتي  الغربية  واملنطقة  والعني 
للفريق  ال�شامية  التوجيهات  اإطار 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
ال�شراكة  تعزيز  ب�شرورة  الداخلية 
مع جميع قطاعات املجتمع املحلي 
اأف������راد  م����ن  اأو  احل���ك���وم���ي  �����ش����واء 
والرتاحم  امل��ودة  روح  لبث  املجتمع 
ب��ني اجل��م��ي��ع. واأك����د ال��ع��و���ش��ي اأن 
اإىل  تهدف  الإن�شانية  املبادرة  هذه 
الجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
املجتمع  اأف��������راد  ب����ني  وال�����رتاح�����م 
خالل �شهر رم�شان الكرمي بكل ما 
ال�شهر من توا�شل  به هذا  يت�شف 
وقيم اإميانية ومعان �شامية. وحث 
اللواء العو�شي م�شتخدمي الطرق 
يف �شهر رم�شان خ�شو�شا الأوقات 
ال��ت��ي ت��ق��رتب م��ن م��وع��د الإفطار 
ب�شرورة التاأين اأثناء القيادة وعدم 

والنتباه وربط  ال�شرعات  وخف�س 
ا�شتخدام  وع������دم  الأم��������ان  ح������زام 
وترك  القيادة  اأثناء  باليد  الهاتف 
املركبات  خ���ل���ف  ك���اف���ي���ة  م�������ش���اف���ة 
ونا�شد  والن�����ت�����ب�����اه.  واحل�����ر������س 
رئي�س  ال���ع���ام���ري  ج���م���ال  امل����ق����دم 
العامة يف مديرية  العالقات  ق�شم 
اأبوظبي  ب�شرطة  والدوريات  املرور 
ال�����ش��ائ��ق��ني احل���ر����س ع��ل��ى حقوق 
ي�شاركونهم  ال����ذي����ن  الآخ�����ري�����ن 
ال���ط���ري���ق وع������دم اإغ�������الق خم����ارج 
وم���داخ���ل امل���واق���ف واإع���اق���ة حركة 
املركبات بالوقوف خلفها و�شرورة 
ع��ن��ا���ش��ر �شرطة  ت��وج��ي��ه��ات  ات���ب���اع 
املرور خا�شة اأمام املراكز التجارية 
ال��ت��ي ت�شهد  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ن��اط��ق 
ازدح��ام��ات مرورية. واأك��د خماطر 
اإفطار  لإدراك  ب�����ش��رع��ة  ال���ق���ي���ادة 
ال���دوري���ات  اأن  م��و���ش��ح��ا  رم�����ش��ان 
جتوب  للمديرية  التابعة  امل��روري��ة 
����ش���وارع اأب��وظ��ب��ي ق��ب��ي��ل رف���ع اأذان 

الإن�شاين يف  دوره��ا  ل��ت��وؤدي  املغرب 
ت��ق��دمي وج��ب��ات الإف���ط���ار لقائدي 
املركبات على التقاطعات ال�شوئية 
بالتن�شيق  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
اآل  زاي����د  ب��ن  م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  م��ع 
. ويف  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان 
اأحمد  النقيب  ق��ال  نف�شه  ال�شياق 

رئ���ي�������س ق�شم  امل���ن�������ش���وري  غ���ري���ب 
ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة ب����الإن����اب����ة اإن 
�شائم  اإفطار  وجبة  توزيع  مبادرة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��خ��دم��ي ال��ط��ري��ق تقوم 
ال�شاد�س  اأبوظبي للعام  بها �شرطة 
ع��ل��ى ال���ت���وايل ب��ال��ت��ع��اون م��ع وقف 
الفهيم  اجل���ل���ي���ل  ع���ب���د  امل�����رح�����وم 

واأ�شرته وحتر�س على توزيع هذه 
الذي  املنا�شب  الوقت  يف  الوجبات 
القيادة  ال��ط��رق  مل�شتخدمي  يتيح 
ال�شرعة  ع��ن  بعيدا  اآم��ن��ة  بطريقة 
وال���ت���ه���ور واإت����اح����ة ال��ف��ر���ش��ة لهم 
للرتكيز اأثناء القيادة حتى ي�شلوا 

اإىل مقا�شدهم �شاملني.

الإفطار  ل��ل��ح��اق مب��وع��د  الإ����ش���راع 
ح���ي���ث ي��ت�����ش��ب��ب ذل�����ك يف ارت���ك���اب 
تعر�س  التي  واحل��وادث  املخالفات 
الطريق  وم�شتخدمي  ال�شائقني 
ل���الأذى وال�����ش��رر. م��ن جانبه قال 
امل��ق��دم م��ب��ارك ب��ن حم���ريوم مدير 
اإدارة ال�شرطة املجتمعية اأن مبادرة 
توزيع وجبات الإفطار بالتعاون مع 

•• ابوظبي-وام:

براجمه  لدعم  رم�شانية  حملة  الداخلية  وزارة  يف  الفرج  �شندوق  اأطلق 
املتعلقة بتقدمي يد العون وامل�شاعدة للفئات امل�شتهدفة من نزلء املوؤ�ش�شات 
العقابية لالإفراج عنهم وللتخفيف عن معاناة اأ�شرهم. وبني اللواء نا�شر 
خلريباين النعيمي الأمني العام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق الفرج اأن احلملة تهدف اإىل 
ل  الذين  املع�شرين  النزلء  لأ�شر  العون  يد  مد  يف  ت�شهم  ترعات  جمع 
ت�شمح ظروفهم ال�شتيفاء مبديونياتهم وم�شاعدة اأ�شرهم حتى يتمكنوا 
بقاء  اإن  النعيمي  ال��ل��واء  وق��ال  واحتياجاتهم.  م�شتلزماتهم  توفري  م��ن 
ب�شبب عجزهم عن  العقابية لفرتات طويلة  املوؤ�ش�شات  النزلء يف  بع�س 
احلزن  دائ��رة  من  وانت�شالهم  لهم  العون  يد  مد  ي�شتدعي  ديونهم  �شداد 
اأ�شرهم اندماجا يف جمتمعاتهم . ودعا الأيادي  اإىل  ليت�شنى لهم العودة 
والتجار  واخل��ري  ال��ر  واأه���ل  وخا�شة  حكومية  موؤ�ش�شات  م��ن  البي�شاء 
الأخالقية  امل�شوؤولية  اأن  اإىل  ..لفتا  احلملة  ه��ذه  دع��م  يف  امل�شاهمة  اإىل 
الإفراج  يف  وامل�شاهمة  النزلء  جانب  اإىل  الوقوف  ت�شتدعي  واملجتمعية 

التكافل الجتماعي  روح  تعزيز  باأهمية  الداخلية  وزارة  اإميانا من  عنهم 
الذي ي�شهم ب�شكل مبا�شر يف ال�شتقرار الأ�شري واملجتمعي. وت�شمل حملة 
واإع��الن��ات دوري���ة يف جميع  واأخ��ب��ارا  ب��رام��ج  الرم�شانية  ال��ف��رج  �شندوق 
توزيع مطويات  اإىل  اإ�شافة  واملرئية  وامل�شموعة  املقروءة  الإع��الم  و�شائل 
ن�شية ق�شرية  ر�شائل  واإر���ش��ال  الإن���ارة واجل�شور  اأع��م��دة  واإع��الن��ات على 
وغريها من الأن�شطة ذات ال�شلة. ويهدف �شندوق الفرج اإىل تعزيز روح 
الت�شامن والتكافل الجتماعي التي يحث عليها الدين الإ�شالمي وتاأكيد 
احلياة  و�شمان  والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  ل��دور  احلديثة  املفاهيم 
املالية العالقة بني  املنازعات  الكرمية لأ�شرة النزيل والعمل على ت�شوية 
النزيل واجلهات ال�شاكية اإ�شافة اإىل ت�شديد ديون النزلء املع�شرين ودفع 
ال�شرعية  الدية  قيمة  ودف��ع  واأ�شرهم  مل�شاعدتهم  الالزمة  املالية  املبالغ 
املخت�شة  واجلهات  اخلريية  اجلمعيات  مع  والتكافل  التعاون  خالل  من 
.. اإىل جانب ذلك يقوم �شندوق الفرج بامل�شاهمة يف توفري املبالغ املالية 
ال�شفر  ت��ذاك��ر  وت��وف��ري  واأ���ش��ره��م  للنزلء  الطبية  للم�شاعدات  ال��الزم��ة 
اإبعاد  اأحكام  الذين �شدرت بحقهم  املع�شرين ماديا من  الأجانب  للنزلء 

عن الدولة.
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/261 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- حممد حم�شن حممد ا�شماعيل رزجمو جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ امالك للتمويل �س م ع وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي  نعلنكم 
باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/616 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ 2013/1/13 باعتباره 
بالذمة(  املو�شوفة  )الج��ارة  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  1-بف�شخ  وذل��ك  تنفيذيا  �شندا 
عبارة  �شطب  م��ع  للمدعية  العقار  ح��ي��ازة  ورد  عليها  وامل��دع��ى  املدعية  ب��ني  امل��رم��ة  ومالحقها 
)تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك 
الرا�شي  دائ��رة  ال�شادرة عن  العقار  �شهادة ملكية  ال���واردة يف  ال��دائ��رة(  ل��دى  امل��ودع  وملحقاته 
الدائرة.2- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )36640( درهم وت�شليمه اىل  والمالك من �شجالت 
فان  وعليه  الع���الن.    ه��ذا  ن�شر  تاريخ  يوما من   15 خ��الل  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  طالب 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الوطني للوثائق والبحوث ي�ضتقبل خميم �ضيف وطني 2013 يف رحلة علمية
•• ابوظبي-الفجر:

ا�شتقبل املركز الوطني للوثائق والبحوث عدداً من الأطفال 
امل�شاركني يف جمموعة متطوعي وطني مبخيم �شيف وطني 
والولء  ال��ه��وي��ة  تعزيز  ت�شتهدف  علمية  رح��ل��ة  يف   2013
لدى  وال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  والتن�شئة  ل��ل��وط��ن،  والن��ت��م��اء 
بالتن�شيق مع  العلمية  الرحلة  تنظيم هذه  مّت  وقد  الطلبة، 
برنامج وطني الذي يقوم برعاية املخيم ال�شيفي يف دبي. بداأ 
برنامج الطلبة يف املركز مبتابعة حما�شرة وطنية بعنوان: 
زايد الوالد.. زايد القائد ، تناولت ن�شاأة ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان- طيب اهلل ثراه- وخ�شاله الكرمية وحمامده التي 
عرف بها وهو يتوا�شل مع اأبناء �شعبه، ويعمل با�شتمرار من 

اأجل بناء الوطن ونه�شته، ثم تابعوا فيلماً وثائقياً عن دولة 
الإمارات يف املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل بقاعة ال�شيخ حممد 
بن زايد للواقع الفرتا�شي؛ حيث اأ�شغى الطلبة اإىل ال�شوت 
املن�شجم مع �شورة توثق لالأحداث التاريخية املتوالية على 
امل�شاهد،  وب��ني  بينها  امل�شاحة  تلغي  التي  الكبرية  ال�شا�شة 
على  للتعرف  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  لقاعة  زي���ارة  ت��اله��ا 
الفوتوغرافية،  وال�شور  املكتوبة،  باأ�شكالها:  الوثيقة  اأهمية 
واخلرائط، كما تعرفوا يف القاعة على اأهم املراحل يف تاريخ 
واإجن���ازات  الحت���اد،  كقيام  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
القادة العظام الذين و�شلوا بالدولة اإىل ما هي عليه اليوم 
م��ن ت��ط��ور ورق���ي وازده�����ار.  وجت���در الإ����ش���ارة اإىل اأن املركز 
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  يف  ا�شتقبل  وال��ب��ح��وث  ل��ل��وث��ائ��ق  ال��وط��ن��ي 

يف  ينعقد  ال��ذي  وطني  �شيف  مبخيم  امل�شاركات  الطالبات 
دبي حتت �شعار: )عملي يعلي علمي(، وقد نظم املركز لهن 
ر�شم  اأبدعن يف  الوطن حيث  فلرن�شم خريطة  ور�شة عمل: 
خريطة دولة الإم��ارات العربية املتحدة. اجلدير بالذكر اأن 
املركز ين�شق مع برنامج وطني يف ا�شتقبال وفود الطلبة بناء 
مطلع  يف  املوؤ�ش�شتني  بني  وقعت  التي  التفاهم  مذكرة  على 
هذا العام، وتاأتي هذه الزيارة التي يقوم بها ع�شرون طالباً 
اإىل  والعا�شرة مع م�شرفيهم  التا�شعة  اأعمارهم بني  ت��رتاوح 
املركز الوطني للوثائق والبحوث يف اإطار برناجمه الوطني 
ال��ذي لقى  وانتمائي(  وولئ��ي  هويتي  )وطني..  التعليمي: 
جناحاً كبرياً، وانت�شاراً وا�شعاً يف اأو�شاط املدار�س التي توافد 

طالبها اإىل املركز منذ مطلع العام اجلاري 2013م.  

ي�ضتقبل اجلمهور خالل رم�ضان من العا�ضرة �ضباحا حتى الرابعة بعد الع�ضر

بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح جممع م�ضلخ الوثبة احلديث

موؤ�ض�ضة الإمارات لتنمية ال�ضباب تطلق برنامج تكاتف الرم�ضاين لعام 2013

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
ال��وث��ب��ة احلديث،  م�����ش��ل��خ  جم��م��ع 
حيث اأجنزت اأعمال الرت�شية على 
ال��ذب��ح والت�شغيل  اأع��م��ال  م��ق��اويل 
اأعمال  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وال�����ش��ي��ان��ة 
النظافة، وقد بداأ الت�شغيل الفعلي 

للم�شلخ وا�شتقبال الذبائح.  
اإدارة  الرميثي مدير  واأك��د خليفة 
مدينة  بلدية  يف  العامة  ال�شحة 
ال��وث��ب��ة يعد  م�����ش��ل��خ  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
امل��ن��ط��ق��ة من  ن��وع��ه يف  م��ن  الأول 
ح��ي��ث ال��ت��ج��ه��ي��ز واحل���داث���ة حيث 
و�شتني  مائة  اإن�شائه  تكلفة  بلغت 
مليون درهم ، وي�شتمل على مركز 
يحتوي  للت�شوق  ح��دي��ث  جت����اري 
كما   ، جت����اري����اً  حم�����اًل   20 ع���ل���ى 
الأغنام  ي�شتمل على �شوقني لبيع 
حظرية،   48 ي�����ش��م��ان  واجل���م���ال 
ملعايري  وفقاً  ال�شوقان  �شمم  وقد 
عاملية حر�شت البلدية على توفري 
واأعلى  ال�شحية  ال�����ش��روط  اأرق���ى 
 ، فيهما  باحليوان  الرفق  معايري 
املوا�شي  اأ�شواق  توؤمن ملرتادي  كما 

وتوفري  امل�����ش��ت��وى  ع��ال��ي��ة  �شحية 
ي�شهل  مما  مكيف  للموا�شي  �شوق 
الذبيحة  واختيار  الت�شوق  عملية 
ونقل احليوانات للم�شلخ بوا�شطة 
كار(  كلوب   _ كهربائية  �شيارات 
الرفق  متطلبات  اأع��ل��ى  لتحقيق 
وجود  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��احل��ي��وان 
م�شممة  للجمهور  انتظار  �شالة 
الذبيحة  ���ش��اح��ب  يتمكن  بحيث 
م���ن م�����ش��اه��دة ذب��ي��ح��ت��ه م��ن��ذ اأول 
مراحل  اآخ��ر  حتى  ال��ذب��ح  مرحلة 
التقطيع  ت�شمل  وال��ت��ي  ال�شتالم 
والتجهيز وتوفري معدات تقطيع 

للذبائح اآمنة ومتطورة .
وح�������ول اأ�����ش����ع����ار اخل�����دم�����ات اأك����د 
نف�شها  ه��ي  الأ���ش��ع��ار  اأن  الرميثي 
مدينة  م�شالخ  ك��اف��ة  يف  املعتمدة 
يتم  بحيث  ت��ع��دي��ل  دون  اأب��وظ��ب��ي 
حت�شيل ر�شوم على ال�شاأن واملاعز 
15 درهما للذبح �شاماًل التقطيع 
4 قطع ،ال��ع��ج��ول وال��ق��ع��دان 40 
 6 التقطيع  �شاماًل  للذبح  درهماً 
 60 – 8 قطع، الأبقار واجلمال 

درهماً �شاماًل التقطيع 8 قطع .
فهي  اخلا�س  التقطيع  اأ�شعار  اأم��ا 

ال�شوقني  اإن  اإذ  م��ري��ح��اً  ت�����ش��وق��اً 
مكيفان بالكامل .

واأ�شاف الرميثي اأن اإن�شاء جممع 
م�شلخ الوثبة ميثل اإ�شافة نوعية 
التي  امل���م���ي���زة  مل��ج��م��ل اخل����دم����ات 
 ، اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  تقدمها 
خالل  اجلمهور  ا�شتقبال  و�شيبداأ 
�شهر رم�شان املبارك من العا�شرة 
�شباحا حتى الرابعة بعد الع�شر .
مكوناته  ب��ك��ل  امل�شلخ  ان  واو���ش��ح 
ي��راع��ي احل��داث��ة وال��ت��ط��ور �شواء 
والبنية  الإن�������ش���اءات  ن��اح��ي��ة  م���ن 
ال�شحي  امل�����ش��ت��وى  اأو  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الذي تتم اإجراءات عمليات الذبح 
وال�����ش��ل��خ م��ن خ��الل��ه اإ���ش��اف��ة اإىل 
امل�شتدامة  البيئة  على  املحافظة 
مدينة  ب��ل��دي��ة  ر����ش���ال���ة  وحت��ق��ي��ق 
اأرق�����ى معايري  ب��ت��ق��دمي  اأب��وظ��ب��ي 
اخلدمات البلدية. واكد اأن امل�شلخ 
وال�شلخ  ال���ذب���ح  خ���دم���ات  ���ش��ي��ق��دم 
لذبائح  وال��ت��ق��ط��ي��ع  وال��ت��ج��ه��ي��ز 
والأبقار  واجلمال  واملاعز  ال�شاأن 
ال���ب���ل���دي���ة على  م�������ش���ريا ح����ر�����س 
توفري اأعلى املعايري ال�شحية من 
�شروط  يف  الذبائح  جتهيز  خ��الل 

 60 10 دره��م لل�شاأن وامل��اع��ز،   :
 100 والقعدان،  للعجول  درهما 

درهم لالأبقار واجلمال .
واأ�شار اأن م�شلخ الوثبة نال جائزة 
اأف�شل م�شلخ على م�شتوى ال�شرق 
اأف��ري��ق��ي��ا لعام  الأو����ش���ط و���ش��م��ال 
التجهيزات  ح��ي��ث  م���ن   2011
وامل���ع���دات احل��دي��ث��ة وح��ظ��ائ��ر بيع 
اأعلى  حت���ق���ق  ال���ت���ي  احل����ي����وان����ات 
معايري الرفق باحليوان ، وبذلك 
�شل�شلة  م���ن  م�����ش��ل��خ  ث����اين  ي���ك���ون 
ال���ت���ي حت�شد  اأب���وظ���ب���ي  م�����ش��ال��خ 
الآيل يف  امل�شلخ  بعد  عاملية  جوائز 
اأف�شل  ج��ائ��زة  ن��ال  ال��ذي  اأبوظبي 
ال�شرق  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  م�����ش��ل��خ 
اأف��ري��ق��ي��ا لعام  الأو����ش���ط و���ش��م��ال 
املعايري  اأع��ل��ى  لتطبيقه   2010
مراحل  ك���اف���ة  خ�����الل  ال�����ش��ح��ي��ة 
الوثبة  م�شلخ  وي�����ش��اف   ، ال��ذب��ح 
مدينة  بلدية  م�شالخ  �شل�شلة  اإىل 
م�شلخ  ت�����ش��م��ل  وال����ت����ي  اب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  وم�شلخ  الآيل  اأب��وظ��ب��ي 
للجمهور وم�شلخي ال�شهامة وبني 
يا�س والتي ماتزال تقدم خدماتها 

املميزة للجمهور وال�شركات.

خطة  و�شمن  اأن��ه  الرميثي  وق��ال 
الرامية  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة 
اليدوية  امل�����ش��ال��خ  ك��اف��ة  ل��ت��ح��وي��ل 
، فقد  اآل���ي���ة ح��دي��ث��ة  م�����ش��ال��خ  اإىل 
م�شروع  تنفيذ  ب��اأع��م��ال  ال��ب��دء  مت 
والذي   ، احلديث  ال�شهامة  م�شلخ 
ليقدم  ح��دي��ث��اً  م�����ش��ل��خ��اً  ���ش��ي��ك��ون 
منطقة  يف  ل��ل��ج��م��ه��ور  خ���دم���ات���ه 
ال�������ش���ه���ام���ة وامل����ن����اط����ق امل����ج����اورة 
وفقاً  ت�����ش��م��ي��م��ه  ج�����رى  ح���ي���ث   ،
والبيئية  ال�شحية  املعايري  لأعلى 
امل�شالخ  ، كما يدر�س ق�شم  العاملية 
اإمكانية ا�شتخدام الطاقة البديلة 
والنظيفة لت�شغيل جزء كبري من 
النتهاء  امل��ت��وق��ع  وم���ن   ، م��راف��ق��ه 
والت�شييد  الإن�������ش���اء  اأع���م���ال  م���ن 
ال�شتثمار  قيد  وو�شعه  والتجهيز 
من  الثاين  الن�شف  يف  والت�شغيل 
ق�شم  اأن  ك��م��ا   .  2014 ال���ع���ام 
باإن�شاء  ال���ب���دء  ب�����ش��دد  امل�����ش��ال��خ 
تو�شعة وزيادة لأعداد حظائر بيع 
م�شلخ  موقع  يف  واملوا�شي  الأغنام 
ب��ن��ي ي��ا���س ن��ظ��راً لزدي�����اد الطلب 
م��ن جت��ار الأغ��ن��ام وامل��وا���ش��ي على 

ا�شتئجار احلظائر.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتطوع  ت���ك���ات���ف  ب����رن����ام����ج  اأع����ل����ن 
الإمارات  ملوؤ�ش�شة  التابع  الجتماعي 
اإطالق  ع��ن  ام�����س  ال�����ش��ب��اب  لتنمية 
ال�شابع  ل��ل��ع��ام  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  حملته 

على التوايل. 
الرم�شانية  الرنامج  وتتوزع حملة 
ال��ع��ام احل����ايل ع��ل��ى خ��م�����س مراحل 
وحمالت اأ�شا�شية تت�شمن كل مرحلة 
ت��ط��وع��ي��ة عديدة  اإج���������راءات  م��ن��ه��ا 
اإمارات  يف  املتعففة  الأ�شر  ت�شتهدف 
بن�شاطات  القيام  جانب  اإىل  الدولة 
خريية تطوعية متعددة، وفقاً مليثاء 
لدائرة  التنفيذي  الرئي�س  احلب�شي 
الرامج يف موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية 
ال�شباب.  وتتاألف هذه احلمالت من 
يف  املتعففة  العائالت  ل��زي��ارة  حملة 
احتياجاتها  وح�شر  لتقييم  الدولة، 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ�����الل  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
امل�شاجد،  ل�شيانة  وحملة  امل��ب��ارك، 
البيوت  ل�����ش��ي��ان��ة  مم��اث��ل��ة  وح��م��ل��ة 
وحملة  املتعففة،  للعائالت  وامل��ن��ازل 
العمل  م���واق���ع  يف  ال���ع���م���ال  ل����زي����ارة 
موعد  بعد  لهم  امل�شاعدات  لتقدمي 
�شدة  من  عليهم  للتخفيف  الإفطار 
والرطوبة  احل����رارة  درج���ات  ارت��ف��اع 

الرنامج. 
لدائرة  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ش��ارت 
الرامج يف موؤ�ش�شة الإمارات اإىل اأن 
�شياغة تفا�شيل احلملة الرم�شانية 
رئي�س  ب�شكل  اعتمدت  احل��ايل  للعام 
متطوعو  ب���ه���ا  ق�����ام  درا������ش�����ات  ع���ل���ى 
الرنامج يف خمتلف اإمارات الدولة 
الأ�شر  تلك  احتياجات  على  للتعرف 
الرنامج  تعدى  لذلك  ع��ام،  ب�شكل 
العينية  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  م�شاألة 
يف  امل���ج���ت���م���ع  م�������ش���ارك���ة  اإىل  ف���ق���ط 
ال��ب��ح��ث ع���ن احللول  ق�����ش��اي��اه م���ع 
وت���ق���دمي الأن�����ش��ب والأف�������ش���ل منها 

لبناء الإن�شان يف الوطن.
من  الأول  الأ����ش���ب���وع  و���ش��ي��ت�����ش��م��ن 
حملة  ال������ك������رمي  رم���������ش����ان  ����ش���ه���ر 
عدد  يف  امل�شاجد  ل�شيانة  تطوعية 
القيام  تت�شمن  الدولة،  اإم��ارات  من 
عدد  يف  املطلوبة  ال�شيانة  ب��اأع��م��ال 
بالتعاون  امل�شتهدفة  امل�����ش��اج��د  م��ن 
راأ�شها  وع��ل��ى  املخت�شة  اجل��ه��ات  م��ع 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
فر�س  ت��وف��ري  �شيتم  كما  والأوق�����اف 

و�شجاد وتاأمني م�شاحف.
الثاين فيت�شمن حملة  الأ�شبوع  اأما 
على  تركز  املنازل  ل�شيانة  تطوعية 
املطلوبة  ال�شيانة  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ي��ام 

خالل فرتة امل�شاء يف ف�شل ال�شيف، 
اإىل جانب حملة لزيارة امل�شت�شفيات 
ومراكز الرعاية ال�شحية، بالإ�شافة 
للترع  وا���ش��ع��ة  ح��م��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 
م�شتوى  على  تنفيذها  يتم  ب��ال��دم، 
وامل�شاهمة  املر�شى  مل�شاعدة  الدولة 
ال�شهر  خ�����الل  ح��ي��ات��ه��م  اإن����ق����اذ  يف 
الكرمي.  ويتم تنفيذ م�شروع تكاتف 
ال��رم�����ش��اين ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دد من 
وهي  الدولة،  يف  احلكومية  الهيئات 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
الحداث،  رعاية  ومركز  والوق���اف، 
وهيئة ال�شحة – اأبوظبي. ويحظى 
امل�������ش���روع ب���دع���م ����ش���رك���ة اإجن�������ازات 
وق����ال����ت ميثاء  ال���ب���ي���ان���ات.   ل��ن��ظ��م 
العام  حملة  مييز  م��ا  ب���اأن  احلب�شي 
احل�����ايل ه���و ق�����درة ال���رن���ام���ج على 
اإىل  والو�شول  التوا�شل  يف  التو�شع 
�شيما  ول  املجتمع،  �شرائح  خمتلف 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املتعففة،  ال��ع��ائ��الت 
يف  جديدة  واأن�شطة  مكونات  اإدخ��ال 
حمالت  تنظيم  قبيل  من  الرنامج 
وذل����ك يف حماولة  ب���ال���دم،  ل��ل��ت��رع 
يف  حياتهم  واإن��ق��اذ  املر�شى  مل�شاعدة 
�شهر رم�����ش��ان ال��ك��رمي، ف�����ش��اًل عن 
ثقافة  ون�شر  املتطوعني  دور  تعزيز 
ال��ت��ط��وع ك��ون��ه��ا الأ����ش���ا����س يف عمل 

مل��ن��ازل الأ����ش���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة م��ن ناحية 
ال��ط��الء وت��ق��دمي الأج��ه��زة واللوازم 
م�شتوى  ت���اأم���ني  ب���ه���دف  امل���ن���زل���ي���ة، 

معي�شي جيد لأفراد هذه الأ�شر. 
الثالث  الأ�شبوع  اأن  احلب�شي  وقالت 
حملة  يت�شمن  ���ش��وف  احل��م��ل��ة  م��ن 
ال��ع��م��ال يف م��واق��ع خمتارة  ل���زي���ارة 
معهم  التوا�شل  بهدف  الدولة،  من 
امل�����ش��روب��ات عليهم يف فرتة  وت��وزي��ع 
الإفطار للتخفيف من �شدة  ما بعد 
احل������رارة وال���رط���وب���ة خ����الل ف�شل 
ال�شيف. وبالتزامن مع ذلك، �شوف 
ينظم الرنامج حملة للترع بالدم 
من خالل تخ�شي�س حافلة جمهزة 
الطبية  وامل���ع���دات  الأج���ه���زة  ب��ك��اف��ة 
التي  املتخ�ش�شة،  الب�شرية  والكوادر 
ب���زي���ارات ميدانية  ب���دوره���ا  ���ش��ت��ق��وم 
عر حمطات خمتلفة للترع بالدم، 
والتي ت�شمل مراكز الت�شوق الكرى 
بهدف  وذل������ك  ل���ل���ع���م���ال،  وم�����واق�����ع 
تاأمني �شبل العالج للمر�شى الذين 
اإنقاذ  يف  وامل�شاهمة  للدم،  يحتاجون 
الأ�شبوع  يت�شمن  فيما  ح��ي��ات��ه��م.  
الأخ�������ري ح��م��ل��ة ت���ط���وع���ي���ة ل���زي���ارة 
ومراكز  امل�شنني  ودور  امل�شت�شفيات 
الرعاية ال�شحية، ويف ذلك يف مبادرة 
ت�شتلهم روح اخلري والعطاء يف �شهر 

للتخفيف  وتهدف  املبارك،  رم�شان 
واإدخال  وموؤان�شتهم،  معاناتهم،  من 

الب�شمة والفرحة يف قلوبهم. 
التنفيذي لدائرة  واعترت الرئي�س 
ال����رام����ج يف م���وؤ����ش�������ش���ة الإم��������ارات 
جت�شيد  الرئي�شية  احلملة  عناوين 
الجتماعي،  ال���ت�������ش���ام���ن  مل���ف���ه���وم 
برنامج  لأه�����داف  دق��ي��ق��ة  وت��رج��م��ة 
ن�شر  يف  املتمثلة  ال��ت��ط��وع��ي  ت��ك��ات��ف 
التطوعي،  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 
لروح  وا�شتلهاماً  املجتمع،  وخ��دم��ة 
ال�����ش��ه��ر ال���ك���رمي يف ال���ت���وا����ش���ل مع 
وامل�شاهمة  املختلفة،  املجتمع  فئات 
تفاعلية  اجتماعية  �شبكة  اإي��ج��اد  يف 
ت��خ��ف��ف م���ن ح���دة ال��ت��ح��دي��ات التي 

تواجهها هذه الفئات. 
ف���ت���ح  اإىل  احل�����ب�����������ش�����ي  ول�����ف�����ت�����ت 
ب�����رن�����ام�����ج ت����ك����ات����ف ع������ر م���وق���ع���ه 
www.takatof.(اللكرتوين
احلملة  يف  ل��ل��ت��ط��وع  امل���ج���ال   )ae
من  كافية  ف��رتة  قبل  الرم�شانية، 
ف��ع��ال��ي��ات��ه لإت���اح���ة املجال  ان���ط���الق 
هوؤلء  لتدريب  الرنامج  اإدارة  اأمام 
الفئات  التعامل مع  املتطوعني على 
كانت  �شواء  املجتمع  من  امل�شتهدفة 
اأو  م�شنني  اأو  عمال  اأو  متعففة  اأ�شر 

ذوي احتياجات خا�شة.

�ضرطة اأبوظبي تطلق مبادرة ل للت�ضول 

الهوية ترعى اإفطار 1650 �ضائما يوميا خالل رم�ضان

جامعة اأبوظبي بالتعاون مع �ضندوق الزكاة وم�ضرف اأبوظبي 
الإ�ضالمي ينظمان حملة خريية لتوفري 300 فر�ضة تعليمية

•• ابوظبي-وام:

مبادرة  ام�س  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
للت�شول  ل  ���ش��ع��ار  حت��ت  وجمتمعية  اإع��الم��ي��ة  ت��وع��ي��ة 
الذين  املت�شولني  م��ع  التعامل  خماطر  م��ن  للتحذير 
وفرتة  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  وخ��الل  قبيل  ينت�شرون 
املنهايل  العو�شي  ب��ن  حممد  ال��ل��واء  واأع��ل��ن  الأع���ي���اد. 
عن  اأبوظبي  ب�شرطة  ال�شرطية  العمليات  ع��ام  مدير 
املعنية  ال�����ش��رط��ة  اإدارات  ق��ب��ل  م��ن  احل��م��الت  ت�شديد 
ل�شبط املت�شولني واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم 
..حمذرا من خماطر التعامل مع املت�شولني والتعاطف 
الأحيان  م��ن  كثري  يف  يعد  الت�شول  اأن  ل�شيما  معهم 
والإ�شابة  كال�شرقات  اأخ��رى  جرائم  لرت��ك��اب  مقدمة 
اإن  خ�شو�شا  الأ�شحاء  اإىل  العدوى  ونقل  بالأمرا�س 
اأن مبادرة ل للت�شول  العائلة. واأو�شح  اأفراد  كانوا من 
اإدارة الإع��الم الأمني يف الأمانة العامة  والتي تنفذها 
ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
اأخرى  حل��م��الت  مكملة  ت��ع��د  �شالمتك  حملة  �شمن 
ال�����ش��رط��ي��ة والأمنية  ف��ي��ه��ا خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات  ت��ت��ع��اون 
يف ال��دول��ة يف ه��ذا الإط���ار ..داع��ي��ا اأف���راد املجتمع اإىل 
اأموالهم يف وجهاتها ال�شحيحة يف دعم قوافل  �شرف 
اإ���ش��راف اجلهات  اخل��ري والإح�����ش��ان التي تنطلق حت��ت 
�شيتم خالل  اأن��ه  وذك��ر  الف�شيل.  ال�شهر  املعنية خالل 

ال�شحف  يف  حتذيرية  اإع��الن��ات  ن�شر  امل��ب��ادرة  فعاليات 
باإمارة  التجارية  املراكز  التوعية يف عدد من  و�شا�شات 
اأبو ظبي ..لفتا اإىل انح�شار هذه الظاهرة �شنويا اإىل 
امل�شتمرة  التوعية  حمالت  ب�شبب  منخف�شة  م�شتويات 
ف�شال عن تعاون اجلمهور وو�شائل الإعالم يف حماربة 
ال�شرطية  اجل���ه���ات  اأن  واأك�����د  اخل���ط���رة.  الآف�����ة  ه����ذه 
جهودا  تبذل  كافة  املعنية  واإدارات��ه��ا  بقياداتها  املعنية 
القيام  عر  لها  والت�شدي  الآف��ة  ه��ذه  ملكافحة  كبرية 
للق�شاء  التوعوية  واحل��م��الت  التفتي�شية  باحلمالت 
متثل  والتي  اخلاطئة  وال�شلوكيات  املظاهر  ه��ذه  على 
�شلوكا غري ح�شاري تعطي انطباعا �شيئا عن املجتمع 
وت�شكل خطرا على اأفراده نتيجة لقيام بع�س املت�شولني 
مدير  و�شدد  الت�شول.  غطاء  حتت  ال�شرقات  بارتكاب 
عام العمليات ال�شرطية ب�شرطة اأبوظبي على اأن جهود 
اإل  الكامل  بال�شكل  ثمارها  تاأتي  اأن  ل ميكن  ال�شرطة 
واجباته  اجل��م��ه��ور  ف��ي��ه  يتحمل  جمتمعي  ج��ه��د  ع��ر 
ومكافحة  م��واج��ه��ة  يف  الأول  ال���دف���اع  خ��ط  ب��اع��ت��ب��اره 
اأه��م��ي��ة دور الإع����الم الفعال  ه���ذه ال��ظ��اه��رة ..م���وؤك���دا 
ال�شلبية على املجتمع.  واآثاره  الت�شول  لتناول مو�شوع 
اأو �شلوك  وحث اجلمهورعلى الإبالغ عن اأي ت�شرفات 
طوارئ  ه��ات��ف  على  الت�����ش��ال  خ��الل  م��ن  للمت�شولني 
عنهم  املبلغ  م��ع  ال��ف��ور  على  للتعامل   999 ال�شرطة 

وحتويلهم اإىل جهات الخت�شا�س.

•• اأبوظبي-وام: 

الإم��ارات للهوية عن م�شاركتها يف رعاية  اأعلنت هيئة 
حملة اإفطار ال�شائم التي تنظمها هيئة الهالل الأحمر 
ال��ت��زام الهيئة مببداأ  ان��ط��الق��ا م��ن  الإم���ارات���ي وذل���ك 
تعاليم  جت�شيد  على  وحر�شها  املجتمعية  امل�شوؤولية 
الإن�شاين  ال��رتاح��م  وقيم  احلنيف  الإ���ش��الم��ي  ال��دي��ن 
والجتماعي يف �شهر رم�شان املبارك. وتتمثل م�شاركة 
الهيئة يف م�شروع اإفطار ال�شائم خالل ال�شهر الف�شيل 
للعام الرابع على التوايل برعاية �شبع خيم رم�شانية 
اأك���رث من  ال��دول��ة ت�شتوعب  اإم����ارات  م��وزع��ة يف جميع 
اإن م�شاركتها يف  الهيئة  1650 �شائما يوميا. وقالت 
م�شروع اإفطار ال�شائم للعام الرابع على التوايل ياأتي 
يف اإطار حر�شها على دعم الرامج الإن�شانية وامل�شاريع 
الإن�شانية  الر�شمية  اجل��ه��ات  تنفذها  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
واخل��ريي��ة يف ال��دول��ة وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ال��ه��الل الأح��م��ر . 
اإفطار  رعاية م�شروع  امل�شاركة يف  اأن  الهيئة  واأو�شحت 

ع��ن خطتها  امل��ن��ب��ث��ق��ة  اإط����ار قيمها  ت��اأت��ي يف  ال�����ش��ائ��م 
اهتماما  ت��ويل  التي   2010-2013 ال�شرتاتيجية 
خا�شا مب�شاريع امل�شوؤولية املجتمعية مبا يج�شد ارتباط 
الهيئة وتفاعلها مع املجتمع من خالل تر�شيخ معاين 
ويعتر  الجتماعي.  والرتاحم  التكافل  وقيم  العطاء 
م�����ش��روع اإف��ط��ار ال�����ش��ائ��م اأح���د اأب����رز م�����ش��اري��ع الهالل 
الأحمر التي تهدف اإىل اإحياء ف�شائل ال�شهر الكرمي يف 
جت�شيد قيم التاآخي والت�شامح ليعم اخلري كل من هم 
الرم�شانية  اخليام  وتخ�شع  عنهم.  للتخفيف  بحاجة 
ال�شائمني  وت�شتقبل  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  لإ���ش��راف 
واختيار  تاأ�شي�شها  ويتم  املجتمع  �شرائح  خمتلف  م��ن 
مدرو�س  ب�شكل  ال�شتيعابية  طاقتها  وحتديد  مواقعها 
التعاقد  ومنظم واآم��ن. وحتر�س الهالل الأحمر على 
مع اأف�شل املطاعم لتوفري وجبات اإفطار �شحية يوميا 
قبل موعد الإفطار طوال �شهر رم�شان املبارك و�شط 
تلك  زوار  وال��رتاح��م بني جموع  التاآخي  يعمها  اأج��واء 

اخليام.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإىل الرتقاء بعملية التعليم وفق  ال��دوؤوب  اإطار �شعيها  يف 
مبا  اجلميع  متناول  يف  وجعله  العاملية  الأ�شاليب  اأح��دث 
يعود بالنفع والفائدة على املجتمع، اأطلقت جامعة اأبوظبي 
بالتعاون مع �شندوق الزكاة و م�شرف ابوظبي لإ�شالمي 
حملة جلمع ترعات بقيمة 15 مليون درهم، وذلك بهدف 
م�شاعدة 300 طالباً باجلامعةعلى تخفيف الأعباء املالية 

وفقا ملدة درا�شتهم.
والتنمية  التعاون  الإم��ارات، بح�شب منظمة  دولة  وتعتر 
الق��ت�����ش��ادي��ة، م��ن دول ال��ع��امل الأك����رث ���ش��خ��اء يف تقدمي 
اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اإذ  اخل���ريي،  وال��ع��م��ل  الإن�شانية  امل��ع��ون��ات 
تزداد روح العطاء والترعات يف �شهر رم�شان لعام 1434 

هجرية.
و�شتقوم اجلامعة حتت �شعار �شبابنا امانة، زكاتنا ح�شانة ، 
بالتعاون مع �شندوق الزكاة و م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 

بت�شهيل عملية الترعات وفق نظام الزكاة.
نبيل  ال��دك��ت��ور  ق���ال  امل�����ش��ارك��ة،  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���س  ويف 
اأبوظبي  تت�شدر جامعة  اأبوظبي:  اإبراهيم، مدير جامعة 
من  ال��رائ��دة  الأكادميية  املوؤ�ش�شات  �شلم  على  قيادياً  دوراً 
املبتكرة  وال��رام��ج  تنتهجها  التي  العلمية  املعايري  حيث 
التي تتبعها. ومع هذا فالتعليم ل ياأتى فقط من ال�شهادات 
الأك��ادمي��ي��ة، ف��ال��ك��رم اأي�����ش��اً م��ن اأه���م درو����س احل��ي��اة التي 
ال�شحيح  الطريق  يف  خطوة  اإل  هو  ما  الترع  اأن  تعلمنا 
نحو م�شتقبل اأف�شل لأبنائنا وجمتمعنا. وحملتنا اخلرّيية 
واملانحني  امل��ت��رع��ة  للجهات  فر�شة  ه��ي  اخل��ري  �شهر  يف 
لتعزيز اأوا�شر التعاون والتكاتف مع هذه ال�شريحة ور�شم 
م�شتقبل اأف�شل لهم. وهذا الترع لن يكون هدية للطالب 
اأبوظبي  من طرف واحد، لأنهم �شيتخرجون من جامعة 
باعتبارهم  وت��ط��وره  جمتمعهم  نه�شة  يف  و�شي�شاهمون 
العامل من  للتغيري. و�شيحدثون عالمة فارقة يف  �شفراء 
التنمية  حتقيق  يف  ومهاراتهم  اإمكانياتهم  ت�شخري  خالل 

الوطنية كل بح�شب جماله. 
وهذه هي ال�شنة الرابعة التي ي�شاهم فيها �شندوق الزكاة 
م�شاهمة  جانب  اإىل  الترعات،  بجمع  اأبوظبي  جامعة  و 
م�����ش��رف اأب��وظ��ب��ي الإ���ش��الم��ي ه���ذه ال�����ش��ن��ة. وم���ن املقرر 
جلمع  الف�شيل  ال�شهر  ف���رتة  ط���وال  احل��م��ل��ة  ت�شتمر  اأن 

الترعات حتى يتم حتقيق املبلغ امل�شتهدف.
معنية  تعليمية  موؤ�ش�شة  نحن  اإبراهيم:  الدكتور  واأ�شاف 

مبواهب  منه  كبري  ق�شم  يتمتع  ال���ذي  ال�شباب  بق�شايا 
كبرية.  وطاقات  وطموحات  واأح��الم  ا�شتثنائية  اأكادميية 
اأن نخفف من الأعباء  وانطالقاً من هذه ال��روؤى، نحاول 
املالية التي ت�شكل عائقاً وحجرة عرثة يف طريق جناحهم. 
ونبحث عن اأ�شاليب لإزالة هذه العقبة من اأمامهم ، عر 
الر�شوم  وجتميد  الدرا�شية  واخل�شومات  الدرا�شية  املنح 
امل�����ش��اع��دة على موا�شلة  ال��ط��رق  ال��درا���ش��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن 

م�شرية حياتهم الأكادميية. 
ومن جهته �شّرح �شع�ادة اأمني عام �شندوق الزكاة عبداهلل 
بن عقيده املهريي اإن م�شاركة �شندوق الزكاة مع جامعة 
اأمانة،  �شبابنا  �شعار  حتت  احلملة  ه��ذه  لإط��الق  اأبوظبي 
زكاتنا ح�شانة ياأتي �شمن بنود مذكرة التفاهم التي عقدت 
بني ال�شندوق وجامعة اأبوظبي عام 2010، والتي تهدف 
جمال  يف  والجتماعي  الإن�شاين  العمل  مل�شرية  دع��م  اإىل 
فري�شة  واإح��ي��اء  ال��زك��وي  ال��وع��ي  ن�شر  اأج���ل  م��ن  التعليم 
الزكاة �شعياً لتحقيق اأكر قدر من التكافل الجتماعي يف 

املجتمع. 
تلبية  اإىل  ي�شعى  ال�شندوق  اأن  العام  الأم��ني  �شعادة  واأّك��د 
كافة  مع  امل�شرتك  التعاون  خالل  من  املجتمع  احتياجات 
الهيئات واملوؤ�ش�شات يف اإطار تطوير املبادرات ال�شرتاتيجية 
وتطبيقا ملفهوم امل�شوؤولية املجتمعية التي دعت اإليه القيادة 

الر�شيدة.
واأ�شار الأمني العام اأن تزامن انطالق احلملة ياأتي يف �شهر 
رم�شان املبارك لتزايد روح العطاء يف هذا ال�شهر الكرمي، 
و�شيعمل �شندوق الزكاة قدر الإمكان على الت�شهيل لكافة 
املزكني واملترعني على تقدمي زكاتهم بكل الطرق امل�شّهلة 
وامل��ي�����ّش��رة، وذل���ك م��ن خ���الل خ��دم��ات��ه امل��ت��ع��ددة ب����دءاً من 
الطرق التقليدية، وهي ا�شتقبال املزكي وا�شتالم الزكاة منه 
مبا�شرة، وتطوراً وانطالقاً من هذا الأ�شلوب اإىل الو�شائل 
الع�شرية احلديثة التي اآل ال�شندوق على نف�شه لتقدميها 
ال�شندوق  ف��ق��دم  احل��دي��ث،  الع�شر  م��ع  تتنا�شب  كحلول 
زك��اة اأون لي��ن م��ن خ��الل امل��وق��ع الل��ك��رتوين لل�شندوق 
اللكرتونية  دب��ي  بوابتي  مع  بالتعاون   www.zf.ae
واأبو ظبي اللكرتونية، و زكاة موبايل عن طريق الهاتف 
امل��ت��ح��رك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ات�����ش��الت ب��الت�����ش��ال على الرقم 
كما  الق�شرية،  الر�شائل  عر   )SMS( وزك��اة   ،*162#
وال��ذي مت   ATM الآيل  ال�شراف  ال�شندوق جهاز  قدم 
ظبي  باأبو  واحليوية  التجارية  املراكز  من  بالعديد  ن�شره 

والعني واملنطقة الغربية وقريباً بباقي اإمارات الدولة.
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جمعية االإح�ضان اخلريية تطلق م�ضروع رم�ضان اأمان للحد من حوادث الطرق 

اجلمعية توزع 100 الف وجبة خفيفة بامل�ضروع يف خم�س اإمارات 
•• عجمان ـ حممد بدير 

اخلريية  الح�شان  جمعية  اأعلنت 
عن اإطالقها م�شروع رم�شان اأمان 
وهي  التوايل،  على  الثانية  لل�شنة 
���ش��ن��ادي��ق وجبات  ل��ت��وزي��ع  ح��م��ل��ة 
الطرق  يف  ال�شائقني  على  خفيفة 
املرورية،  وال��ت��ق��اط��ع��ات  امل��زدح��م��ة 
ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  خ����الل  وذل����ك 
امل�����ش��روع يف م��ق��ر غرفة  لإط�����الق 
عجمان والذي ح�شره ال�شيخ عبد 
النعيمي  را����ش���د  ب���ن  ع��ل��ي  ب���ن  اهلل 
وع�شو  ب���الإن���اب���ة  ال���ع���ام  الأم������ني 
ممثلني  وح�����ش��ره  الإدارة  جمل�س 
ع��ن ق��ي��ادات ال�����ش��رط��ة، وع���دد من 

ممثلي و�شائل العالم.
الثاين  ع��ام��ه  امل�����ش��روع يف  وي��ن��ف��د 
بخم�س اإمارات وهي دبي وال�شارقة 
واأم  اخل���ي���م���ة  وراأ����������س  وع���ج���م���ان 
حوادث  من  احلد  بهدف  القيوين 
الطرق وقت الفطار نتيجة �شعي 
ب��ع�����س ال�����ش��ائ��ق��ني ل��ل��ح��اق مبوعد 

الفطار.
وقال خالد بن متيم رئي�س اللجنة 
جمعية  اإن  ل��ل��م�����ش��روع،  امل��ن��ظ��م��ة 
روؤيتها  وف���ق  اخل���ريي���ة  الح�����ش��ان 
ال��دول��ة والذي  للعمل اخل��ريي يف 
يتوافق مع اأهدافها ال�شرتاتيجية 
بخدمة املجتمع وتقدمي امل�شاعدات 
املا�شي  العام  اأقامت   ، حمتاج  لكل 
�شعار  حتت  اأم��ان  رم�شان  م�شروع 
معاً لرم�شان بال حوادث ، يف ثالث 
وال�شارقة  وع��ج��م��ان  دب���ي  اإم�����ارات 

وملا  امل�شروع  جنح  ملا  املا�شي  العام 
اأثمر .

اأك����د رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  ك��م��ا 
الكبري  ال������دور  ع��ل��ى  ل��ل��م�����ش��روع، 
اإن  ل���ل���رع���اة وال����داع����م����ني ق���ائ���ال 
م�شروع رم�شان اأمان ما كان ينجح 
والداعمني  ال�شركات  وق��وف  ل��ول 
وعلى  ل���ل���م�������ش���روع  ال���رئ���ي�������ش���ني 
ال�شرتاتيجيون  ال�شركاء  راأ�شهم 
للم�شروع : قيادات ال�شرطة يف دبي 
اخليمة  وراأ�س  وال�شارقة  وعجمان 
الداعمون  وك��ذل��ك  ال��ق��ي��وي��ن  وام 
متمثلني  ل��ل��م�����ش��روع  ال��رئ��ي�����ش��ي��ون 
و�شركة  للبيئة  ال�شارقة  �شركة  يف 
والذين  عجمان  وم�شرف  الواحة 
���ش��اه��م��وا ب���اإجن���اح امل�����ش��روع ودفعه 

لالأمام ب�شكل كبري.
للداعمني  ال�������ش���ك���ر  وج�������ه  ك����م����ا 
التنفيذي  املجل�س  م��ن  امل�شاركني 
و���ش��رك��ة فالكون  ع��ج��م��ان  لإم�����ارة 
باك و�شركة الر�شتماين ) العربية 
لل�شيارات ( وم�شنع ال�شارقة للتمور 
عجمان  م���وا����ش���الت  وم���وؤ����ش�������ش���ة 
موؤ�ش�شة  الع����الم����ي  وال�������ش���ري���ك 
جانب  اىل  ه����ذا   ، ل���الإع���الم  دب����ي 
دبي  مركز  وهي  التطوعية  الفرق 
للتطوع وفريق مل�شة اأمل التطوعي 
ومتطوعي بلدية دبي وفرق دائرة 
و  التطوعي  والم����الك  الأرا����ش���ي 
فريق 1971 التطوعي و برنامج 
فر�شان  ف���ري���ق  و  ال���ت���ط���وع���ي  مت 
عجمان وفريق مواليف التطوعي 
متطوعي  ف��ري��ق  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة 

العامة  القيادة  يف  للمرور  العامة 
جمعية  ب��ج��ه��ود  ع��ج��م��ان  ل�شرطة 
الح�شان اخلريية يف احلفاظ على 
بتوزيع  وذل����ك  ال�����ش��ائ��م��ني  اأرواح 
باأنه  م��ن��وه��ا  ال��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة 
ال���ت���وزي���ع يف موقعني  ي��ت��م  ���ش��وف 
خمتلفني يتم تغريهم مبجموع 4 

مواقع يف اإمارة عجمان.
وتوجه املالزم حممد عبيد مدير 
ف��رع امل���رور وال��ت��وع��ي��ة ب��الإن��اب��ة يف 
والدوريات  للمرور  العامة  الإدارة 
بال�شكر  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ب�����ش��رط��ة 
على  اخل��ريي��ة  الح�����ش��ان  جلمعية 
الكبري  امل��ج��ت��م��ع��ي  امل�������ش���روع  ه����ذا 
العامة  القيادة  �شعادة  على  موؤكدا 
بامل�شاركة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ل�شرطة 
الأوىل  للمرة  العام  ه��ذا  بامل�شروع 
ال���ت���وزي���ع يف ثالث  ���ش��ي��ت��م  ح���ي���ث 

مواقع ثابتة باإمارة راأ�س اخليمة.
وق�����ال ال��ن��ق��ي��ب حم��م��د ب���وه���ارون 
م����دي����ر ف������رع امل��������رور يف ال���ق���ي���ادة 
اأنه مت  اأم القيوين  العامة ل�شرطة 
اختيار موقعني يف مدخل اإمارة اأم 
القيوين ليتم التوزيع بها ، ووجه 
�شرطة  ع��ن  نيابة  اجل��زي��ل  ال�شكر 
الح�شان  جل��م��ع��ي��ة  ال��ق��ي��وي��ن  ام 
اخل�����ريي�����ة ع����ل����ى ه�������ذا امل���������ش����روع 
اأ�شاد  امل���وؤمت���ر  خ��ت��ام  ال��ط��ي��ب. ويف 
على  بامل�شروع  وامل�شاركني  ال��رع��اة 
اأهداف  من  يت�شمنه  وم��ا  اهميته 
على  للجمعية  ال�شكر  وم��وج��ه��ني 
وامل�شاركة  لهم  الفر�شة  اتاحتها 

بامل�شروع. 

والذي لقى جناحا كبريا، ولذلك 
قررت اإدارة اجلمعية اإقامة م�شروع 
وفق  ال��ث��اين،  للعام  اأم���ان  رم�شان 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ب���ن را����ش���د  ع��ل��ي 
الدكتور  وال�شيخ  الإدارة  جمل�س 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن ع��ل��ي ب���ن را�شد 
وبالتعاون  العام،  الأم��ني  النعيمي 
وال���ت���وا����ش���ل م����ع اأك������ر ق�����در من 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف 

كافة اأنحاء الدولة .
واأو�شح باإن اأهداف امل�شروع اخلريي 
املجتمعي التنموي الكبري تتلخ�س 
ال�شائمون  اأرواح  على  احلفاظ  يف 
من ال�شائقني يف الأماكن املزدحمة 
 ، ال��دول��ة  امل��روري��ة يف  والتقاطعات 
املا�شي  العام  امل�شروع  �شاهم  حيث 
امل���رور  اإدارات  اإح�����ش��ائ��ي��ات  ووف����ق 
يف ال����دول����ة ب���احل���د م����ن ح�����وادث 
ال�شري والزدح��ام امل��روري يف وقت 

الفطار.
العام  اأم����ان ه���ذا  اإن م�����ش��روع  ك��م��ا 
األ�����ف   100 ت�����وزي�����ع  ي�������ش���ت���ه���دف 
الوجبات  ���ش��ن��ادي��ق  م��ن  ���ش��ن��دوق 
التقاطعات  ه����ذه  ع��ل��ى  اخل��ف��ي��ف��ة 
امل������روري������ة ، ب�����زي�����ادة ع�����ن ال���ع���ام 
امل��ا���ش��ي ب���� 60 ال���ف وج��ب��ة حيث 
العام  وج��ب��ه   40000 ت��وزي��ع  مت 
التوزيع  ي��ت��م  و����ش���وف   ، امل���ا����ش���ي 
يف خ��م�����س اإم�������ارات ب��ال��ت��ع��اون مع 
المارات  هذه  يف  ال�شرطة  قيادات 
وال��ت��ي ���ش��وف ت��ك��ون م��ت��واج��دة مع 
وجودهم  ل��ول  ال��ذي��ن  املتطوعني 

موا�شالت المارات الكرام.
ث��م حت���دث مم��ث��ل ال��ق��ي��ادة العامة 
اأح��م��د عتيق  ال��رائ��د  دب��ي  ل�شرطة 
اإدارة احلمالت والتوعية يف  مدير 
القيادة  يف  للمرور  العامة  الإدارة 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي ق��ائ��ال باأن 
�شرطة دبي ت�شارك يف هذا امل�شروع 
الكبري لل�شنة الثانية وذلك للنجاح 
العام  امل�شروع  لق��اه  ال��ذي  الكبري 
املا�شي ، موؤكدا اإ�شادة �شعادة اللواء 
حممد �شيف الزفني مدير الإدارة 
العامة للمرور والدوريات بالقيادة 
العامة ل�شرطة دبي بجهود جمعية 
الح�����ش��ان اخل���ريي���ة يف احل���د من 
رم�شان  �شهر  يف  ال��ط��رق  ح���وادث 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ك��م��ا اأو����ش���ح �شوف 
يومياً  مواقع   6 يف  التوزيع  يكون 
 18 اأي��ام مبجموع   10 كل  تتغري 

موقع اأثناء ال�شهر الف�شيل.
اإبراهيم  ال���رائ���د  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
مري رئي�س ق�شم العالقات العامة 
يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 
ال�شارقة  ���ش��رط��ة  م�����ش��ارك��ة  ب����اأن   ،
امل�شروع  ه����ذا  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل�����ش��ن��ة 
ل��ت��وج��ي��ه��ات قيادة  ن��ت��ي��ج��ة  ج����اءت 
املجتمعية  ب��امل�����ش��ارك��ة  ال�����ش��ارق��ة 
وامل�شاركات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ك��اف��ة  يف 
التوزيع  ب����اأن  واأ����ش���ار  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
تتغري  يومياً  مواقع   3 يف  �شيكون 
9 مواقع  اأي����ام مب��ج��م��وع   10 ك��ل 

اأثناء ال�شهر الف�شيل.
واأ�شاد الرائد �شيف الفال�شي رئي�س 
امل��رور وال��دوري��ات يف الدارة  ق�شم 

ويل عهد عجمان ي�ضتقبل قن�ضل ال�ضودان
•• عجمان-وام:

�شباح  الأم��ريي  ال��دي��وان  النعيمي ويل عهد عجمان يف مكتبه يف  بن حميد  ال�شيخ عمار  �شمو  ا�شتقبل 
�شموه مبنا�شبة  على  لل�شالم  قدم  الذي  ال�شودان  عام جمهورية  قن�شل  اإبراهيم  احل�شن  ام�س.. حممد 
انتهاء فرتة عمله لدى الدولة. ومتنى �شمو ويل عهد عجمان للقن�شل التوفيق والنجاح يف مهام عمله 
امل�شتقبلية..مثنيا على دوره يف تعزيز العالقات الأخوية بني دولة الإمارات وال�شودان يف خمتلف املجالت. 
من جانبه تقدم القن�شل ال�شوداين بال�شكر اإىل دولة الإمارات حكومة و�شعبا على ما حظي به من حفاوة 
وتكرمي خالل فرتة عمله يف الدولة .. م�شريا اإىل اأن الدولة تبواأت خالل فرتة وجيزة مكانة مرموقة 
على خارطة الدول املتقدمة. وقدم قن�شل عام ال�شودان التهنئة اإىل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان املبارك..راجيا من املوىل عز وجل اأن يعيده على دولة الإمارات العربية 
املتحدة وقيادتها احلكيمة و�شعبها الكرمي بكل خري. ح�شر اللقاء �شعادة اأحمد اإبراهيم الغمال�شي مدير 

مكتب �شمو ويل عهد عجمان و�شعادة يو�شف النعيمي مدير الت�شريفات. 

�ضلطان بن حممد القا�ضمي ي�ضدر مر�ضوما اأمرييا 
برتقية وتعيني مديرعام لبلدية مدينة ال�ضارقة 

•• ال�صارقة -وام: 
القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
 2013 ل�شنة   8 رق��م  الأم���ريي  املر�شوم  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
ب�شاأن ترقية وتعيني مدير عام لبلدية مدينة ال�شارقة . ويق�شي املر�شوم 
اأن يرقى ال�شيد ريا�س عبداهلل اأحمد عبداهلل عيالن مدير بلدية مدينة 
اأن  ..على  ال�شارقة  مدينة  لبلدية  عاما  مديرا  ويعني  بالإنابة  ال�شارقة 
يعمل بهذا املر�شوم اعتبارا من تاريخه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية وعلى 

اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�شه. 

ويل عهد عجمان يكرم اوائل طلبة منطقة عجمان التعليمية
•• عجمان-وام:

توجيهات  اأن  النعيمى وىل عهد عجمان  بن حميد  ال�شيخ عمار  �شمو  اكد 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمى ع�شو املجل�س العلى حاكم 
�شفوف  واوائ��ل  ع�شر  الثانى  ب�شفوف  املتفوقني  الطللبة  بتكرمي  عجمان 
املتفوقني  املواطنني واملقيمني يعك�س حر�س �شموه على رعاية  النقل من 
واملتميزين واهتمامه الكبري بالتعليم كونه اإحد ركائز التنمية امل�شتدامة. 
القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري  للدور  ياتى مرادفا  ذلك  ان  اىل  �شموه  وا�شار 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
اآل مكتوم نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  حفظه اهلل واخيه �شاحب 
واإخوانهما  دب���ي رع���اه اهلل  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
ورعايتهم  لدعم  الم���ارات  حكام  العلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  ا�شحاب 
اهتماما  والتعليمي  الرتبوى  القطاع  واعطاء  بالدولة  التعليمية  النه�شة 
كبريا باعتباره القطاع ال�شا�شي يف تاأهيل الكوادر و�شقل املواهب واعداد 
وتقدمها.  الدولة  تطوير  يف  مكانه  لياخذ  الم��ارات��ى  ال�شباب  من  اجيال 
واأعرب �شموه خالل حفل التكرمي الذي �شهده �شباح ام�س باملركز الثقايف 
بعجمان لوائل طلبة الثانوية العامة بق�شميها العلمي والدبي واملتفوقني 
مبنطقة عجمان التعليمية من طلبة �شفوف النقل بح�شور معاىل حميد 
حممد القطامى وزير الرتبية والتعليم عن �شعادته بلقاء منت�شبى الرتبية 
والتعليم و بوجود كوكبة من اأبناء الوطن املتفوقني يف حت�شيلهم العلمي 

بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان حفظه اهلل واأ�شحاب 
على  اهلل  حفظهم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  الإم���ارات  حكام  ال�شمو 
رعايتهم الكرمية للعلم وطلبة العلم واهتمامهم ببناء الإن�شان كما تقدم 
توجيهاته  على  عجمان  عهد  وىل  �شمو  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  بخال�س 
والتي  التعليمية  رعايته لطلبة مدار�س منطقة عجمان  ال�شديدة وح�شن 
 . امل�شرفة  ونتائجهم  التح�شيلي للطلبة  امل�شتوى  البالغ يف  الأث��ر  لها  كان 
واهدى �شعادة على ح�شن حممد هذا الإجناز والتفوق لطلبة مدار�س اإمارة 
و�شمو ويل عهد عجمان حفظهما  ال�شمو حاكم عجمان  عجمان ل�شاحب 
اهلل . وا�شار �شعدته اىل ان وزارة الرتبية والتعليم تبذل ق�شارى جهودها 
لتطوير التعليم يف الدولة اإىل لت�شل اإىل م�شتوى اأف�شل نظم التعليم يف 
بال�شكرمعايل حميد  ال�شكر لها على تلك اجلهود وخ�س  . مقدما  العامل 
و�شعيه  ج��ه��وده  على  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  القطامي  عبيد  حممد  ب��ن 
الدوؤوب يف حتقيق روؤية القيادة الر�شيدة يف جمال التعليم . و توجه مدير 
ادارة منطقة عجمان التعليمية بالتهنئه اىل الطلبة املتفوقني مباركا لهم 
تفوقهم و متمنيا لهم ال�شتمرار يف هذا التفوق والتميز حتى يح�شلوا على 
اأعلى املوؤهالت العلمية م�شددا على انهم اأمل امل�شتقبل واإن وطنهم املعطاء له 
احلق يف اأن يخل�شوا له واأن يعملوا من اأجل رفعته واأن يحافظوا على هويته 
. وا�شاف خماطبا الطلبة اعلموا اأبنائي الكرام اأن القيادة الر�شيدة لدولتنا 
اأجل العلم لأن العلم  احلبيبة �شخرت كل الإمكانيات املادية واملعنوية من 
اأ�شا�س تقدم ال�شعوب والأمم ونه�شتها فعليكم باجلد والجتهاد يف حت�شيل 

م�شروعات طموحة وخطط  التعليم عر  تطوير  الدولة يف  م��رزا جهود 
وو�شائل  م��دار���س منوذجية  م��ن  ت��وف��ريه  م��ا مت  اإىل جانب  ال��زم��ن  ت�شابق 

تعليمية متطورة.
وبني �شموه الدور الكبري ل�شباب الوطن يف موا�شلة م�شرية البناء والتطور 
يف الدولة التي �شهدت ت�شحيات �شادقة من قبل الآباء والأجداد لتوحيد 
هذا الكيان العظيم موؤكدا م�شوؤولية اجلميع يف خدمة هذا الكيان ال�شامخ 
اأثبتت  املواقف  اأن  القادمة م�شددا على  واحلفاظ عليه وت�شليمه لالأجيال 
ودعا   . احلكيمة  وقيادته  الوطن  اأبناء  بني  الوطني  التالحم  عمق  دائما 
مل��زي��د م��ن اجل��د والجتهاد  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  ���ش��م��ووىل عهد عجمان 
والتح�شيل العلمي املثمر والإفادة من الو�شائل التقنية احلديثة يف جميع 
املراحل التعليمية واحلياتية ليتحقق لهم باإذن اهلل تعاىل امل�شتقبل امل�شرق 
ليكونوا عمادا اأ�شا�شيا لهذه البالد املباركة وينالوا مراكز متقدمة ويكملوا 
الوطني  بال�شالم  احلفل  وب��داأ   . للجميع  التوفيق  متمنيا   ، البناء  م�شرية 
لدولة المارات فتالوة عطرة من اآيات الذكر احلكيم ثم األقى �شعادة على 
ح�شن حممد مدير ادارة املنطقة التعليمية كلمة اعرب خاللها عن �شروره 
بهذه املنا�شبة ال�شنوية العزيزة ...حفل تكرمي اأوائل طلبة الثانوية العامة 
�شاحب  مقام  اإىل  والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  رافعا  النقل  و�شفوف 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل مقام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 

العلم ثم العمل املتقن مبا تعلمتم . وفى نهاية الكلمة توجه �شعادته بال�شكر 
اأبنائهم  نفو�س  زرع���وا يف  ال��ذي��ن  املكرمني  الطلبة  اأم���ور  لأول��ي��اء  اجل��زي��ل 
والتميز فتلكم ثمرات  التفوق  ال�شريف وي�شروا لهم طريق  التناف�س  حب 
جهودهم املباركة .كما توجه بال�شكر اىل كل معلم اأخل�س يف تعليم طالبه 
الإدارات  واىل  وتعليمه  تربيته  على  علمه وخرته وحر�س  ثمرة  واأعطاه 
املدر�شية التي اأ�شرفت وتابعت و�شاندت ودعمت تفوق طلبتها فهنيئا لهم قد 
اأثمرت جهودكم . ويف ختام كلمته قدم جزيل ال�شكر والمتنان ل�شمو ال�شيخ 
عماربن حميد النعيمي ويل عهدعجمان راعي احلفل على دعمه ال�شخي 
�شمو  وقام  املتفوقني.  الطلبة  لأبنائه  وتكرميا  ت�شجيعا  الكرمي  وح�شوره 
وىل عجمان يرافقه معايل حميد حممد القطامي وزير الرتبية والتعليم 
ومدير منطقة عجمان التعليمية بتكرمي الطلبة والطالباات اوائل ال�شف 
الثانى ع�شر بق�شميه العلمى والدبى و اوائل طلبة وطالبات ال�شف الثانى 
ع�شر بق�شميه من املواطنني و اوائل �شفوف النقل . بعدها قام �شمو ال�شيخ 
و  ال�شالمى  العلمى  املعهد  ادارة  مدير  بتكرمي  النعيمى  حميد  بن  عمار 
مدير مدر�شة منار الميان اخلا�شة . فى ختام احلفل ت�شلم �شمو ال�شيخ 
عمار بن حميد النعيمى درعا تذكارية بهذه املنا�شبة من مدير ادارة املنطقة 
التعليمية بعجمان كما قدم �شعادته درعا تذكارية اىل معايل حميد حممد 
القطامي ثم مت اخذ ال�شور التذكارية ل�شموه واملكرمني واوائل الثانوية 
ال��ع��ام��ة. ح�شر احلفل ع��دد م��ن م��دي��رى ال��دوائ��ر الحت��ادي��ة و املحلية و 

مديرى املدار�س و اولياء امور املكرمني. 

خريية النعيمي توزع املري الرم�ضاين على 1500 اأ�ضرة متعففة
•• عجمان ـ حممد بدير 

�شمن ال�شتعدادات ل�شتقبال �شهر رم�شان الكرمي، توزع 
موؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية بعجمان املري 
الرم�شاين على ال�شر املتعففة وامل�شتحقة من مواطني 
المارة والبالغ عددهم 1500 ا�شرة ، وذلك بناء على 
بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  �شاحب  توجيهات كرمية من 
حاكم  ل��الحت��اد  الع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د 
بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  املوؤ�ش�شة  راع��ي  عجمان 
امناء  رئي�س جمل�س  النعيمي ويل عهد عجمان  حميد 

املوؤ�ش�شة، وتطبيقا خلطة املوؤ�ش�شة ال�شرتاتيجية.
عام  النعيمي مدير  بنت عبداهلل  عزة  ال�شيخة  واأ�شارت 
موؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية بعجمان بان 
من  امل�شتحقة  الفئات  باأ�شماء  ك�شوف  اأع���دت  املوؤ�ش�شة 
املواطنني من ال�شر بعد عمليه اجراء البحث الجتماعي 
لها، وقامت بتوزيع املري الرم�شاين من املواد الغذائية 
كالأرز وال�شكر والزيت والطماطم وا�شتعانت مبجموعة 
من املتطوعني لتوزيع املري الرم�شاين على امل�شتهدفني 
يف املكان املخ�ش�س لهم بالتوزيع وملدة ا�شبوع حيث بلغ 

عدد امل�شتفيدين 1500 ا�شرة متعففة.
 واأكدت ال�شيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي على اهميه 
تنفيذ  يف  اخل��ريي��ه  اجلمعيات  م��ع  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون 
امل�شتفيدة  امل�شتحقة  للفئات  دعم  فيه من  ملا  م�شاريعها 

من خالل توزيع كوبونات غذائية ل�شراء املواد الغذائية 
او م���ن خ���الل ت���وزي���ع امل���ري ال��رم�����ش��اين م��ب��ا���ش��رة من 
امل�شتودع اخلا�س باملوؤ�ش�شة ، كما ثمنت الدور الذي تقوم 
ال�شهر  ه��ذا  يف  اخل��ريي��ة  واجلمعيات  الهيئات  كافه  ب��ه 
الكرمي من جهود ان�شانيه لرفع معاناة ال�شر املتعففة 
والإن�شاين  الج��ت��م��اع��ي  ال���دور  ي��ع��زز  ومب��ا  وامل�شتحقة 
امل�شتفيدة  ال�شر  لتك  والعيني  امل��ادي  الدعم  توفري  يف 
وتخفيف العباء املادية على كاهلها.  وتقدمت بال�شكر 
والتقدير لكل من اأ�شهموا يف معاونة املوؤ�ش�شة يف تنفيذ 
امل�شاريع وخا�شة جلنة ال�شر املتعففة وموؤ�ش�شة حممد 
بن را�شد لالأعمال اخلريية والإن�شانية ووزارة القت�شاد 
لتعاونهم ال�شادق والفاعل مع موؤ�ش�شة حميد بن را�شد 
اخل��ريي��ة يف تنفيذ ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اري��ع اخل��ريي��ة ملا 
ف��ي��ه ���ش��ال��ح ال���ش��رة امل��واط��ن��ة، وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة رفعت 
ال�شيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي ا�شمى ايات التهاين 
والتريكات ملقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل – ،واأخيه �شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل – 
،واإخوانهما اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات على 
حلول �شهر رم�شان اعاده اهلل علينا وعلى الأمة العربية 
المارات  دول���ة  وع��ل��ى  وال��رك��ات  باليمن  والإ���ش��الم��ي��ة 

بالأمن والأمان وال�شتقرار يف ظل القيادة احلكيمة.

فقدان جواز �سفرت
يا�شر  امل������دع������و/  ف����ق����د  
فل�شطني  ح��م��اد-  مو�شى 
اجل������ن�������������ش������ي������ة- ج����������واز 
   )547( رق�������م  �����ش����ف����ره 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

050/23181709

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ازج�����ر ميا 
وحيدول حق   - بنغالدي�س 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم 
من  )1301638(�شادر 
ب���ن���غ���الدي�������س   م����ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

050/4914172

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ م��ن��ور خان 
ب���اك�������ش���ت���اين   - ه��������������ارون  
اجلن�شية- جواز �شفره رقم 
من  )4122501(�شادر 
عليه  يجده  من  باك�شتان   
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

050/2667098
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•• دبي-الفجر:

حددت موا�شالت الإمارات يف تعميم 
الب�شرية  امل�����وارد  اإدارة  م��ن  ���ش��ادر 
لكافة  ال��ر���ش��م��ي  ال��ع��م��ل  م��واع��ي��د 
وال�شائقني  وال��ع��ام��ل��ني  امل��وظ��ف��ني 
امل��ب��ارك لعام  خ��الل �شهر رم�����ش��ان 
خمتلف  يف  وذل��������ك  1434ه�، 
الإدارات واملراكز والفروع واملحطات 
للمتعاملني  خدماتها  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
ال��داخ��ل��ي��ني واخل��ارج��ي��ني.  وبهذه 
املنا�شبة، رفعت حنان حممد �شقر 
اخلدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير 
التهاين  اآي��������ات  اأزك��������ى  امل�������ش���ان���دة 
موا�شالت  اأ�شرة  با�شم  والتريكات 
ال�شمو  اإىل مقام �شاحب  الإم���ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب  رئي�س 
ب���ن را�شد  ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح���ك���ام الإم������ارات 
واإىل �شعب دولة الإمارات وال�شعوب 

الإ�شالمية.
الدوام  اأن  �شقر  حنان  واأو���ش��ح��ت   
يف  العاملني  للموظفني  الر�شمي 
الفروع  العامة بدبي وباقي  الإدارة 
وامل����راك����ز ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة، 
اخلدمات  مراكز  فنيي  اإىل  اإ�شافة 
املركبات  حت��وي��ل  وم���رك���ز  ال��ف��ن��ي��ة 
�شيبداأ  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ب��ال��غ��از  ل��ل��ع��م��ل 
 1،30 ولغاية  �شباحاً   8 ال�شاعة 
اخلمي�س،  اإىل  الأح����د  م��ن  ظ��ه��راً، 
ون�شف،  ����ش���اع���ات  خ��م�����س  ب����واق����ع 
ب���دًل م��ن امل��واع��ي��د ال�����ش��اب��ق��ة )من 
7 ���ش��ب��اح��اً - 3 ظ���ه���راً(، ب��واق��ع 8 

�شاعات يومياً.

�شي�شتمر  اأن����ه  اإىل  ���ش��ق��ر  ون��وه��ت   
امل��رن ملوظفي  ال��دوام  تطبيق نظام 
ال�شهر  اأي���ام  خ��الل  العامة  الإدارة 
بقدوم  ي�����ش��م��ح  ب��ح��ي��ث  ال��ف�����ش��ي��ل، 
املوظف يف اأي وقت ما بني ال�شاعة 
8 - 9 ���ش��ب��اح��اً، وخ��روج��ه م��ا بني 
ومب���ا  ظ�����ه�����راً،   2،30  -  1،30
املوظفني  ظ������روف  م����ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب 

ومتطلبات املتعاملني يف اآن واحد.
العاملني  دوام  اأن مواعيد  وتابعت   
املنطقة  يف  الفني  الفح�س  مبراكز 
�شاعات   6 مل���دة  ���ش��ت��ك��ون  ال��غ��رب��ي��ة، 
اب���ت���داء م���ن 8 ���ش��ب��اح��اً ول��غ��اي��ة 2 
ظهراً، واأما باقي املراكز يف اأبوظبي 
)م�شفح( والعني، ف�شتكون مواعيد 
العمل ملدة 5 �شاعات وبنظام املناوبة 
�شباحية  فرتتني  على  )الورديات( 
الفرتة  ت����ب����داأ  ح���ي���ث  وم�������ش���ائ���ي���ة، 
ال�شباحية من 8 �شباحاً ولغاية 1 
من  امل�شائية  الفرتة  وتكون  ظهراً، 

1 ظهراً ولغاية 6 م�شاًء.
العاملني مبحطات  اأن  اإىل   ولفتت 
يف  ل��ل��م��رك��ب��ات  امل���ح���وري���ة  الأوزان 
وكذلك  والغربية  والعني  اأبوظبي 
يف  ال��ب��رتويل  النقل  م��رك��ز  �شائقي 
ما  ع��ل��ى  �شتبقى  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة 
املناوبات  ملواعيد  وفقاً  عليه  كانت 

العتيادية ال�شابقة.

م���واع���ي���د عمل  ك���م���ا مت حت����دي����د   
م��دي��ري امل��ح��ط��ات ال��ت��اب��ع��ة لفروع 
وال�شالمة  النقل  وم�شريف  املوؤ�ش�شة 
وال�شائقني  احل����رك����ة  وم��ن�����ش��ق��ي 
مبختلف املراكز وموظفات املرا�شلة 
املدار�س  يف  اخل���دم���ة  وم�����ش��اع��دي 
وفقاً  ت��ك��ون  بحيث  وج����دت-،  –اإن 
املوا�شالت  خدمات  تقدمي  ملواعيد 
والإ�������ش������راف امل����در�����ش����ي وخ���دم���ات 
التجارية  والأن�������ش���ط���ة  امل���را����ش���ل���ة 

العتيادية.
خ���روج  م��واع��ي��د  اأن  اإىل  ون���وه���ت   
الر�شمي  ال�������دوام  م���ن  امل���وظ���ف���ني 
امل�شائية  ال��ف��رتة  يف  يدر�شون  مم��ن 
الكليات  يف  ال�شيفية  الف�شول  يف 
واجل���ام���ع���ات ���ش��ي��ك��ون اب����ت����داء من 
اأن  اإىل  12 ظهراً، م�شرية  ال�شاعة 
اخلروج  لت�شاريح  الأق�����ش��ى  احل��د 
بدًل  �شاعتني  �شيكون  ال����دوام  م��ن 

من ثالث �شاعات.
 واأكدت على اأن موا�شالت الإمارات 
ك��ن��م��وذج ل��ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل امل��م��ي��زة يف 
املوؤ�ش�شي احلكومي ت�شع يف  املجال 
�شهر  خ�شو�شية  م��راع��اة  اعتبارها 
رم�شان الف�شيل بالن�شبة لكوادرها 
ق�شاء  لت�شهيل  وت�شعى  الوظيفية، 
اأوق���ات���ه���م ب�����ش��ك��ل م���رن ب���ني العمل 
والعبادة، عر توفري البيئة املنا�شبة 
العمل، مبا ل  لهم، وتقليل �شاعات 
اخلدمات  اأداء  م�شتوى  على  يوؤثر 
اإ�شافة  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني،  امل���ق���دم���ة 
الرم�شاين  ال��رن��ام��ج  تنفيذ  اإىل 
الثالث  م���و����ش���م���ه���ا  يف  ال�������ش���ن���وي 
ال���ت���وايل حت��ت ���ش��ع��ار )عبادة  ع��ل��ى 
برامج  �شيحفل  والذي  وا�شتفادة( 
وفعاليات منوعة للموظفني خالل 
التوا�شل  لتفعيل  ال��ك��رمي  ال�شهر 

الجتماعي والثقايف فيما بينهم.

•• اأبوظبي -وام:

اأك����دت ن�����ش��رة اأخ��ب��ار ال�����ش��اع��ة اأن ال��دع��وة ال��ت��ي وجهها 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
اإىل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
حماية �شباب دولة الإمارات العربية املتحدة من الأفكار 
والت�شامح  البناء  ثقافة  ن�شر  على  واحلر�س  الدخيلة 
والع����ت����دال وال�����ش��الم الج��ت��م��اع��ي ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م تعر 
م��ن خالل  الوطني  الأم���ن  وع��ي عميق مبتطلبات  ع��ن 
وع�شكريا  �شيا�شيا  ال��وط��ن  ق��وة  م�شادر  على  احل��ف��اظ 
واقت�شاديا واجتماعيا واإيجاد ال�شرتاتيجيات واخلطط 

التي تدعم هذه امل�شادر وحتافظ عليها. وحتت عنوان 
حت�شني ال�شباب وحمايتهم قالت اإن هذه الدعوة جت�شد 
التي  الأ�شيلة  العربية  والقيم  الإن�شانية  املبادئ  بحق 
زايد  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  مدر�شة  تبنتها 
داأب  بكل  تنفيذها  على  وحر�شت  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
واإخال�س من اأجل اأن ي�شل �شعبنا اإىل ما و�شل اإليه من 
بال  وطموحات  واقت�شادي  اجتماعي  ورف��اه  ورفعة  عز 
حدود ولتكون دولة الإمارات باإلهام مدر�شة زايد وهمة 
العامل يف  بلدان  الأول بني  ال�شف  قيادتنا احلكيمة يف 
واأ�شافت   . املقبلة  العاملية  الب�شرية  التنمية  ت��ق��اري��ر 
للدرا�شات  الإم�������ارات  م��رك��ز  ي�����ش��دره��ا  ال��ت��ي  ال��ن�����ش��رة 

ال�شمو  �شاحب  اأك��ده  ما  ..اأن  الإ�شرتاتيجية  والبحوث 
ي�شب  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
ال�شباب  ال��ف��ع��ال يف حماية  الإ���ش��ه��ام  ���ش��رورة  اأي�����ش��ا يف 
وحت�شينهم من خطر التيارات املنحرفة فكريا فكما هو 
اأن  تتمثل يف  زايد  الأ�شا�شية ملدر�شة  املبادئ  اأن  معروف 
الإن�شان هو الهدف والغاية والو�شيلة خا�شة ال�شباب يف 
كل تنمية ب�شرية واإن�شانية حيث لن تكون هناك تنمية 
حقيقية من دون احلفاظ على القيم الإن�شانية الأ�شيلة 
والنبيلة للمجتمع ومن دون حتقيق الرفاه الجتماعي 
ملبادئ  وفقا  كلهم  ال��وط��ن  لأب��ن��اء  الإن�شانية  وال��ك��رام��ة 
اأن هناك  اإىل  واأ����ش���ارت   . وال��ت�����ش��ام��ح  وامل�����ش��اواة  ال��ع��دل 

ال�شباب يقع على  ت��ه��دد  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ال��ع��دي��د م��ن 
راأ�شها الدعوات التي تظهر من حني اإىل اآخر للرتويج 
ل��ب��ع�����س الأف���ك���ار وامل��م��ار���ش��ات ال��دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى جمتمع 
الإم������ارات امل��ل��ت��زم ب��دي��ن��ه وع���ادات���ه وت��ق��ال��ي��ده واملوؤمن 
اأن  على  و�شددت  والنفتاح.  والت�شامح  الو�شطية  بقيم 
لتح�شني  ال�شبيل  ه��ي  ق��وة  بكل  الأف��ك��ار  ه��ذه  مواجهة 
املجتمع واحلفاظ على �شالمه الجتماعي لأنها حتاول 
املمكن  من  هدامة  لأغرا�س  ال�شباب  حما�شة  ا�شتغالل 
ال�شياق  ه��ذا  ويف  املجتمعات  تفكيك  يف  �شببا  تكون  اأن 
ف���اإن حت�شني ال�����ش��ب��اب م��ن الجن����رار خ��ل��ف م��ن يروج 
لن�شر هذه الأفكار املنحرفة �شلوكيا وفكريا يتطلب من 

اجلميع اأن يعمل على بث روح الت�شامح الإن�شاين لدى 
جيل ال�شباب وتوعيتهم باملخاطر احلقيقية التي حتيط 
باملجتمع وتهدد اأمنه وا�شتقراره حتى ل تكون هناك اأي 
فر�شة لخرتاق املجتمع . واأكدت اأخبار ال�شاعة يف ختام 
اأهم املرتكزات التي ت�شهم يف  اأن من  مقالها الإفتتاحي 
الوطن  ق��وة  م�شادر  على  حتافظ  التي  اخلطط  جن��اح 
والتقاليد  والقيم  واملعتقدات  ال�شليم  الفكر  حفظ  هي 
الكرمية التي تعك�س ب�شكل وا�شح هوية الأمة والرتابط 
وال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ب��ني جميع اأب��ن��اء ال��وط��ن لأن 
عليها  يعتمد  التي  املهمة  املرتكزات  اأح��د  متثل  الهوية 

ا�شتقرار اأي جمتمع وتقدمه. 

يف �ضهر ال�ضيام 

�ضرطة راأ�س اخليمة تت�ضدى للت�ضول وتراقب الأ�ضواق وحتفظ الأمن

دار الرب تكرم �ضركاءها ال�ضرتاتيجيني يف العمل اخلريي

موا�ضالت ال�ضارقة تعلن مواعيد تقدمي خدماتها خالل ال�ضهر الف�ضيل موا�ضالت الإمارات تعلن اأوقات العمل 
يف مواقعها خالل رم�ضان 1434ه�

اأخبار ال�ضاعة: الإمارات حري�ضة على حت�ضني �ضبابها من الأفكار الدخيلة

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال��ل��واء ال�شيخ 
ط���ال���ب ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي قائد 
ع�����ام ����ش���رط���ة راأ��������س اخل���ي���م���ة تقرر 
املرورية  ال��دوري��ات  وانت�شار  تكثيف 
الإمارة  ط��رق  جميع  على  والأم��ن��ي��ة 
الداخلية واخلارجية وتركيزها على 
الت�شدي  واأه��م��ي��ة  الأ���ش��واق  مناطق 
وّج���ه �شموه  ال��ت�����ش��ول، كما  ل��ظ��اه��رة 
واخلدمات  امل�شاعدات  كافة  بتقدمي 
ال�����ش��رط��ي��ة واحل����ر�����س ع��ل��ى حفظ 

الأمن وال�شتقرار يف الإمارة. 
ال����دك����ت����ور حممد  ال���ع���ق���ي���د  واأك���������د 

مراكز  اإدارة  مدير  احلميدي  �شعيد 
مراكز  جميع  اأن  ال�شاملة  ال�شرطة 
ال�شرطة م�شتعدة للتعامل مع كافة 
الأحداث وتقدمي اخلدمات الأمنية 
ال�شائقني  جميع  منا�شداً  للجمهور، 
اإىل  لفتاً  واحل���ذر،  احليطة  باتخاذ 
اأن غرفة العمليات على ا�شتعداد تام 
اأو  ا�شتف�شارات  اأو  مكاملات  اأي  لتلقي 

بالغات على الرقم )999(.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ي���ق���ول ال��ع��ق��ي��د علي 
املرور  اإدارة  م��دي��ر  العلكيم،  �شعيد 
الإدارة  اأن  اإىل  ب��الإن��اب��ة  وال��دوري��ات 
– املرورية  الأمنية  اإجراءاتها  انهت 
رم�شان،  �شهر  ل�شتقبال  ا�شتعداداً 

الأمنية  دورياتها  تكثيف  خالل  من 
امل����ن����اط����ق والأ�������ش������واق  يف خم���ت���ل���ف 
ل�������ش���ب���ط امل���������ش����ت����ه����رتي����ن وال����غ����ري 
املرورية، خا�شة  بالقواعد  ملتزمني 
قيام  ع���ادة  ت�شهد  ال��ت��ي  امل�شاء  ف��رتة 
مما  ا�شتعرا�شية،  بحركات  البع�س 
والإ�شابات  احل��وادث  بوقوع  يت�شبب 
والوفيات، كما دعا اإخوانه املواطنني 
اإخوانهم  مع  التعاون  اإىل  واملقيمني 
بالقواعد  والتقُيّد  ال�شرطة،  رج��ال 
وال�����ش��الم��ة امل����روري����ة، ومت���ن���ى من 
ومراقبة  اأب��ن��ائ��ه��م  متابعة  الأه����ايل 

حتركاتهم .
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��ع��ق��ي��د ع��ب��د اهلل 

التحريات  اإدارة  علي منخ�س، مدير 
الإدارة  اأن  اإىل  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث 
�شد  ج��ه��وده��ا  تكثيف  ع��ل��ى  �شتعمل 
من  الأول  ال���ي���وم  م��ن��ذ  امل��ت�����ش��ول��ني 
على  امل�����واق�����ع  ك����اف����ة  يف  رم���������ش����ان، 
م�شتوى الإمارة، م�شرياً اإىل ا�شتعداد 
غرفة العمليات يف القيادة ل�شتقبال 
ب��الغ��ات اجل��م��ه��ور ع��ل��ى رق���م هاتف 
ب��ه��دف احل���د من   999، ال���ط���وارئ 
انعكا�شات  لها من  ملا  الظاهرة،  هذه 
�شلبية اجتماعية واأمنية واقت�شادية 

على املجتمع.
احلمالت  اأه���م���ي���ة  م��ن��خ�����س  واأك�������د 
القيادة  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي  ال��ت��وع��ي��ة 

ب�شكل  راأ���س اخليمة  ل�شرطة  العامة 
املجتمع  اأف�����راد  ت��ع��ري��ف  يف  م�شتمر 
املت�شولني،  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  مب��خ��اط��ر 
للترع  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  داع��ي��اً 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات اخل����ريي����ة وال����ت����ي لها 
املحتاجني  مل�����ش��اع��دة  �شاملة  ب��رام��ج 
ال����ب����الد مب����ا يكفل  داخ������ل وخ��������ارج 
احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة ل��ه��م .م����وؤك����داً اأن 
جميع الأفراد يقومون ببذل اجلهد 
وتقدمي اخلدمات والت�شهيالت كافة 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، م��ن خالل 
الأ�شواق  ومراقبة  الأمني  الإنت�شار 
ل�شمان عدم حدوث ما يعكر ابتهاج 

املواطنني بهذه املنا�شبة الكرمية. 

ال�شرهان،  ط�����ارق  ال��ن��ق��ي��ب  واأ�����ش����ار 
اإىل  والإن��ف��اذ  الإ�شعاف  ق�شم  رئي�س 
تكثيف دورياتهم البحرية يف خمتلف 
ب����الأم����ارة خ��ا���ش��ة التي  ال�����ش��واط��ئ 
اجلمهور  م��ن  ك��ب��رياً  اإق���ب���اًل  ت�شهد 
الفرتة  الإف��ط��ار ويف  بعد  وال��ع��وائ��ل 

وتقدمي  لتاأمينهم  وذل��ك  امل�شائية، 
كافة امل�شاعدات الفورية لهم يف حال 
اهلل،  �شمح  ل  ل��ه��م  ط���ارئ  اأي  وق���وع 
داعياً اإياهم بتوخي احليطة واحلذر 
�شاحلة  غري  الأماكن  عن  والبتعاد 
اأبنائهم  مراقبة  و�شرورة  لل�شباحة 

لوقوع  منعا  منهم  الأط��ف��ال  خا�شة 
ال���غ���رق وال����وف����ي����ات، كذلك  ح�����الت 
اأ�شار على جاهزية �شيارات الإ�شعاف 
والإن���ق���اذ يف ك��ل وق���ت وال��ت��ي تعمل 
للجميع  متمنياً  ال�شاعة،  مدار  على 

ال�شالمة

بح�شور �شعادة خلفان خليفه املزروعي 
الر  دار  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س 
�شركاءها  ال����ر  دار  ج��م��ع��ي��ة  ك���رم���ت 
يف  معها  امل��ت��ع��اون��ني  ال�شرتاتيجيني 
والإن�شاين  اخل���ريي  العمل  م�شاريع 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  ال�����ش��ي��وخ  م��ن 
والبنوك  املحلية  والدوائر  وال��وزارات 
وال�����ش��رك��ات اخل��ا���ش��ة وال��ق��ادة ورجال 
الأع����م����ال واأ����ش���ح���اب ال��ف�����ش��ي��ل��ة من 
اإمارات  خمتلف  من  وامل�شايخ  العلماء 
الدولة، وذلك يف حفل التكرمي الذي 
الرئي�شي  مب��ق��ره��ا  اجلمعية  نظمته 
بدبي، وقد ح�شر  زاي��د  ال�شيخ  ب�شارع 
زايد  ب��ن  علي  ع��ب��داهلل  التكرمي  حفل 
اأمني  الإدارة  جمل�س  ع�شو  الفال�شي 
الدعم  ق���ط���اع  رئ���ي�������س  ال����ع����ام  ال�������ش���ر 
اأح���م���د احلمادي  امل��وؤ���ش�����ش��ي وحم��م��د 
قطاع  رئ��ي�����س  الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
الذين  باجلمعية  اخل��ريي��ة  امل�����ش��اري��ع 
وتقدير  �شكر  �شهادات  بت�شليم  قاموا 
ن�شخ  واإه��دائ��ه��م  للمكرمني  ال��ر  دار 

الثالث  باأحجامه  ال��ر  دار  م�شحف 
رم�شان  �شهر  دخ��ول  مع  لهم  تقديراً 
امل�����ب�����ارك ����ش���ه���ر ال������ق������راآن وال���رح���م���ة 
وال�����رك�����ات، ك���م���ا ح�������ش���ره ع�����دد من 
واملوظفني،  وال��ف��روع  الإدارات  م��دراء 
الفتتاح  ح���ف���ل  ف����ق����رات  وت�����ش��م��ن��ت 
اآي��ات من الذكر احلكيم وكلمة  تالوة 
احل�شور  بال�شادة  للرتحيب  الر  دار 
الر  دار  م�شرية  عن  وثائقياً  وفيلماً 
للجمعية  اجل��دي��دة  وال�شرتاتيجية 

وفقرة التكرمي وماأدبة الع�شاء.
رحب  األقاها  التي  ال��ر  دار  كلمة  ويف 
عبداهلل علي بن زايد الفال�شي ب�شركاء 
اجلمعية ال�شرتاتيجيني والرئي�شيني 
اخلريي  ال��ع��م��ل  يف  م�شريتها  خ���الل 
والإن���������ش����اين داخ������ل وخ�������ارج ال���دول���ة 
وداأب����ت خاللها  35 ع��ام��اً  على م���دار 
الإخاء  مبادئ  تر�شيخ  على  اجلمعية 
واملوا�شاة والتكافل والتعاون على الر 
وال��ت��ق��وى يف م�����ش��م��ار ي�����ش��ارك��ه��ا فيه 
ال��ع��ام��ل��ون يف جم���ال ال��ع��م��ل اخلريي 

اإخواننا  مل�شاعدة  والإغاثي  والإن�شاين 
الدولة  داخ���ل  بيننا  يعي�شون  ال��ذي��ن 
ديننا  بهم  اأو���ش��ان��ا  خ��ارج��ه��ا مم��ن  اأو 
احلنيف وم�شاعدتهم باعتبارنا ج�شداً 
واحداً اإذا ا�شتكى منه ع�شو تداعى له 

�شائر اجل�شد باحلمى وال�شهر.
اأهمية  اإىل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  واأ����ش���ار 
التحدث بنعمة اهلل تعاىل، وا�شتعر�س 
فيلماً وثائقياً لإجن��ازات دار الر من 
بالأرقام  واإن�����ش��ان��ي��ة  خ��ريي��ة  م�شاريع 
التي  الطبية  امل�شاريع  اأن  ومو�شحاً 
م�شريتها  خ���الل  اجلمعية  اأجن��زت��ه��ا 
بلغت 1872 م�شروعاً وبناء امل�شاجد 
وم�شاريع  م�����ش��روع��اً   15556 ب��ل��غ 
 2339 ب���ل���غ���ت  اخل���������ريي  ال�����وق�����ف 
م�شروعاً والأ�شر املنتجة بلغت 4547 
املياه  وخزانات  الآب��ار  وحفر  م�شروعاً 
41471 م�شروعاً،  املاء بلغت  و�شقيا 
وم�شاريع امل�شاجد داخل الدولة بلغت 
ببنائها  تكفلت اجلمعية  م�شجداً   12
منها 4 م�شاجد مت افتتاحها وبع�شها 

ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ وال���ت���اأ����ش���ي�������س. وح���ول 
عبداهلل  اأف���اد  الأي��ت��ام  كفالة  م�شاريع 
تكفل  اجلمعية  اأن  الفال�شي  زاي��د  بن 
894 يتيماً داخل الدولة و27657 
اأ�شرة   465 تكفل  كما  ال��دول��ة  خ��ارج 
ف��ق��رية م��ت��ع��ف��ف��ة، واأ�����ش����ار اإىل اإجن����از 
طباعة 5 ماليني ن�شخة من م�شحف 
ال��ث��الث اجليب  ب��اأح��ج��ام��ه  ال���ر  دار 
وامل��ت��و���ش��ط وال��ك��ب��ري ل��ت��وزي��ع��ه��ا على 
القراآن  حت��ف��ي��ظ  وم���راك���ز  امل�����ش��ل��م��ني 
الكرمي داخ��ل وخ��ارج ال��دول��ة وت�شعى 
الرتاويح  م�شحف  لطباعة  اجلمعية 
واأ�شار  الأك�����ر،  ب��احل��ج��م  )ال��ت��ه��ج��د( 
اإىل اأن عدد الهيئات اخلريية املعتمدة 
تبلغ  ال��ر  دار  مع  واملتعاونة  بالدولة 
�شفارات  تعاون  اإىل  اإ�شافة  هيئة   57
دول��ة الإم��ارات لدى 50 دول��ة معنية 
الر  ل��دار  اخل��ريي��ة  امل�شاريع  بتنفيذ 

بها.
واأ�شاف الفال�شي اأن لقاء دار الر مع 
�شركائها ال�شرتاتيجيني هو لتقدمي 

ال�شكر لهم على دوره��م امل�شهود فمن 
ومن  اهلل  ي�شكر  مل  النا�س  ي�شكر  مل 
اأبلغ  قال لأخيه جزاك اهلل خرياً فقد 
ياأتي  اللقاء  ه��دف  اأن  كما  ال��ث��ن��اء،  يف 
يف اإط���ار ال��ت�����ش��اور �شمن ال�����ش��راك��ة يف 
ث���م���اره كلحمة  ل��ي��وؤت��ي  ع��م��ل اخل����ري 
واح����دة وجم��ت��م��ع واح���د وق��ل��ب واحد 
وي��د واح��دة بدولة الإم���ارات العربية 
املتحدة ون�شتمد قوتنا من كتاب واحد 
التاريخ  �شفحات  على  ي��وم��اً  لن�شطر 
حبها  يف  الأمم  ت��ت��ق��دم  اأم����ة  ح�����ش��ارة 
بنوا  الذين  وقادتها  و�شعبها  لوطنها 
ما�شيها رحمهم اهلل والذين يحققون 

طموحات م�شتقبلها حفظهم اهلل.
للمغفور  ب��ال��رح��م��ة  ال��ف��ال���ش��ي  ودع����ا 
لهم ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  را���ش��د  وال�����ش��ي��خ 
ال�شابقني  الإم����ارات  حكام  واإخ��وان��ه��م 
النعيم  ج���ن���ات  اهلل  ي�����ش��ك��ن��ه��م  واأن 
ور�شوانه،  رحمته  بوا�شع  ويتغمدهم 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  يحفظ  واأن 

اآل نهيان رئي�س الدولة واأخ��اه ال�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي وويل عهده الأمني �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
املجل�س  اأع�������ش���اء  واإخ���وان���ه���م  ن��ه��ي��ان 
وليحفظهم  الإم�����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى 
اهلل بحفظه ويكالأهم بعنايته وي�شدد 
ويجعلنا  خطاهم  اخل��ري  طريق  على 
خري رعية لهم وعلى دربهم وخطاهم 
يف ع��م��ل اخل���ري وال�����ر. وم���ن جانبه 

بال�شادة  احلمادي  اأحمد  حممد  اأ�شاد 
احل�شور من ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
ل����دار ال���ر ودع���اه���م حل�����ش��ور احلفل 
ال�شنوي الثامن لأيتام دار الر الذين 
دار  �شتقيمه  وال��ذي  اجلمعية  تكفلهم 
الر مب�شيئة اهلل مبركز دبي التجاري 
يوم  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  يف  العاملي 
12-7 حتت  امل��واف��ق  ال��ق��ادم  اجلمعة 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  رع��اي��ة ح���رم ���ش��اح��ب 
حممد بن را�شد اآل مكتوم حفظه اهلل 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 

ال��وزراء حاكم دبي �شمو ال�شيخة هند 
بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم حفظها 
ت��ق��دم مكرمتها  ال��ت��ي  ال��ع��ط��اء  اأم  اهلل 
مثل  يف  ال����ر  دار  لأي����ت����ام  ال�����ش��ن��وي��ة 
ه��ذا ال��وق��ت م��ن ك��ل ع��ام بعيدية لهم 
احلمادي  ودع���ا  دره���م،  مليون  مببلغ 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأ�شحاب  ال�شادة 
ورجال الأعمال وال�شادة ح�شور حفل 
التكرمي للتعاون يف تنفيذ م�شاريع دار 
والأ�شر  الأي��ت��ام  وكفالة  ورع��اي��ة  ال��ر 

املتعففة.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأع��ل��ن ق�شم امل��وا���ش��الت ال��ع��ام��ة يف 
ع���ن تعديل  ال�����ش��ارق��ة  م��وا���ش��الت 
ين�شجم  مب��ا  الت�شغيلية  اجل����داول 
للركاب  ال��ي��وم��ي��ة  والح���ت���ي���اج���ات 
والتي  ال��ف�����ش��ي��ل  ال�����ش��ه��ر  خ�����الل 
تختلف عن بقية الأيام خالل العام 
التقاطر  ف��رتات  زي��ادة  �شيتم  حيث 
اإىل  20 دقيقة  ال��رح��الت من  بني 
دقيقة،   45 اإىل   30 وم���ن   ،  30
اليوم  يف  رح��ل��ة   521 اإىل  لت�شل 
خالل الأ�شبوع 610 رحلة يف اأيام 

اجلمعة فقط. 
وق���ال ���ش��ائ��د ع���ادل اإ���ش��ن��ي��ن��ه رئي�س 
بالتكليف  العامة  املوا�شالت  ق�شم 
مواعيد  اأن  ال�شارقة  موا�شالت  يف 
اأثناء  انطالق احلافالت لن تتغري 
مواعيدها  ع���ن  ال��ف�����ش��ي��ل  ال�����ش��ه��ر 
اأوىل  ���ش��ت��ن��ط��ل��ق  ح���ي���ث  ال�����ش��اب��ق��ة 
الرحالت يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة 
�شباحا وتنتهي عند احلادية ع�شرة 
ونهاية  العادية  الأي��ام  م�شاء خالل 
الأ�شبوع فيما �شيتم تقلي�س فرتات 
الرحالت  ع��دد  وب��ال��ت��ايل  التقاطر 
خالل  العامة  املوا�شالت  خلطوط 
الأمثل  ال�شتغالل  ل�شمان  ال�شهر 
الطلب  بحجم  وربطها  للحافالت 
ي���ت���الءم م���ع ح��اج��ة اجلمهور  مب���ا 
العام..  م��ن  الأوق����ات  ه��ذه  يف مثل 
العامة  امل��وا���ش��الت  اأن  اإىل  م�شريا 
تلعب دورا فعال يف تكامل منظومة 
ال���ن���ق���ل اجل���م���اع���ي خ�����ش��و���ش��ا مع 
النقل  و����ش���ائ���ل  خم��ت��ل��ف  رب���ط���ه���ا 

اجلماعي بالإمارة.

اأربع فرتات  اأن هناك  اإ�شنينه  وبني 
مل���واع���ي���د احل�����اف�����الت وه�����ي فرتة 
من  تبداأ  والتي  ال�شباحية  ال��ذروة 
وت�شتمر  �شباحا  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
وهي  �شباحا  ع�شرة  احل��ادي��ة  حتى 
والفرتة  العمل  اإىل  ال��ذه��اب  ف��رتة 
م��ن احلادية  ال�����ش��ب��اح��ي��ة  ال��ع��ادي��ة 
بعد  الثانية  وحتى  �شباحا  ع�شرة 
امل�شائية  ال����ذروة  ف��رتة  اأم���ا  الظهر 
اإىل  ظ��ه��را  ال��ث��ان��ي��ة  م���ن  فت�شتمر 
ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����ش��ف م�����ش��اء واأخ����ريا 
من  فتكون  الليلية  العادية  الفرتة 
احلادية  وح��ت��ى  والن�شف  الثامنة 
ع�شرة م�شاء، م�شريا اإىل اأن تقلي�س 
اأوق����ات  ل��ن ي�شمل  ال���رح���الت  ع���دد 

الذروة يف �شهر رم�شان.
الرميي  حم��م��د  اأك���د  ناحيته  م��ن 
مركبات  وتوزيع  حجز  اإدارة  مدير 
ال�شارقة  م���وا����ش���الت  يف  الأج�������رة 
ت��ك��ث��ي��ف عدد  ت��ع��ت��زم  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن 
م��وظ��ف��ي م���رك���ز الت�������ش���ال خالل 
، وذل����ك لتوفري  امل�����ش��ائ��ي��ة  ال��ف��رتة 
مبختلف  الأج��رة  مركبات  خدمات 

العائلية  امل��رك��ب��ات  م��ث��ل  اأن���واع���ه���ا 
الحتياجات  وذوي  وال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
العادية  الأج��رة  ومركبات  اخلا�شة 
م���ن خ���الل الت�����ش��ال ع��ل��ى الرقم 
ال������ذي   )6000525252(
ي��ع��م��ل ع��ل��ى م�����دار ال�����ش��اع��ة طيلة 
العطالت  ���ش��ام��ل��ة  الأ����ش���ب���وع  اأي�����ام 
خالل  م��ن   ، الر�شمية  والإج�����ازات 
اأج���ه���زة ح��دي��ث��ة وخ���رائ���ط رقمية 
مل��ت��اب��ع��ة ح���رك���ة م���رك���ب���ات الأج�����رة 
يف  وا���ش��ع  ب�شكل  انت�شارها  و�شمان 

مدينة ال�شارقة.
ف��ي��م��ا ق����ال را����ش���د حم���ب���وب مدير 
حم���ط���ة اجل���ب���ي���ل يف م���وا����ش���الت 
ال�شارقة : اأن املوؤ�ش�شة تعتزم تعديل 
اجلداول الت�شغيلية خلطوط للنقل 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ����الل  امل�����دن  ب���ني 
الإجراء  هذا  اأن  اإىل  لفتا  املبارك، 
على اجلمهور  التي�شري  اإىل  يهدف 
خدمة  يف  املوؤ�ش�شة  منهج  وحتقيق 
الركاب والإ�شهام يف خدمة املجتمع، 
على  الط���الع  ميكن  اأن���ه  مو�شحا 
جميع تفا�شيل اجلداول الت�شغيلية 

من خالل املوقع الإلكرتوين.
املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  حم��ب��وب  واأ����ش���ار   
و�����ش����ع����ت اجل��������������داول اجل�����دي�����دة 
ال��ت��اب��ع��ة للنقل  امل��ح��ط��ات  ب��ج��م��ي��ع 
ت��ظ��ه��ر تعديل  وال���ت���ي  امل�����دن  ب���ني 
حيث  احل��اف��الت،  م�شارات  مواعيد 
الرحالت  عدد  اإجمايل  �شينخف�س 
الأ�شبوعية بنحو %4 فقط لي�شل 
الأ�شبوعية  الرحالت  عدد  اإجمايل 
رحلة   180 ،مب��ع��دل   1265 اإىل 
اخلمي�س،  اإىل  ال�شبت  م��ن  ي��وم��ي��ا 
اجلمعة،  اأي�������ام  يف  رح���ل���ة  و225 

واأو�شح اأن فرتات التقاطر الزمنية 
 10 مبقدار  �شتزيد  الرحالت  بني 
اإىل 20 دقيقة يف الفرتات امل�شائية 
بينما �شتبقى على حالها يف فرتات 
باخلطوط  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال�������ذروة 
وعجمان  دب��ي  اإم���ارة  اإىل  املنطلقة 
القيوين  واأم  اخل���ي���م���ة  وراأ�����������س 
والفجرية، اأما خط ) ال�شارقة- اأبو 
يوميا  رحلة  ب24  ف�شيقوم  ظبي( 
كان  كما  اجلمعة  ي��وم  رح��ل��ة  و36 

احلال قبل �شهر رم�شان. 
ال�شهل  م��ن  �شيكون  اأن��ه  اإىل  ولفت 
الوجهة  م���ع���رف���ة  ال�����راك�����ب  ع���ل���ى 
اأن  اإىل  منوهاً  واأوقاتها،  املق�شودة 
التقاطر  هذه اجل��داول ت�شم زمن 
اإىل  اإ�شافة  بني كل حافلة واأخ��رى 
م�شار  �شمن  التوقف  نقاط  اأماكن 

كل خط. 
املوؤ�ش�شة  اإن  املوؤ�ش�شة  اأن  واأ���ش��اف 
انتظار  م���ظ���الت  ب��رتك��ي��ب  ق���ام���ت 
بطول  اجلبيل  حمطة  مل�شتخدمي 
حزمة  ���ش��م��ن  وذل����ك  140مرتا، 

مو�شم  ل���ش��ت��ق��ب��ال  ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا 
وال�شهر  اجل�����اري،  ل��ل��ع��ام  ال�����ش��ي��ف 
الف�شيل موؤكدا اأن تركيب املظالت 
ياأتي يف اإطار �شعي املوؤ�ش�شة احلثيث 
مل�شتخدمي  ال���راح���ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
ح��اف��الت ال��ن��ق��ل ب��ني امل����دن، وذلك 
الق�شوى  الأه��م��ي��ة  م���ن  ان��ط��الق��ا 
ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي يف  ال��ت��ي يحتلها 
اجلماعي  للنقل  ال�شاملة  اخل��ط��ة 
و���ش��ي��ل��ة مثلى  ك���ون���ه  الإم���������ارة،  يف 
ا�شتخدام  على  اجلمهور  لت�شجيع 
و�شائل النقل العام لتخفيف حركة 
ال�شوارع  وللتقليل من زحام  امل��رور 
من  التقليل  ج��ان��ب  اإىل  باملركبات 
عوادم  عن  الناجت  الهوائي  التلوث 
ال�شيارات.   فيما اأعلن عادل خليل 
للخدمات  ال���ع���ام  امل���دي���ر  م�����ش��اع��د 
امل�شاندة اأن مواعيد العمل يف مبنى 
ال�شارقة  ملوا�شالت  العامة  الإدارة 
�شتكون  بال�شارقة  العزرة  مبنطقة 
الثانية  التا�شعة �شباحا وحتى  من 

بعد الظهر. 

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ ك���ون���ا 
ب��را���ش��اد   - هندي  �شاتيا 
�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
   )4189298( رق������م 
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الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 
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فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ ك���م���ال 
ط���������الل اجل���������������ش�������ى    - 
جواز  اجلن�شية-  ���ش��وري��ا 
   )28818( رق��م  �شفره 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/7110083

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد ه�شام 
�شريلنكا      - مكني   حممد 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم 
)2029274(   من يجده 
اقرب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
ال�شفارة  او  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

�شريلنكا م�شكوراً.

اعـــــــــــــالن
العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     

مت الت�شديق على طلب مركز الدكتورة فرح الن�شاري لالأمرا�س 
اجللدية والليزر   برهن ال�شركة ل�شالح بنك المارات دبي الوطني 
فعلى من  دبي  النا�شئة  الوطنية  امل�شاريع  لتمويل  برنامج طموح 
لديه اي اعرتا�س التقدم اىل كاتب العدل بدبي م�شطحبا معه 

الوراق الثبوتية وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر العالن.
مركز الدكتورة فرح االن�ضاري لالأمرا�س اجللدية والليزر 
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العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
مارت  ال�ش�����ادة/فاميلي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1239369 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد احمد حممود ا�شماعيل الكمايل )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممود ا�شماعيل الكمايل
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شوفك�س 

CN 1097214:لرتكيب البالط رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات
ا�شافة خمي�س �شيد من�شور قا�شم الها�شمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة طوين مي�شال مغبغب )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فيفي مفيد بطر�س

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة النور�س 
للحدادة رخ�شة رقم:CN 1173337 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل حممد حارب را�شد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شعود مبارك عبيد مبارك الفالحي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة �شما مزيد 

للحدادة رخ�شة رقم:CN 1313615 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل حممد حارب را�شد املن�شوري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شعود مبارك عبيد مبارك الفالحي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون رقم 1

رخ�شة رقم:CN 1032244 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شهيل بخيت علي املزروعي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شهيل بخيت علي املزروعي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عمران مغل من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عمران مغل من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3.46
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/�شالون رقم 1
SALON NUMBER 1

اىل/�شالون رقم 1 ذ.م.م
SALON NUMBER 1 LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بامل بيت�س لل�شيانة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1172971 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شني �شهيل حميد عبداهلل العري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ح�شني �شهيل حميد عبداهلل العري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ا�شعد يا�شني جر

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.40*0.20 اىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/بامل بيت�س لل�شيانة العامة ذ.م.م
PALM BEACH GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/بامل بيت�س لل�شيانة العامة
PALM BEACH GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اعجاز احمد حممد �شديق للنجارة 

اليدوية رخ�شة رقم:CN 1070484 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ ا�شافة حممد �شعيد عابد �شاهني الق�شيلي املن�شوري

تعديل وكيل خدمات/حذف �شرمي جابر نا�شر علي الحبابي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.1*0.4

تعديل ا�شم جتاري:من/اعجاز احمد حممد �شديق للنجارة اليدوية
IJAZ AHMED MOHAMED SIDDIQ MANUAL CARPENTRY

اىل/ا�شيان مولد كرافت العاملية للديكور
ASIAN MOLD CRAFT INTERNATIONAL DECOR

را�شد  املالك   58 حمل   12 ق   39 م  ال�شناعية  م�شفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
مفرج  املالك   3 رقم  حمل   73 ق   26 م  م�شفح  ابوظبي  اىل  ال�شويدي  جر  �شيف 

هادي �شالح املن�شوري
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س النجارة( )1622007(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيب البواب وال�شبابيك )4330011(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارام للكتابة والت�شوير  

رخ�شة رقم:CN 1061058 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ار ام للكتابة والت�شوير  
ARAM TYPING & PHOTOCOPYING

اىل/ارام للهواتف املتحركة
ARAM MOBILE PHONE

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )8219001(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت ال�شميح

 رخ�شة رقم:CN 1047261 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت ال�شميح
AL SAMEEH SUPERMARKET

اىل/بقالة بوابة ال�شميح
AL SAMEEH GATE GROCERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711002(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  ال�ش�����ادة/العجاز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهربائية رخ�شة رقم:CN 1126242 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/العجاز للمقاولت الكهربائية
AL AIJAZ ELECTRICAL CONTRACTING

اىل/موؤ�ش�شة العجاز لالعمال ال�شحية
AL AIJAZ SANITARY WORL ESTABISHMENT

تعديل ن�شاط/حذف املقاولت الكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرق للهواتف املتحركة 

ولوازم ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1098824 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الرق للهواتف املتحركة ولوازم ال�شيارات
AL BARQ MOBILE PHONES & AUTO ACCESSORIES

اىل/الرق للهواتف املتحركة
AL BARQ MOBILE PHONES

+ فروعها
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
للمفرو�شات  ال�ش�����ادة/مذهلة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1099599:واعمال الديكور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3.6*1
تعديل ا�شم جتاري:من/مذهلة للمفرو�شات واعمال الديكور

اىل/مفرو�شات مذهله
MOZHELA FURNITURE

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فيديو  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN 1015445:الهرام رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز هاي واي

 رخ�شة رقم:CN 1126537 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حمدان حممد حارب �شامل الدرعي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حمدان حممد حارب �شامل الدرعي من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهيل حمدان �شامل حمد الدرعي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*2.50
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/خمبز هاي واي
HIGH WAY BAKERY

اىل/كافترييا هاي واي
HIGH WAY CAFETERIA

تعديل عنوان/من العني العني منطقة الوقن بناية مكتوم البادي حممد بطي احلر�شو�شي 
اىل العني العني الوقن بناية حممد حمد حممد مطر راعي ال�شيجه العامري

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع وحت�شري الفطائر واملعجنات وجتهيزها )5610006(

تعديل ن�شاط/حذف �شناعة اخلبز )1071001(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات متوين باملواد الغذائية )5629001(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز العني اخل�شراء 

CN 1415695:للعناية بال�شيارات  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد هالل �شامل الكعبي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد عناية غالم حممد

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*3.50 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/مركز العني اخل�شراء للعناية بال�شيارات

AL AIN GREEN CAR CARE CENTER

اىل/مركز نور العني للعناية بال�شيارات
NOOR AL AIN CARE CENTER

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم النيق

رخ�شة رقم:CN 1270592 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شامل عي�شه حممد را�شد املزروعي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شامل عي�شه حممد را�شد املزروعي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ج�شيم �شم�س العامل
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ومطبخ 
ال�شعبيات رخ�شة رقم:CN 1030221 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبداهلل عبدالرحمن املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل مبارك �شلطان املن�شوري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/القرية 

ديجيتال للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1172549 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الميدا للمقاولت وال�شيانة العامة 

رخ�شة رقم:CN 1161633 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/الميدا للمقاولت وال�شيانة العامة
ALAMEDA GEN. CONTRACTING & MAINTENANCE

اىل/الميدا لل�شيانة العامة
ALAMEDA GENERAL MAINTENANCE

 41b م   96  -  95  -  94  -  93 ق  ليوا اجلبانة  الغربية  املنطقة  تعديل عنوان/من 
اىل املنطقة الغربيه املنطقة الغربية ليوا املالك بلدية املنطقة الغربية اجلفن ق 

35 حمل 8

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة بان ال�شادة/مطعم 
قد   TL09392 رقم  �شياحية  ويحملون رخ�شة  لوبريا  
اىل/كافيه  التجاري  ال�شم  تغيري  بطلب  لدينا  تقدموا 

باملري
الجراء  هذا  على  العرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�شبوع ميالدي من تاريخ 
اي  الهيئة غري م�شوؤولة عن  ن�شر هذا العالن وال فان 
�شت�شتكمل  املده حيث  انق�شاء هذه  بعد  او دعاوي  حقوق 

الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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جامعة زايد تعلن قبول األفني و 617 طالبا وطالبة للف�ضل الدرا�ضي الأول
•• اأبوظبي-وام:

رئي�شة  دول��ة  وزي���رة  ال�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء  ال��دك��ت��ورة  معايل  اعتمدت 
الدرا�شي  للف�شل  وطالبة  طالبا   617 و  األفني  اأ�شماء  ام�س..  زاي��د  جامعة 
الأول من املقبولني الذين جنحوا يف ال�شف الثاين ع�شر من العام الدرا�شي 
2012- 2013 .. والذين تنطبق عليهم معايري اللتحاق بكليات جامعة 
.. وذلك   2014-2013 العام اجلامعي  الأول من  الدرا�شي  للف�شل  زايد 
املقبولت  ع��دد  وب��ل��غ   . اجلامعة  م��دي��ر  اجلا�شم  �شليمان  ال��دك��ت��ور  بح�شور 
 .. طالبا   575 الطالب  ع��دد  بلغ  فيما  طالبة   42 و  األفني  الطالبات  من 
523 طالبا  األفا و  اأبوظبي من بني ه��وؤلء  و�شي�شتقبل احل��رم اجلامعي يف 
وطالبة.  طالبا   94 و  األفا  دب��ي  يف  اجلامعي  احل��رم  ي�شتقبل  بينما  وطالبة 
ومت اإعالن اأ�شماء املقبولني على املوقع الإلكرتوين لق�شم القبول والت�شجيل 

ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  بال�شكر  معاليها  توجهت  كما   . والتطبيقي 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأبنائه  ت�شجيع  و  للتعليم  بدعمه  اجلامعة  اع��ت��زاز  ع��ن  دبي..معربة  حاكم 
وبناته من املواطنني يف كل منا�شبة على الإ�شهام الفاعل يف م�شرية الدولة 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإىل  والتقدير  بال�شكر  وتقدمت   .
حكام الإمارات والعتزاز بدعمهم الدائم ملوؤ�ش�شات التعليم العايل يف الدولة. 
اأول  الفريق  يوليه  الذي  بالدعم  ال�شام�شي  ميثاء  الدكتورة  معايل  واأ�شادت 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
الكبري على  للتعليم وحر�س �شموه  اأبوظبى  امل�شلحة رئي�س جمل�س  للقوات 
�شموه  بروؤية  زاي��د  جامعة  اعتزاز  موؤكدة   .. الدولة  يف  التعليم  م�شرية  دفع 
الأكادميية  م�شريتها  تطوير  على  لها  امل�شتمر  وحتفيزه  بالتعليم  للنهو�س 
عن  معاليها  وع��رت  العامل.  يف  املرموقة  اجلامعات  طليعة  يف  تكون  بحيث 

يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي فيما يتعني على الطالب ا�شتعمال 
املوقع  اإىل �شفحته اللكرتونية عر  امل��رور للدخول  امل�شتخدم و كلمة  ا�شم 
وتاأكيد قبوله يف اجلامعة.. واأر�شلت اإدارة القبول والت�شجيل يف جامعة زايد 
املقبولني  بالطلبة  اخلا�شة  املحمولة  الهواتف  على  ق�شرية  ن�شية  ر�شائل 
فيها. واأ�شادت معايل الدكتورة ميثاء �شامل ال�شام�شي برعاية �شاحب ال�شمو 
النه�شة  مل�شرية  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفه  ال�شيخ 
التي ت�شهدها الدولة يف ميدان التعليم العايل..موؤكدة اأن رعاية �شموه لهذه 
اإىل الأم��ام. وقالت معاليها  امل�شرية ي�شاعف عزمنا ويدفع بخطواتنا دائما 
اإننا ن�شتهدي بتوجيهات �شموه دائما باأن تكون جامعة زايد ككل �شقيقاتها من 
موؤ�ش�شات التعليم العايل يف الدولة بوؤرة لالإ�شعاع املعريف واحل�شاري..ف�شال 
ويلبي  للدولة  ال�شاملة  التنمية  يف  ي�شهم  للتعليم  رائ��دا  مركزا  كونها  عن 
احتياجات �شوق العمل وفق اأرقى املعايري العاملية من اجلودة والتميز العلمي 

يف  الكبرية  ثقتها  موؤكدة  الدفعة  هذه  يف  املقبولني  للطلبة  تهنئتها  خال�س 
اأنهم �شيكونون على م�شتوى اآمال وطموحات الوطن فيهم وحثتهم على اأن 
قدراتهم  وتطوير  العلمي  حت�شيلهم  لتنمية  وحما�شهم  طاقاتهم  ي�شحذوا 
والفر�س  اخل��دم��ات  ا�شتثمار  خ���الل  م��ن  الإب��داع��ي��ة  وم��ه��ارات��ه��م  امل��ع��رف��ي��ة 
اأنف�شهم لتحمل دوره��م الريادي يف  اإع��داد  التي تتيحها لهم جامعة زايد يف 
اأن اجلامعة تعمل على تطوير  خدمة املجتمع ورفعة �شاأنه. واأكدت معاليها 
للطلبة  املعريف  الرتقاء  بهدف  التعليمي  الأداء  لتح�شني  جديدة  منهجيات 
واخلريجني..مو�شحة اأن اجلامعة قطعت اأ�شواطا كبرية يف جتديد العتماد 
الأكادميي .. منوهة بح�شول كلية الإدارة قبل �شهر على اعتماد دويل رفيع 
اجلهود  مثمنة  الدولية  الأع��م��ال  اإدارة  كليات  تطوير  جمعية  من  امل�شتوى 
الثقافة  نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك  ال�شيخ  بذلها معايل  التي  الكبرية 

وال�شباب وتنمية املجتمع وموؤ�ش�س منظومة التعليم العايل يف الدولة.

نهيان بن مبارك ي�ضتقبل �ضفري املك�ضيك ويبحث �ضبل التعاون الثقايف بني الدولتني

موانئ دبي راع ف�ضي للملتقى الرم�ضاين الثاين ع�ضر 

 300 املك�شيكي  ال�شفري  �شعادة  اهدى  اللقاء  ويف ختام 
ن�شخة من كتاب تاريخ املك�شيك يف موجز جديد مرتجم 
ال�شندوق  اإنتاجات م�شروع  اإحدى  العربية وهو  باللغة 
والذي  التنمية  اأج���ل  م��ن  ال����دويل  ل��ل��ت��ع��اون  املك�شيكي 
م وحتى   1530 املك�شيك منذ عام  تاريخ دولة  يتناول 
الع�شر احلديث والتطورات التاريخية لدولة املك�شيك. 
التي  الثقافية  بالنه�شة  املك�شيكي  ال�شفري  اأ���ش��اد  كما 
اإىل  م�شريا  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  تعي�شها 
الدور الكبري الذي تلعبه وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
التوا�شل  ج�شور  وم��د  الثقافية،  النه�شة  يف  املجتمع 
الثقايف مع الدول الأخرى يف اأنحاء العامل �شرقا وغربا 
كافة  ع��ل��ى  ك��ب��رية  نه�شة  ت�شهد  الإم�����ارات  اأن  م���وؤك���داً 
من  يعد  ال���ذي  ال��ث��ق��ايف  امل�شتوى  بينها  م��ن  امل�شتويات 

املحاور الرئي�شية الهامة يف تطور وتقدم ال�شعوب.

•• ابوظبي-الفجر:

ا�شتقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، م�شاء الحد املوافق 
اإ�شكوبار  األ��ون��زو  فران�شي�شكو  �شعادة  اجل��اري  يوليو   7
اللقاء  خالل  جرى  حيث  الدولة  لدى  املك�شيك  �شفري 
بحث العالقات الثنائية والتعاون امل�شرتك و�شبل تعزيز 
واملعرفية  والفنية  الثقافية  امليادين  �شتى  يف  التوا�شل 
يف  ي�شاهم  مب��ا  واملك�شيك  العربية  الم����ارات  دول��ة  ب��ني 

تعزيز ون�شر الثقافة اخلا�شة بكل منهما.
الذي  ال��دور  واأهمية  الثقافية  احلركة  ا�شتعر�س  كما 
تلعبه الثقافة يف التوا�شل بني ال�شعوب وكيفية العمل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ت��ع��اون وال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخلرات 

الثقافية التي تتمتع بها البلدين. 

املعلم نائب الرئي�س الأول ومدير عام موانئ دبي  حممد 
العاملية عن �شعادته اأن تكون موانئ دبي العاملية جزءا من 
املعلم  الثانية ع�شرة للملتقى الرم�شاين. واأ�شاف  الدورة 
اأن رعاية امللتقى الرم�شاين تعتر فر�شة ثمينة للم�شاركة 
يف احل����دث ال����ذي ن��ح��ي��ي ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه ..م��ت��م��ن��ي��ا لهم 
املهمة  امل�شاركة  مع  خا�شة  العام  هذا  برنامج  يف  التوفيق 
من جانب نخبة من العلماء والدعاة البارزين الذين من 
املتوقع اأن يكونوا منارات هدى ي�شتفيد من علمهم جمهور 
امللتقى. من جهته قال حمد بن جمرن امل�شرف العام على 
يف  دب��ي  موانئ  مب�شاركة  نت�شرف  اإننا  الرم�شاين  امللتقى 
امل�شاركات  �شور  من  العديد  يقدم  ال��ذي  ال�شنوي  احل��دث 
لطالب  جديدة  اآفاقا  ويفتح  الف�شيل  ال�شهر  جمهور  اإىل 

العلم من منابعه.

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت م���وان���ئ دب����ي ال��ع��امل��ي��ة ع���ن رع��اي��ت��ه��ا مل��ل��ت��ق��ى دبي 
الرم�شاين يف دورته الثانية ع�شرة والذي يقام حتت رعاية 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم وتنظمه دائرة ال�شياحة 
والت�شويق التجاري بدبي خالل الفرتة من 12 اإىل 23 
بامل�شوؤولية  التزامها  م��ن  انطالقا  وذل��ك  اجل���اري  يوليو 
الرم�شاين  امللتقى  ويت�شمن  املجتمع.  جتاه  الجتماعية 
الثاين ع�شر وال��ذي تقام فعالياته للمرة الأوىل يف مركز 
دبي التجاري العاملي عددا من املحا�شرات الدينية يلقيها 
ي�شمل  ك��م��ا  وغ��ريه��م  ال��ع��رب  امل�شلمني  ع��ل��م��اء  م��ن  نخبة 
واأعرب  و�شحية.  وت��وع��وي��ة  تدريبية  ودورات  م�شابقات 

جمعية الإمارات للمتداولني ت�ضارك يف فعاليات يوم العمل الإن�ضاين يف 19 رم�ضان

قرقا�س يلتقي �ضفريي  بنني و اإندوني�ضيا لدى الدولة

•• دبي-وام:

ت�شارك جمعية الإمارات للمتداولني 
يف الأ����ش���واق امل��ال��ي��ة وم��ق��ره��ا دب��ي يف 
ومبادرات  واأن�شطة  فعاليات  تنظيم 
يوم العمل الإن�شاين الإماراتي الذي 
ي�شادف 19 من �شهر رم�شان املقبل 
ويقام �شمن حملة حب ووفاء..لزايد 
املغفور  لذكرى  اإحياء  وذل��ك  العطاء 
اآل نهيان  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  له 
رحمه اهلل والتذكري باأعماله اخلرية 
الها�شمي  حممد  وق��ال  والإن�شانية. 
يف  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
وام  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح 
ال�����ي�����وم..اإن اجل��م��ع��ي��ة ���ش��ت��ن��ف��ذ عددا 

واملحتاجني.  ل��الآخ��ري��ن  وامل�����ش��اع��دة 
اجلمعية  اأن  اإىل  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأ����ش���ار 
خالل  م��ب��ادرات��ه��ا  تفا�شيل  �شتعلن 
الأ���ش��ب��وع امل��ق��ب��ل جل��م��ع ك��ل الأي����ادي 
اخلرية من مواطنني ومقيمني على 
اأر���س الإم���ارات لإع��الء قيم العطاء 
فيها.  املتجذرة  والإخ��ال���س  وال��ب��ذل 
الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة  وك��ان��ت 
اأعلنت خالل اجتماع عام عقدته  قد 
يف دي��وان��ه��ا يف دب��ي الأ���ش��ب��وع املا�شي 
تنظيم فعاليات يوم العمل الإن�شاين 
الإماراتي �شمن حملة حب ووفاء .. 
جمل�س  لقرار  تنفيذا  العطاء  لزايد 
الوزراء ل�شنة 2012 .. باإعالن يوم 
وفاة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

اليوم  بهذا  لالإحتفاء  امل��ب��ادرات  م��ن 
يف  الإن�شاين  العمل  باأهمية  للتوعية 
ثقافة  ون�شر  املجتمعي  الأم��ن  تعزيز 
ال��ذات��ي��ة لعمل اخل���ري لدى  امل���ب���ادرة 
الأجيال القادمة والرتويج لالأعمال 
الإن�������ش���ان���ي���ة ال��ن��اج��ح��ة وامل�����وؤث�����رة يف 
اإدارة  جمل�س  اأن  واأو���ش��ح  الإم����ارات. 
مبادرات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  خ��ط��ط  اجل��م��ع��ي��ة 
م�شاركته  خالل  واإن�شانية  اإجتماعية 
العطاء  ووف��اء..ل��زاي��د  يف حملة حب 
تركز على القتداء باملغفور له ال�شيخ 
وت�شلط  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ق��ي��م اجل��م��ي��ل��ة التي 
�شعى لها بجانب ن�شر الوعي باأهمية 
اأع��م��ال ال��ر واخل��ري وت��ق��دمي العون 

طيب اهلل ثراه يوما للعمل الإن�شاين 
مع  بالتن�شيق  وتكليفها  الإم���ارات���ي 
جميع اجلهات يف احلكومة الحتادية 
لتنظيم فعاليات يف هذا اليوم �شمن 
ن��ط��اق ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين واخل���ريي. 
الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  وخاطبت 
 16 ال���وزراء  ق��رار جمل�س  بناء على 
وزارة و/21 هيئة احتادية و/185 
وموؤ�ش�شات  ع����ام  ن��ف��ع  ذات  ج��م��ع��ي��ة 
خريية و/36 جمعية تعاونية بجانب 
جميع املجال�س التنفيذية للحكومات 
املحلية لإعالم الدوائر املحلية ب� يوم 
يذكر   . الإم���ارات���ي  الإن�����ش��اين  العمل 
يف  للمتداولني  الإم����ارات  جمعية  اأن 
عام  نهاية  تاأ�ش�شت  امل��ال��ي��ة  الأ���ش��واق 

املنظمة  مظلة  حتت  وتعمل   2011
البور�شات  يف  ل��ل��م��ت��داول��ني  ال��ع��امل��ي��ة 
وت�شم  ف��رن�����ش��ا.  وم���ق���ره���ا  ال��ع��امل��ي��ة 
اجلمعية حاليا نحو 200 ع�شو من 
جن�شيات خمتلفة لت�شبح حلقة و�شل 
واملتعاملني  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني 
يف اأ����ش���واق الأ���ش��ه��م الإم���ارات���ي���ة من 
وزي������ادة توعية  واأج����ان����ب  م��واط��ن��ني 
حول  امل��ق��رتح��ات  واإع����داد  املتعاملني 
الأ�شهم  ب���اأ����ش���واق  ال��ن��ه��و���س  ك��ي��ف��ي��ة 
الراأي  اإب��داء  يف  وامل�شاركة  الإماراتية 
قد  التي  وامل�شكالت  التطورات  ح��ول 
مع  التن�شيق  ع��ر  الأع�����ش��اء  ت��واج��ه 
اجل���ه���ات ال��ر���ش��م��ي��ة وامل�������ش���وؤول���ني يف 

الدولة.

•• ابوظبي-وام:

ال���ت���ق���ى م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن�������ور بن 
حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون 
اخل����ارج����ي����ة مب��ك��ت��ب��ه ب�����دي�����وان ع���ام 
توري  مو�شى  عي�شى  �شعادة  ال����وزارة 
�شفري جمهورية بنني لدى الدولة..

العالقات  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
و�شبل  ال����ب����ل����دي����ن  ب�����ني  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
اإ�شافة  امل��ج��الت  مبختلف  تعزيزها 
الهتمام  ذات  الق�شايا  مناق�شة  اإىل 
الدكتور  معايل  التقى  امل�شرتك.كما 

الفار�شي  �شليمان  �شعادة  ال��وزارة  عام 
���ش��ف��ري اإن��دون��ي�����ش��ي��ا ل����دى ال���دول���ة. 

اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة 
بديوان  مبكتبه  اخل��ارج��ي��ة  لل�شوؤون 

العالقات  بحث  اللقاء  وجرى خالل 
الثنائية بني البلدين و�شبل تعزيزها 

مبختلف املجالت اإ�شافة اإىل مناق�شة 
الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك. 

م�ضاعد وزير اخلارجية ل�ضوؤون املنظمات الدولية ي�ضتقبل رئي�س مكتب الأمم املتحدة لل�ضوؤون الن�ضانية باخلليج
•• ابوظبي-وام:

م�شاعد  ال�شام�شي  حممد  �شعيد  الدكتور  �شعادة  ا�شتقبل 
وزير اخلارجية ل�شوؤون املنظمات الدولية مبكتبه يف ديوان 
عام وزارة اخلارجية �شعادة خالد خليفه رئي�س مكتب الأمم 
املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية مبنطقة اخلليج العربي 
اأوت�شا. ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س وتبادل وجهات النظر 
الن�شانية  امل�شاعدات  جم��ال  يف  ال�شلة  ذات  الأم���ور  ح��ول 
وعلى املوؤمتر املزمع عقدة يف الكويت حول ال�شراكة الفعالة 
واإدارة املعلومات من اأجل عمل اإن�شاين اأف�شل. وعر ممثل 

الأوت�شا عن �شكره وتقديره للدور الذي ت�شطلع به دولة 
المارات العربية املتحدة على ال�شاحة الإن�شانية الدولية 
لت�شاعد وترية  نتيجة  التحديات  الكثري من  تواجه  التي 
الأحداث والأزمات يف عدد من دول العامل م�شيدا باجلهود 
الإغ��اث��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل��ن��ظ��م��ات اخلريية 
جانبه  من  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  بدولة  والإن�شانية 
ثمن الدكتور ال�شام�شي اجلهد الكبري الذي تقوم به مكتب 
الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية يف قارات العامل 
ب�شكل عام وبخا�شة يف مناطق ال�شراعات م�شيدا بقدرته 

على ال�شتجابة ال�شريعة وتقييمه الفعال لالحتياجات.

العدد 10839 بتاريخ 2013/7/9   

 �سطب قيد
قد  �شانوتك  /بي�شك�س  ال�شادة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة دبي واملقيدة 
بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )2403( رقم  حتت 
1984م  ل�شنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  وتنفيذا لحكام 
الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف 
اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2009م  ل�شنة   )278( رقم 
والندماج  البيع  /التجديد/التعديل  والقيد  الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س 
يتجاوز  ل  ميعاد  الوزارة يف  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان 
�شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:3625 )مكتب دبي(.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مدينة خليفة هاير ماركت
KHALIFA CITY HYPERMARKET:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 191916       بتاريخ:2013/5/20 م
با�ش��م:مدينة خليفة هاير ماركت .

وعنوانه:ابوظبي - خليفة اأ  - �س.ب:46623 - هاتف:025560108 - فاك�س:025574646 .
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:35 

خدمات جتميع ت�شكيلة منوعة من ال�شلع لغاية عر�شها و�شرائها من قبل امل�شتهلكني ول ينطوي ذلك على 
خدمة النقل وميكن ان توفر مثل هذه اخلدمات من خالل حمالت التجزئة)�شوبر ماركت( 

الفاحت  ا�شفل اليمني باللونني الزرق  الي�شار اىل  و�شف العالمة:العالمة عبارة عن خطني مقو�شني من 
والخ�شر الفاحت و ا�شفلها KHALIFA CITY HYPERMARKET باللون الزرق الفاحت  

وال�شكل على خلفية بي�شاء .  
عن  مبعزل   )KHALIFA CITY(كلمة ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  ال���ش��������رتاط��ات:ع��دم 

العالمة لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مدر�شة الريادة امل�شرقة ذ.م.م
 OLBRIGHT RIDERS SCHOOL مدر�شة الريادة امل�شرقة B R:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 188928       بتاريخ:2013/3/24 م
با�ش��م:مدر�شة الريادة امل�شرقة ذ.م.م .

وعنوانه:العنوان:مدينة حممد بن زايد  - �س.ب:39665 - هاتف:0509350089 .
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:41 التعليم 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل م�شتطيل �شدا�شي ويف منت�شفه �شكل جنوم ت�شكل دائرة بداخلها 
الريادة  ال�شكل مدر�شة  ال�شكل �شكل �شعله من خلفية �شوداء وا�شفل  باللون ال�شود واعلى  B R حدوده 
وعلى  ال�شود  باللون   SCHOOL ويدنوها   OLBRIGHT RIDERS ويدنوها  امل�شرقة 

جانبيها �شكل زخرفة العالمة بالبي�س وال�شود .  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:المارات القاب�شة �س.ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:EMIRATES HOLDING المارات القاب�شة 

املودعة بالرقم: 186913       بتاريخ:2013/2/17 م
با�ش��م:المارات القاب�شة �س.ذ.م.م .

المارات   - دبي   - ����س.ب:93009   - برج خليفة   - دبي  بر   - العقارية  اعمار  رقم 1401 ملك  وعنوانه:مكتب 
العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:36 
ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية ، ا�شتثمار روؤو�س الموال ، ا�شتثمار الموال ، ال�شتثمار 

يف امل�شروعات التجارية . 
 Emirates Holding و�شف العالمة:الكلمات المارات القاب�شة باللغة العربية وا�شفلها الكلمات 

باللغة الالتينية والكل باللون ال�شود على خلفية بي�شاء .  
العالمة  Emirates مبعزل عن  ا�شتخدم كلمة الم��ارات  املطالبة بحق ح�شري عند  ال�ش��رتاطات: عدم 

لعتبارها منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:ت�شهيل خلدمات متابعة املعامالت �س.ذ.م.م
 Dubai Services طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:خدمات دبي

املودعة بالرقم: 184995       بتاريخ:2013/1/14 م
با�ش��م:ت�شهيل خلدمات متابعة املعامالت �س.ذ.م.م .

وعنوانه:مكتب رقم 1401- 1402 -  ملك اعمار للعقارات - بر دبي - برج خليفة - ����س.ب:93009 - دبي - 
المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:35 
، م��ع��ل��وم��ات ون�����ش��ائ��ح جتارية  امل��ك��ت��ب��ي  ال��ن�����ش��اط  ال���دع���اي���ة والع������الن وادارة وت��وج��ي��ه الع���م���ال وت��ف��ع��ي��ل 
للم�شتهلكني)حمل ن�شح امل�شتهلك( خدمات للمعلومات التجارية ، خدمات متابعة املعامالت ، خدمات رجال 
العمال ، خدمات امل�شاعدة يف ادارة العمال ، خدمات ا�شت�شارات العمال املهنية ، املعلومات وال�شتف�شار عن 
العمال ، وكالت املعلومات التجارية ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�شوب ، خدمات تنظيم املعار�س 
لغايات جتارية او دعائية ، ادارة امللفات املرجمة ، ا�شت�شارات ادارة �شوؤون املوظفني ، خدمات معاجلة الن�شو�س 

، خدمات العالقات العامة ، خدمات ن�شخ الوثائق ، خدمات ال�شكرتارية ، خدمات الن�شخ والطباعة . 
باللغة   Dubai Services الكلمات  وا�شفلها  العربية  باللغة  للخدمات  دبي  العالمة:الكلمات  و�شف 

الالتينية والكل باللون ال�شود على خلفية بي�شاء  .  
ال�ش��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدم كلمة دبي Dubai مبعزل عن العالمة لعتبارها 

منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
Joe's PIZZA:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

بتاريخ 2012/4/24م املودعة حتت  رقم: 172495 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2012/4/8م 

 با�ش��م: ال�شركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا �س.م.ك 
وعنوانه:ال�شويخ ال�شناعية الثالثة ق 1 �س 71 ق�شيمة 198 

�س.ب:6844 ، هاتف: 065092297 ، فاك�س: 065557399
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات .
 الواق�عة بالفئة:  43 

هو  كما  م�شتطيل  داخ��ل  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة  الجنليزية  باللغة   Joe's PIZZA  :و�شف العالمة
مو�شح بال�شكل املرفق باللوان البي�س وال�شود مع الحتفاظ بالر�شم وال�شكل .

ال�ش��رتاطات:ل يوجد 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  يوليو 2013 العدد 10838

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
املالك:عبد ال�شمد القر�شي بيت العود والعنر والعطور

 A Q عبد ال�شمد القر�شي abdul samad alqurashi:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 192858       بتاريخ:2013/6/5 م
با�ش��م:عبد ال�شمد القر�شي بيت العود والعنر والعطور .

وعنوانه:دبي - �س.ب:27414 - هاتف:02940888 - فاك�س:02944455 .
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:3 

العطور وم�شتح�شرات التجميل 
باللغة  القر�شي  ال�شمد  عبد  كلمتي  وا�شفله  العربية  باللغة  القر�شي  ال�شمد  عبد  العالمة:ا�شم  و�شف 
الالتينية abdul samad alqurashi ويعلو الكلمتني حريف A Q ب�شكل هند�شي مدمج ومميز 

وكلها مكتوبة باللون البي�س على خلفية باللون الزرق .  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:دمياركو لالنظمة اللكرتونية ذ.م.م
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:العالمة عبارة عن �شكل حلزوين)خم�شة دوائر مت�شلني ببع�شهما 

البع�س يف منت�شف ال�شعار بدائرة اخرى( وال�شكل على خلفية باللون البي�س

املودعة بالرقم: 190974       بتاريخ:2013/4/30 م
با�ش��م:دمياركو لالنظمة اللكرتونية ذ.م.م .

ف��اك�����س:026587138 -  امل��رور - �����س.ب:94625 - ه���ات���ف:026587208 -  وعنوانه:العنوان - ابوظبي - �شارع 
المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
معدات واجهزة القيا�س والتحكم 

منت�شف  يف  البع�س  ببع�شهما  مت�شلني  دوائر  حلزوين)خم�شة  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
ال�شعار بدائرة اخرى( وال�شكل على خلفية باللون البي�س .  

ال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839
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وزير البيئة واملياه يبحث مع ممثلي جمعية الفجرية لل�ضيادين �ضبل تنظيم املهنة
وو�شع  احل��ي��ة  امل��ائ��ي��ة  ال����رثوات  وتنمية  وح��م��اي��ة  ال�شيد 
ال�شتغالل  �شوء  من  عليها  للمحافظة  الكفيلة  الو�شائل 
التنظيمية  امل�شتويات  بجانب تعزيز دور وم�شاركة جميع 
وحتقيق  القرار  �شنع  يف  لها  ال�شرتاتيجيني  وال�شركاء 
روؤية الوزارة يف �شمان بيئة م�شتدامة للحياة. من جانبه 
قال خليفة م�شعود نائب رئي�س جمعية �شيادي الفجرية 
اإن اجلمعية ت�شعى دائما للعمل وفق الت�شريعات والقرارات 
التنظيمية التي ت�شدرها الوزارة والتي ت�شب يف النهاية 
خلدمة ال�شيادين وحتقيق امل�شلحة العامة.. مثمنا جهود 
جمعيات  مع  وتعاونها  ال���وزارة  يف  ال�شمكية  ال��رثوة  اإدارة 

ال�شيادين مبا ي�شهم يف حتقيق الأهداف امل�شرتكة. 

امل�شاعد  الوكيل  ع��ل��وان  ع��ب��داهلل  �شلطان  �شعادة  ال����وزارة 
بالوكالة  الطبيعة  على  واملحافظة  املائية  امل��وارد  لقطاع 
و�شالح الري�شي مدير اإدارة الرثوة ال�شمكية. واأكد معايل 
الوزير اأن وزارة البيئة واملياه حتر�س على تقدمي الدعم 
جلمعيات ال�شيادين للمحافظة على الرثوة ال�شمكية يف 
.. م�شيدا بجهود اجلمعية وم�شاهمتها  وتنميتها  الدولة 
يف تنظيم مهنة ال�شيد يف اإمارة الفجرية . واأ�شار ابن فهد 
اإىل اأن الدولة تبذل كل اجلهود مبا ي�شمن حتقيق اأهداف 
خمتلف املوؤ�ش�شات يف الدولة .. مو�شحا اأن الوزارة ت�شعى 
�شريحة  مع  الدورية  اللقاءات  هذه  مثل  عقد  خالل  من 
املعنيني بهذا القطاع احليوي يف الدولة اإىل تنظيم مهنة 

•• دبي-وام:

البيئة  وزي��ر  فهد  بن  اأحمد  را�شد  الدكتور  معايل  بحث 
واملياه خالل لقائه يف ديوان ال��وزارة يف دبي ام�س ممثلي 
جمعية الفجرية لل�شيادين املعوقات التي يواجهها �شيادي 
لتعزيز  قبلهم  م��ن  املقدمة  وامل��ق��رتح��ات  الفجرية  اإم���ارة 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال���رثوات املائية احلية 
البحرية  البيئة  يف  البيولوجي  التنوع  على  واملحافظة 
تعقدها  التي  اللقاءات  �شل�شة  اللقاء �شمن  ياأتي  للدولة. 
معهم  التوا�شل  لتعزيز  ال�شيادين  جمعيات  مع  ال���وزارة 
اللقاء من جانب  . ح�شر  ال�شيد  لتطوير وتنظيم مهنة 

هيئة الأعمال اخلريية تقدم 150 األف وجبة اإفطار يف �ضاحات الأق�ضى املبارك

خليفة لالأعمال الإن�ضانية ت�ضتعد لتقدمي حوايل مليوين وجبة رم�ضانية داخل وخارج الدولة

•• القد�س-وام:

ر�شدت هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية حوايل 150 األف وجبة اإفطار 
تاأكيدا  امل��ب��ارك  الأق�����ش��ى  امل�شجد  يف  واملعتكفني  واملت�شحرين  لل�شائمني 
للمكانة التي يحظى بها الأق�شى يف قلوب و�شمري امل�شلمني. وقال اإبراهيم 
را�شد مدير مكتب هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية يف ال�شفة الغربية يف 
ا�شتعداداتها لتجهيز  الهيئة توا�شل  املنا�شبة..اإن طواقم  ت�شريح له بهذه 
الأوق��اف يف  دائ��رة  اأن  اإىل  الأق�شى..م�شريا  الإفطار لل�شائمني يف  وجبات 

اأوقاف القد�س ال�شكر والتقدير لقيادة دولة الإمارات و�شعبها وموؤ�ش�شاتها 
اخلريية التي تت�شابق على فعل اخلري وتقدمي كل ما يحتاجه اأهل القد�س 
�شهر  خ��الل  تغ�س  الأق�شى  �شاحات  اإن  وق��ال   . امل��ب��ارك  الأق�شى  وامل�شجد 
وال�شائمني  للم�شلني  خدمة  الإماراتية  الإفطار  مبوائد  املبارك  رم�شان 
وت��ع��زي��زا ل��ل��وج��ود ال��ع��رب��ي والإ����ش���الم���ي يف ال��ق��د���س. م��ن جهتهم اأع���رب 
اخلريية  الأع��م��ال  لهيئة  �شكرهم  عن  القد�س  مدينة  يف  مطاعم  اأ�شحاب 
املدينة  اأهايل  اإف��ادة  اإىل  التي ت�شعى  العمل اخلريي الإماراتية  وموؤ�ش�شات 
املقد�شة من خالل حت�شري وجبات الإفطار مما يعمل على ت�شغيل مئات 

القد�س تقوم بجهد كبري لتجهيز موائد الرحمن ون�شرها يف باحات الأق�شى 
والإ�شراف عليها لرتتيب التوزيع والتاأكد من املوا�شفات ال�شحية للوجبات 
الرم�شانية. واأ�شاف اأن الهيئة �شتنفذ امل�شروع من خالل جمعيات ومطاعم 
مقد�شية حتظى برتاخي�س اجلهات الر�شمية وباإ�شراف كامل ومن�شق مع 
اإفطار ال�شائم هو جزء من حملة  اأن  دائ��رة الأوق��اف يف القد�س . واأو�شح 
بذور اخلري التي اأعلنت هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية عنها تزامنا مع 
الإيواء  واملحتاجني ومراكز  الفقراء  وت�شتهدف  املبارك  �شهر رم�شان  بدء 
يف الأرا�شي الفل�شطينية . من جهته قدم ال�شيخ عزام اخلطيب مدير عام 

ال�شباب العاطل عن العمل ومتكني املطاعم من تغطية الر�شوم وال�شرائب 
املفرو�شة عليها. ومتتلئ �شاحات الأق�شى ال�شريف كل عام بع�شرات اللف 
من الوجبات الرم�شانية التي تقدمها موؤ�ش�شات العمل اخلريي والإن�شاين 
يف دولة الإمارات..وتقدم هيئة الهالل الأحمر اآلف الوجبات يف الأق�شى 
وبقية الأرا�شي الفل�شطينية يف عدة مواقع منها تكية خا�شكي �شلطان يف 
اخلليل  مدينة  يف  ال�شالم  عليه  اإبراهيم  �شيدنا  تكية  و  ال�شريف  القد�س 
تت�شاعف  لكنها  العام  م��دار  على  الفقراء  واخلليل  القد�س  اأه��ايل  لإطعام 

اأعدادها خالل �شهر رم�شان لتغطي حاجات ال�شائمني واملعتكفني .

ال�ضويد تن�ضم اإىل الدول 
امللتزمة بحماية الطيور اجلارحة 

•• ابوظبي-وام:

وقعت ال�شويد على مذكرة التفاهم حول املحافظة على الأنواع املهاجرة من 
الطيور اجلارحة يف اإفريقيا واأوروبا واآ�شيا املرمة عام 2008 حتت رعاية 
برنامج الأمم املتحدة للبيئة ومعاهدة املحافظة على الأنواع املهاجرة وذلك 
يف مكتب الأمم املتحدة مبدينة بون الأملانية. وقال الدكتور براندي ت�شامرز 
ال�شويد  توقيع  ان  املهاجرة  الأن��واع  على  املحافظة  ملعاهدة  التنفيذي  املدير 
اإىل فريق حماية الطيور  اأ�شا�شي  على مذكرة التفاهم يعني ان�شمام لعب 
القانونية  واآ�شيا وبالرغم من احلماية  واأوروب��ا  اإفريقيا  املهددة يف  املهاجرة 
عالية امل�شتوى للطيور اجلارحة يف العديد من الدول وخا�شة يف اأوروبا اإل 
اأنه مازالت هناك حتديات كبرية لوقف وعك�س اجتاه انخفا�س تعداد هذه 
الأنواع  على  الب�شرية  التهديدات  وت��وؤث��ر  الطيور.  م��ن  الرائعة  املجموعة 
املهاجرة من الطيور اجلارحة وذلك من خالل الن�شاط العمراين وتكثيف 
موائلها.  ت��ده��ور  يف  يت�شبب  اأو  يدمر  ال��ذي  وال��ت��ل��وث  ال��زراع��ي��ة  املمار�شات 
ال�شيد  الطيور مثل  تواجهها هذه  التي  املبا�شرة  التهديدات  اإىل  بالإ�شافة 
ال�شويد مما  الطيوراملهاجرة م�شافات طويلة يف  والت�شمم وتقطع  والفخاخ 
ال�شويدية.  احلكومة  اتخذتها  التي  اخلطوة  هذه  من  �شت�شتفيد  اأنها  يعني 
وتعتر ال�شويد من اأهم مناطق تكاثر الطيور املهاجرة �شجلت الدولة اأكرث 
الطيور  من  خمتلفا  نوعا   30 منها  املهاجرة  الطيور  من  نوعا   240 من 
اجلارحة املذكورة يف مذكرة التفاهم حول املحافظة على الأنواع املهاجرة من 
الطيور اجلارحة ومعاهدة املحافظة على الأنواع املهاجرة. جدير بالذكر ان 
الفطرية تعمل من  املهاجرة من احليوانات  الأن��واع  التفاقية حول حماية 
اأجل حماية جمموعة كبرية من احليوانات املهاجرة املهددة بالنقرا�س على 
العمل و يبلغ عدد  التفاو�س وتنفيذ التفاقيات وخطط  العامل عر  نطاق 

الدول املوقعة كاأطراف يف هذه التفاقية 119 بلدا.

•• اأبوظبي-وام:

تقدم موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية حوايل مليون و 
700 األف وجبة اإفطار لل�شائمني داخل الدولة و 500 األف وجبة وطرد 
غذائي لل�شائمني خارجها هذا العام ب�شراكة تنفيذية وميدانية مع حوايل 
الدولية  واملنظمات  ال��دول��ة  �شفارات  وم��ع  ال��دول��ة  اأ���ش��رة مواطنة يف   600
�شائم  اإف��ط��ار  م�شروع  �شمن  وذل��ك   .. خارجيا  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
الذي تنفذه املوؤ�ش�شة للعام ال�شابع على التوايل . وقال �شعادة حممد حاجي 
اخلوري مدير عام موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية يف 
ت�شريح له بهذه املنا�شبة..اإن تكليف الأ�شر املواطنة لتجهيز وجبات الإفطار 
عاما  جناحه  ويتعزز  واملنطقة  ال��دول��ة  م�شتوى  على  نوعه  من  الأول  يعد 
بعد عام ويزيد املوؤ�ش�شة قناعة ب�شوابية القرار باإ�شناد امل�شروع بكامله اإىل 
الأ�شر املواطنة. واأو�شح اأن موؤ�شر جناح امل�شروع يظهر من خالل الإهتمام 
وزيادة عدد الأ�شر املواطنة التي حتر�س على امل�شاركة يف امل�شروع من خالل 

عام موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية اإن مراكز اإفطار 
ال�شائمني �شتقام يف املواقع التي تتميز بالكثافة ال�شكانية العالية وخ�شو�شا 
ال�شناعية  املناطق  العمال يف  من ذوي الدخل املحدود مثل مناطق تواجد 
املختلفة وبالقرب من الأ�شواق العامة يف كل اإمارات الدولة وذلك للو�شول 
اإىل اأكر �شريحة ممكنة من امل�شتفيدين امل�شتحقني. واأ�شاف اأن متطوعني 
من خمتلف الفئات �شي�شاركون يف توزيع وجبات الإفطار على ال�شائمني من 
خالل مراكز التوزيع التي بلغ عددها حوايل 109 مراكز يف مناطق الدولة 
كافة. واأكد اأن م�شاريع املوؤ�ش�شة خالل رم�شان املبارك جت�شد قيم ومبادئ 
البذل  يف  املتمثلة  الإم��ارات��ي  وجمتمعنا  احلنيف  ديننا  يف  را�شخة  اإن�شانية 
وامل�شاعر  العالقات  اأوا���ش��ر  مد  على  وحر�شا  الآخ��ري��ن  اأج��ل  من  والعطاء 
النبيلة جتاه الآخرين. واأ�شار �شعادة حممد حاجي اخلوري اإىل اأنه اإ�شتكمال 
لر�شالة املوؤ�ش�شة على ال�شاحة العاملية و�شعت املوؤ�ش�شة رقعة اإنت�شارها لتغطي 
الكرمي م�شاريع  �شهر رم�شان  لتنفذ خالل  العامل  دولة حول   54 حوايل 
ط��رود غذائية متوينية  وت��وزي��ع  �شاخنة-  ج��اه��زة  وج��ب��ات   - �شائم  اإف��ط��ار 

اأ�شمائهن يف  لتثبيت  الطبخ  اأف�شل ما لديهن يف فن  التناف�س على تقدمي 
واأ�شاف  املقبلة.  ال�شنوات  خالل  امل�شروع  يف  العاملة  املواطنة  الأ�شر  قائمة 
اأنه �شيتم تقدمي الوجبات يف اأطباق منا�شبة تتوافر فيها ال�شروط ال�شحية 
ومنها اأن يرتدي مقدمو الوجبات القفازات اليدوية خالل جتهيز الوجبات 
التي  الر�شمية  املواقع  يف  وجبات  من  يقدم  مبا  فقط  والكتفاء  وتقدميها 
حددتها املوؤ�ش�شة يف الدولة وعدم قبول اأية اأطمعة اأو م�شروبات يتم الإتيان 
يومية  متابعة  اإ�شتمارة  توزيع  يتم  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار  اأخ���رى.  جهات  من  بها 
للم�شرفني على الأ�شر املواطنة املنفذة للم�شروع ومتالأ يوميا من امل�شرفني 
امل�شتخدمة والكمية  امل��واد  الأك��ل ونوعية  ل��الإدارة مبينا فيها جودة  وترفع 
والوزن والنظافة وطريقة التغليف والإلتزام بوقت تو�شيل الوجبات ومدى 
تعاون الأ�شره بالعمل ب�شكل عام . واأو�شح اأن امل�شروع يهدف اإىل دعم الأ�شر 
اأفرادها ماديا ومعنويا حيث تت�شابق الأ�شر على  واإف��ادة  املواطنة يف عملها 
تقدمي اأجود اأنواع الطعام الرم�شاين وت�شغل وقتها مبا ينفعها اإ�شافة اإىل 
حتفيز اأفرادها على العمل يف جمالت العمل اخلريي والإن�شاين. وقال مدير 

ي�شتفيد منها حوايل ن�شف مليون �شخ�س حول العامل .. وذلك انطالقا من 
املوؤ�ش�شة الإن�شانية وم�شوؤوليتها جتاه الفقراء واملحتاجني وحتقيقا  ر�شالة 
العاملية يف حت�شني ظروف املحتاجني ومد  لر�شالتها ومبادراتها الإن�شانية 
ال�شديقة  و  ال�شقيقة  ال�شعوب  م��ع  العطاء  و  ال��ت��ع��اون  م��ن  متينة  ج�شور 
خا�شة التي تعاين من وطاأة الظروف و�شظف العي�س. و�شمل امل�شروع 54 
دولة ..وهي م�شر والأردن و�شوريا وفل�شطني والعراق واليمن وال�شومال 
وباك�شتان  وموريتانيا  وتون�س  ولبنان  واجل��زائ��ر  وال�����ش��ودان  القمر  وج��زر 
واأوغندا  ونيجرييا  واأندون�شيا  واملالديف  وتركيا  واأفغان�شتان  وبنجالد�س 
وغينيا  وغينيا  و�شرياليون  وال�شنغال  واأثيوبيا  والفلبني  واألبانيا  وماليزيا 
بي�شاو والراأ�س الأخ�شر وغامبيا وجنوب اأفريقيا وال�شني وكينيا و�شريلنكا 
وتنزانيا وفيتنام وتايالند وكمبوديا ومايل وتوجو ورواندا وبوروندي. ويف 
القارة الأوروبية �شمل امل�شروع اإفطار ال�شائم .. ال�شويد وا�شبانيا واليونان 
و�شوي�شرا  وفرن�شا  و�شلوفينا  والهر�شك  والبو�شنة  وايطاليا  وال��رت��غ��ال 

بالإ�شافة اىل اإ�شرتاليا والأرجنتني.

الهالل الأحمر فرع اأبوظبي يطلق عددا من امل�ضاريع 
والفعاليات الن�ضانية خالل �ضهر رم�ضان املبارك

•• ابوظبي-وام:

اطلق الهالل الأحمر فرع اأبوظبي 
والرامج  امل�����ش��اري��ع  م���ن  ح��زم��ة 
واخلريية  الإن�شانية  والفعاليات 
خالل اأيام �شهر رم�شان الف�شيل 
حيث تنفذ عر مكاتبه يف اأبوظبي 
وبالتعاون  ي��ا���س  وب��ن��ي  وامل�����ش��ف��ح 
م��ع ���ش��رك��اء ال��ه��الل الأح��م��ر من 
ل�شالح  واخل����ريي����ن  امل��ح�����ش��ن��ني 
واملعوزة  الفقرية  والأ���ش��ر  الفئات 
واملتعففة يف ابوظبي. واأكد ال�شيد 
الرميثي  خمي�س  �شعيد  حم��م��د 
م���دي���ر ف����رع ال���ه���الل الأح����م����ر يف 
اأبوظبي بالإنابة باأن هدف اإطالق 
امل���ب���ادرات اخل��ريي��ة تطبيق  ه���ذه 
هذا  الهيئة  اأطلقته  الذي  ال�شعار 
حياتهم  ن��ن��ري  ب��ع��ط��ائ��ك��م  ال���ع���ام 
وحت���ق���ي���ق ال���ت���ك���اف���ل وال����رتاب����ط 
الإن�������ش���اين واخل�����ريي ب���ني اأف����راد 
امل�شوؤولية  املحلي وحتمل  املجتمع 
الإن�شانية جتاه ال�شرائح ال�شعيفة 
اأبوظبي  مدينة  داخ���ل  وال��ف��ق��رية 
و����ش���واح���ي���ه���ا وت�����ق�����دمي ال���دع���م 
وتوحيد  ل��ه��م  وامل���ع���ن���وي  امل������ادي 

من  واخل��ريي��ن  املح�شنني  ق��ل��وب 
بالدولة  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 
وت�����وج�����ي�����ه غ����اي����ت����ه����م اخل����ريي����ة 
بعطائهم  ل��ل��و���ش��ول  والإن�����ش��ان��ي��ة 
الفئات  تلك  اإيل  وامل��ع��ن��وي  امل���ادي 
والأ�شر التي تعاين من �شيق ذات 
املادية.  الإمكانيات  و�شعف  اليد 
وذك����ر ان اك����رث م���ن ارب���ع���ة الف 
�شت�شتفيد  حمتاجة  ا�شرة  و600 
م���ن امل����ري ال���رم�������ش���اين ح��ي��ث مت 

التموينية  ال���ب���ط���اق���ات  ت����وزي����ع 
ابوظبي  ج��م��ع��ي��ة  م����ن  امل���ق���دم���ة 
امل�شجلة  الأ����ش���ر  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
لدى فرع اأبوظبي مبعدل متو�شط 
ل��ع��دد اف����راد ال����ش���رة م��ن خم�شة 
الفرع  ان  وق��ال  اف���راد.  �شبعة  اىل 
خ�ش�س مليونا و355 األف درهم 
يف  ال��ع��ام  لهذا  للمرم�شاين  امل��ري 
اأب��وظ��ب��ي ومب��ت��و���ش��ط ال���ف درهم 
ل��ك��ل اأ����ش���رة ك��م��ا مت ت���وزي���ع مبلغ 

ثالثة ماليني و493 األف درهم 
الرميثي  واأ�شاف  اليمني.  لكفارة 
اإىل  ي��ت��ط��ل��ع  ال���ه���الل الح���م���ر  ان 
�شركاء الهيئة يف العمل الإن�شاين 
واخل������������ريي وك������اف������ة الأج������ه������زة 
ملد  ب��ال��دول��ة  واخل��ا���ش��ة  الر�شمية 
وتفعيل  امل�شرتك  التعاون  ج�شور 
اآليات العمل اخلريي الثنائى مبا 
خالل  امل�شتهدفة  ال��ف��ئ��ات  ي��خ��دم 

اأيام �شهر رم�شان الف�شيل.
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اإعــــــــــالن
املالب�س  لتجارة  ال�ش�����ادة/اخلوايل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�شائية اجلاهزة رخ�شة رقم:CN 1079275 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالرزاق ابراهيم ح�شني ابراهيم البلو�شي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

فاطمة الكربي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء

 فاطمة الكربي من 100% اىل %49
تعديل وكيل خدمات

حذف غزلن حممد زوجة خالد وديع حممد يو�شف حموده الظاهري 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل نوع رخ�شة/من جتارية اىل حرفية

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/اخلوايل لتجارة املالب�س الن�شائية اجلاهزة

اىل/اليادي ال�شحرية لتنظيف اخلزانات وال�شهاريج ذ.م.م
MAGIC HANDES TANKS & TANKERS CLEANING LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة تنظيف اخلزانات املنزلية )8121002(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املالب�س الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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عنابة  �شاحل  �شرعي على  البحرية ومهاجر غري  قتل ع�شكري من 
ب�شرق اجلزائر اثناء مطاردة البحرية لقاربني كان على متنهما 23 
مهاجرا جزائريا متجهني نحو جزيرة �شردينيا اليطالية . وذكرت 
�شتة  ق��ارب على متنه  ان ا�شطداما عنيفا وقع بني  �شحيفة اخلر 
مقتل  اىل  ادى  البحرية  للقوات  وزورق  �شرعيني،  غري  مهاجرين 
اىل  ن�شبة  الوطن  واك��دت �شحيفة  برتبة عريف ومهاجر.  ع�شكري 
 25( قربي  حمزة  وا�شمه  املهاجر  ان  عنابة  م�شت�شفى  من  م�شدر 
مكاوي  حممد  فهو  الع�شكري  ام��ا  ال�شدر  يف  بر�شا�شة  قتل  �شنة( 
)23 �شنة( فقتل نتيجة ا�شابة يف الدماغ بعد ال�شطدام. كما ا�شارت 
بجروح.  اثنني  ومهاجرين  ع�شكريني  ثالثة  ا�شابة  اىل  ال�شحيفة 
الق��ل��ي��م��ي��ة حلر�س  امل��ج��م��وع��ة  ق��ي��ادة  ن�شبة اىل  واو���ش��ح��ت اخل���ر 
ال�شواحل  حر�س  ان  اجل��زائ��ر(  �شرق  كلم   600( بعنابة  ال�شواحل 
معظمهم  �شخ�شا   23 واج���الء  توقيف  يف  كبرية  �شعوبات  وج���دوا 
من مدينة عنابة كانوا على منت قاربني لرف�شهم المتثال لأوامر 
زورقني  �شخرت  التي  البحرية،  القوات  قيادة  ال�شادرة عن  التوقف 
ن�شف �شلبني و3 عوامات ومروحية . وا�شافت ال�شحيفة ان توقيف 
رف�س  بينما  تكن خطرية  الول مل  القارب  على  كانوا  �شخ�شا   17
�شتة ا�شخا�س يف القارب الثاين المتثال لالوامر، على الرغم من 
املحاولت العديدة لأفراد حر�س ال�شواحل لقناعهم باإنهاء رحلتهم 

البحرية نحو �شريدينيا .
 

و�شل مركب جديد ينقل 166 مهاجرا �شباح ام�س اىل لمبيدو�شا 
قبيل و�شول البابا فرن�شي�س اىل اجلزيرة لتكرمي اآلف ال�شخا�س 
الذين قتلوا اثناء حماولتهم عبور البحر املتو�شط وقال �شحافيون 
من وكالة فران�س بر�س ان زوارق تابعة لل�شرطة وامن املرفاأ اقتادت 
املركب الذي يقل هوؤلء املهاجرين ال�شريني اىل ال�شاطىء. وكانت 
 120 يقل  اآخر  الحد مركبا  اعرت�شت م�شاء  اليطالية  ال�شلطات 
جنوب  اق�����ش��ى  ب��ال��و  ب��ورت��و  ج��ن��وب  �شقلية  ���ش��واح��ل  ام����ام  �شخ�شا 
با�شم  ال�شابقة  والناطقة  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�شة  ودع��ت  اجل��زي��رة. 
بولدريني  ل��ورا  املتحدة  ل��المم  التابعة  لالجئني  العليا  املفو�شية 
�شباح الثنني اىل تعزيز عمليان انقاذ املهاجرين يف البحر . وقالت 
وتن�س  وا�شحة  تكون  ان  يجب  القوانني  ان  تلفزيوين  برنامج  يف 
. وت��اب��ع��ت ان  ق��ان��وين واخ��الق��ي  امل�شاعدة والن��ق��اذ واج���ب  ان  على 
ب�شرا  وت��رتك  الالجئني  مراكب  تر  مل  بانها  تتظاهر  عديدة  �شفنا 
ل ي�شلون دائما ب�شالم اىل وجهتهم . وكان �شبعة مهاجرين غرقوا 
عبثا  يحاولون  وهم  �شقلية  �شواحل  قبالة  يونيو  حزيران  منت�شف 
التم�شك بقف�س ل�شيد التونة جتره �شفينة، كما قال �شهود كانوا من 

بني 95 �شخ�شا انقذهم خفر ال�شواحل اليطايل.
 

متكن رجال الطفاء من اخماد احلريق الهائل الذي اجتاح بلدة لك 
ميغانتيك الواقعة يف مقاطعة كيبك الكندية والذي جنم عن انفجار 
�شهاريج وقود كانت حمملة على منت قطار خرج عن �شكته يف هذه 
افاد رئي�س فرق  �شرق مونرتيال، كما  250 كلم  تبعد  التي  البلدة 
الطفاء . وقال دوين لوزون رئي�س فرق الطفاء يف البلدة ال�شغرية 
ال�شنة  اخ��م��اد  ن�شمة مت  الف  �شتة  ع��ن  �شكانها  ع��دد  ي��زي��د  ل  ال��ت��ي 
ال�شباح  منذ  يوا�شلون  رجاله  ان  م�شيفا   ، انت�شرنا  لقد  النريان. 

ر�س مواد التريد على �شهريجي وقود اعترا خطرين .
الكارثة  ل�شحايا  جديدة  ح�شيلة  ال�شرطة  ت�شدر  ان  املتوقع  وم��ن 
التي بلغت حتى ال�شاعة خم�شة قتلى ا�شافة اىل جريح واحد وحواىل 

مفقودا.  40
وقد مت اجالء الفي �شخ�س بعد �شل�شلة انفجارات دمرت ق�شما كبريا 
وولية  املتحدة  ال��ولي��ات  ح��دود  �شمال  ال��واق��ع��ة  املدينة  و�شط  م��ن 

ماين. وقد ت�شرر نحو اربعني مبنى بح�شب حكومة كيبك.
القل  على  �شهاريج  ع��رب��ات  ارب���ع  ان��ف��ج��رت  ال�شبت  اجلمعة  ول��ي��ل 
�شكته  لدى خروجه عن  ينقلها  القطار  كان  اخل��ام  بالنفط  حمملة 
خالل مروره يف هذه البلدة ال�شغرية. واكد رئي�س الوزراء الكندي 
�شتيفن هاربر الذي قطع جولة يف الرتا على بعد اربعة الف كلم 

اىل الغرب، ويتوقع و�شوله لك ميغانتيك.

عوا�صم

اجلزائر

لك ميغ�نتيك

لمبيدو�س�

الإعدام لوزير �ضيني �ضابق بتهم ف�ضاد 
•• بكني-ا ف ب:

وزير  بحق  التنفيذ  وق��ف  م��ع  الع����دام  حكم  ام�����س  �شينية  حمكمة  ا���ش��درت 
ال�شكك احلديد ال�شابق ليو ت�شيجيون املتهم بالف�شاد، يف اول حماكمة كرى 
اف��ادت وكالة انباء  جتري يف ق�شية ف�شاد يف عهد الرئي�س �شي جينبينغ، كما 
ال�شني اجلديدة الر�شمية. وقالت الوكالة ان حمكمة يف بكني انزلت عقوبة 
العدام مع وقف التنفيذ، التي تخفف يف العادة اىل ال�شجن املوؤبد، بحق ليو 
املتهم خ�شو�شا بتلقي ر�شى وا�شتغالل ال�شلطة، وهي تهم اأ�شرت كثريا ب�شورة 
عاملي  تقدير  مو�شع  القطاع  هذا  كان  بعدما  ال�شينية  احلديد  ال�شكك  ادارة 
بف�شل منوه ال�شريع. ويعتقد ان حجم هذه الف�شيحة ال�شخمة التي تورط 
فيها الوزير ال�شابق ي�شل اىل 800 مليون يوان 130 مليون دولر. واتهم 
ليو بتلقى ر�شى بني العامني 1986 و2011 بلغ جمموعها 64،4 مليون 
يوان، وذلك مقابل ترقيات او عقود منحها من دون وجه حق. وين�س القانون 
ال�شيني على انزال عقوبة العدام بحق كل من يرتكب جرمية مالية تتعدى 
ي��وان. وك��ان ليو عني على راأ���س وزارة ال�شكك احلديد يف  100 الف  قيمتها 
2003 وظل يف هذا املن�شب حتى اقالته يف 2011 وبعدها بعام يف ت�شرين 
الثاين نوفمر 2012 طرد من احلزب ال�شيوعي ال�شيني احلاكم . وبح�شب 
�شحيفة غلوبال تاميز فان ليو اختل�س على ما يعتقد اربعة باملئة من قيمة 
عقود عدة وقعها. وا�شافت ان الوزير ال�شابق كانت له ع�شر ع�شيقات على القل 
كل  الف�شاد على  تعهد مكافحة  �شي جينبينغ  الرئي�س  وك��ان  بينهن ممثالت. 
امل�شتويات يف احلكومة، معترا انه اآفة تهدد م�شتقيل احلزب احلاكم الوحيد 
يف البالد. وبعد ا�شهر من اقالة ليو، ت�شررت �شورة وزارة �شكك احلديد اكرث 
متوز-يوليو  يف  قتيال  اربعني  �شقوط  عن  ا�شفر  قطارين  ت�شادم  ح��ادث  بعد 

.2008 منذ  البالد  يف  ال�شواأ  وكان  وينجو  قرب   2011
يف  ال�شريعة  ال��ق��ط��ارات  �شبكة  �شالمة  على  كبريا  قلقا  الكارثة  ه��ذه  واث���ارت 

ال�شني واثرت على القطاع ال�شناعي للبالد يف هذا املجال يف اخلارج.

احلكومة االإ�ضرائيلية تقر جتنيد اليهود املتدينني 

الحتالل يحول البلدة القدمية يف اخلليل ملدينة اأ�ضباح

اإ�ضابة كو�ضيب املطلوب للجنائية مبعارك يف دارفور 

قوى �ضيا�ضية تدعو لرحيل النظام احلاكم بجوبا 
•• اخلرطوم-جوبا-وكاالت:

جنوب  يف  ����ش���ي���ا����ش���ي���ة  ق������وى  دع������ت 
ال�شودان اإىل رحيل النظام احلاكم يف 
البالد لف�شله يف اإدارة اأحدث دولة يف 
العامل، مع مرور عامني على اإعالن 
ا�شتقالله الذي ي�شادف التا�شع من 

يوليو-متوز. 
اأ�شبح  ق���د  ال�������ش���ودان  وك����ان ج��ن��وب 
ل�شتفتاء  نتيجة  ���ش��ي��ادة  ذات  دول���ة 
النف�شال  خيار  رج��ح  �شهري  �شعبي 
يناير-كانون  م��ن  ال��ت��ا���ش��ع  يف  اأق��ي��م 
العام  الأم��ني  واأق��ر   .2011 الثاين 
لتحرير  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  احل���رك���ة  حل���زب 
ال�����ش��ودان -احل����زب احل��اك��م- باقان 
ن���دوة عامة  اأم���وم خ��الل حديثه يف 
ب��ج��وب��ا ع��ا���ش��م��ة ال���ب���الد ب����اأن حزبه 
البالد  ���ش��وؤون  اإدارة  يف  مت��ام��ا  ف�شل 
وحت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات ال�����ش��ع��ب. وق���ال 
باقان اإن �شعف الرامج القت�شادية 
التي  ه����ي  واخل����دم����ي����ة  والأم����ن����ي����ة 
ك��ب��رية يف ف�شل  ���ش��اه��م��ت وب�����ش��ورة 
جتربة احلكم حلزبه مع مرور العام 
عاد  ولكنه  ا�شتقالله،  على  ال��ث��اين 
ليقول اإن احلزب �شي�شعى اإىل تفعيل 
والقبلية  الف�شاد  وحماربة  الرامج 
القادمة.  ال���ف���رتة  يف  وامل��ح�����ش��وب��ي��ة 
ال�شعبية  احل���رك���ة  ح���زب  وي�����ش��ي��ط��ر 
يراأ�شه  ال�����ذي  ال�������ش���ودان  ل��ت��ح��ري��ر 
�شلفاكري  ال�������ش���ودان  ج��ن��وب  رئ��ي�����س 
م���ي���اردي���ت ع��ل��ى اأك�����رث م���ن 90% 

دارفور. وبدورها نقلت قناة ال�شروق 
كو�شيب  اأن  ال�����ش��ودان��ي��ة  الف�شائية 
نقل للعالج يف امل�شت�شفى، وقد حدث 
خ��الف��ات بني  ب�شبب  ال��ن��ار  اإط����الق 
اإن  اأف���راد الأم���ن، وق��ال �شهود عيان 
يرتدون  بع�شهم  م�شلحني  رج���ال 
زي ق��وت الأم��ن ب��دوؤوا اإط��الق النار 
على بع�شهم بع�شا ثم نهبوا ال�شوق 
يف و�شط املدينة. واندلعت املعارك يف 
نيال الأربعاء، وقد عزتها ال�شلطات 
القوات  اأف����راد يف  ب��ني  اإىل خ��الف��ات 
امل��ح��ك��م��ة اجلنائية  وت��ت��ه��م  الأم��ن��ي��ة 
ب��ارت��ك��اب جرائم  ال��دول��ي��ة ك��و���ش��ي��ب 
ح��رب يف دارف��ور ع��ام 2007، وقال 
امل��دع��ون اإن���ه ك��ان ي��ق��ود الآلف من 
رجال امللي�شيات وقاد بنف�شه هجمات 
ال�شهر  ويف  وال��ق��رى.  ال��ب��ل��دات  على 
املا�شي قالت منظمة هيومن رايت�س 
ووت�س اإن كو�شيب وهو الآن ع�شو يف 
وح���دة اأم��ن��ي��ة- ���ش��ارك يف غ���ارة على 
يف  دارف���ور  جنوب  يف  مناف�شة  قبيلة 
اأ�شدرت  كما  املا�شي.  ني�شان  اأب��ري��ل 
اأوام���ر  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  املحكمة 
ح�شن  عمر  الرئي�س  على  بالقب�س 
ال��دف��اع عبد  ل��وزي��ر  اإ���ش��اف��ة  الب�شري 
ولية  ووايل  الرحيم حممد ح�شني 
جنوب كردفان اأحمد هارون، متهمة 
حرب،  جل��رائ��م  بالتخطيط  اإي��اه��م 
التعامل  وترف�س حكومة اخلرطوم 
الدولية  اجل���ن���ائ���ي���ة  امل��ح��ك��م��ة  م����ع 

وا�شفة اإياها باأنها موؤامرة غربية.

التي تو�شف باأنها موالية للحكومة 
املحكمة  ل��دى  واملطلوب  ال�شودانية 
اجلنائية الدولية يف معارك يف اإقليم 
دارفور، وفق ما نقلته و�شائل اإعالم 
�شودانية.  وقالت الإذاعة ال�شودانية 
بثتها  ق�شرية  ر�شالة  يف  احلكومية 
ع��ر ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة ن��ق��ال عن 
م�شلحني  اإن  ال�����ش��رط��ة  يف  م�����ش��وؤول 
اأط��ل��ق��وا ال��ن��ار ع��ل��ى ك��و���ش��ي��ب فقتل 
لإطالق  ت��ب��ادل  يف  و�شائقه  ح��ار���ش��ه 
جنوب  ولي��ة  عا�شمة  نيال  يف  النار 

والت�شريعي  التنفيذي  اجل��ه��از  م��ن 
ل��ل��دول��ة، ال��ت��ي ت��ع��اين ال��ع��دي��د من 
الدائرة  احل���رب  اأب��رزه��ا  التحديات 
جونقلي،  مبنطقة  ال��ب��الد  ���ش��رق  يف 
ح��ي��ث ي��ح��ارب امل��ت��م��رد دي��ف��د ياوياو 
عامني  منذ  ال�����ش��ودان  جنوب  جي�س 
ال��ع��ام حلزب  الأم���ني  ودع���ا  تقريبا. 
جبهة الإنقاذ الدميقراطية املتحدة 
امل��ع��ار���س دي��ف��د ب��ي��ل ح���زب احلركة 
لل�شعب،  ال�شلطة  لت�شليم  ال�شعبية 
حتى يت�شنى انتخاب حكومة وقيادة 

جديدة للبالد.
اأعاد  اإن احل���زب احل��اك��م  ب��ي��ل  وق���ال 
البالد،  يف  ال��ق��ب��ل��ي��ة  ظ���اه���رة  اإن���ت���اج 
لإنقاذ  ال��وح��ي��د  احل���ل  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
ال��ب��الد م��ن ت��ل��ك الأزم�����ات يكمن يف 
ال�شلطة  احل��اك��م  احل���زب  ي���رتك  اأن 
احلكومة  ال�����ش��ع��ب  ي��ن��ت��خ��ب  ح���ت���ى 
التنموية  اخلدمات  له  �شتوفر  التي 
اأ�شيب  اأخرى،  والأمنية. من ناحية 
القائد  كو�شيب  الرحمن  عبد  علي 
اجلنجويد  مبلي�شيا  ت��ع��رف  م���ا  يف 

روحاين يتوىل رئا�ضة اإيران يف 3 اأغ�ضط�س فيجي تر�ضل 380 جنديًا اإىل اجلولن 
•• طهران-ا ف ب:

�شيتوىل رجل الدين اليراين املعتدل ح�شن روحاين رئا�شة البالد يف الثالث من اب-اغ�شط�س منهيا 
نائب رئي�س  املثري للجدل، بح�شب ما �شرح  رئا�شة حممود احمدي جناد  �شنوات من  بذلك ثماين 
اية  ال�شالمية  للجمهورية  العلى  املر�شد  م�شادقة  فور  رئي�شا  روح��اين  و�شي�شبح  ام�س.  الرملان 
اهلل علي خامنئي على ذلك. و�شيجري حفل التن�شيب يف الثالث من اب-اغ�شط�س و�شيح�شره كبار 
�شيوؤدي  اآب-اغ�شط�س  الرابع من  باهونار. ويف  ر�شا  املتحدث حممد  ت�شريحات  بح�شب  امل�شوؤولني، 
روحاين اليمني الد�شتورية امام الرملان و�شتكون امامه مهلة ا�شبوعني لت�شكيل احلكومة اجلديدة، 
روحاين  وف���از  اي���ام.  ع�شرة  خ��الل  احلكومة  على  ذل��ك  بعد  ال��رمل��ان  و�شي�شادق  امل��ت��ح��دث.  بح�شب 
التي ج��رت يف حزيران- النتخابات  ال���ش��وات يف  %50،7 من  او  18،5 مليون �شوت  باكرث من 

املا�شي، متغلبا على خ�شومه املحافظني. ووعد روحاين )64 عاما( بت�شكيل حكومة ت�شلح  يونيو 
النق�شامات وت�شتعني بخراء من املحافظني وال�شالحيني املهم�شني حاليا.

واثارت الفيليبني اي�شا احتمال الن�شحاب، بينما اعرب المني العام لالمم 
ازاء ت�شاوؤل عديد هذه القوة. وا�شار بيان  املتحدة بان كي مون عن قلقه 
�شدر عن حكومة فيجي اىل تاييد رو�شيا لر�شال جنود وذلك خالل زيارة 
لباينيماراما اىل مو�شكو ال�شهر املا�شي، واىل انها عر�شت تقدمي م�شاعدة 
كوبوابول  اينوكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  مكتب  واع��ل��ن  ال�شلمية.  ال��ق��وة  لهذه 
لوكالة فران�س بر�س ان امل�شاعدة �شتكون على هيئة معدات ع�شكرية لكنه 

رف�س اعطاء تفا�شيل ا�شافية.
اعمال  ان  ال   1974 العام  منذ  اجل��ولن  يف  املتحدة  المم  ق��وة  وتنت�شر 

العنف ت�شاعدت مع انتقال النزاع الذي ت�شهده �شوريا اىل املنطقة.
وت�شاهم فيجي منذ زمن يف قوات حفظ ال�شالم التابعة لالمم املتحدة ال 
ان باينيماراما اعلن ال�شهر املا�شي ان النت�شار يف اجلولن يعتر من اخطر 

املهمات حتى الن.

 •• �صوفا-ا ف ب:

المم  ق��وات  اىل  لالن�شمام  ا�شافيني  عن�شرا   380 ار�شال  فيجي  اعلنت 
بذلك عدد  اجل��ولن، لريتفع  ال�شتباك يف  اج��ل مراقبة فك  املتحدة من 
الدول  من  ع��دد  ان�شحاب  بعد  ال��ق��رار  وياتي  عن�شرا.   562 اىل  جنودها 
ال��ن��زاع يف  العنف على خلفية  اع��م��ال  الت�شعيد يف  ب�شبب  ال��ق��وة  ه��ذه  م��ن 
ال�شافيني  اجلنود  ان  باينيماراما  فوريكي  ال��وزراء  رئي�س  و�شرح  �شوريا. 
�شيتوجهون للتمركز على احلدود بني �شوريا وا�شرائيل يف ال�شابيع املقبل، 
بح�شب �شحيفة فيجي �شن . وقال باينيماراما خالل زيارة دولة اىل جزر 
�شليمان خالل نهاية ال�شبوع املا�شي �شيغادرون قبل نهاية ال�شهر، بح�شب 
ال�شحيفة. و�شحبت كل من اليابان وكرواتيا قواتها، كما من املقرر ان تقوم 
النم�شا باملثل وكانت تعتر امل�شاهم الكر يف هذه القوة مع 380 جنديا. 

حمامي اأبو قتادة يطالب بالإفراج عنه بكفالة 

�ضالم: ل تقدم يف تاأليف 
احلكومة اجلديدة

•• بريوت-يو بي اأي:

اللبنانية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
امل���ك���ل���ف، مت�����ام �����ش����الم، ام���������س، اأن 
م�شاعيه  يف  الآن  ح��ت��ى  ت���ق���دم  ل 
جديدة.  لبنانية  حكومة  لتاأليف 
وق�����ال ����ش���الم ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني، بعد 
مي�شال  اللبناين،  الرئي�س  لقائه 
ن�شعى ونتوا�شل مللء  اننا  �شليمان، 
ال��ف��راغ احل��ك��وم��ي.. ل��ك��ن ل تقدم 
من  مينعنا  ل  وه��ذا  ال�شاعة  حتى 
لي�شت  رغبتي  اإن  وا���ش��اف  ال�شعي 
البلد  واأبقي  وانتظر  اأجل�س  اأن  يف 
الذي  �شالم،  واأو���ش��ح  الإنتظار.  يف 
م�شى على تكليفه تاأليف احلكومة 
ان  ا���ش��ه��ر،   3 م��ن  اك���رث  اللبنانية 
ع���دم ال��ت��ق��دم م��رت��ب��ط ب��اأم��ور عدة 
ولي�س فقط بطرح الأ�شماء ، وقال 
اأنا على موقفي يف ت�شكيل حكومة 
ي�شارك فيها اجلميع من دون قدرة 
وامل�����داورة يف  التعطيل،  ع��ل��ى  اأح���د 

احلقائب اأمر اأ�شا�س لدي .
الإعتذار عن متابعة  اأن  اعتر  واإذ 
التاأليف اأحد اخليارات اأمامه ، اأ�شار 
اىل اأنه مل يقل اأنه ينوي الإعتذار 
���ش��الم لل�شر ح���دود..  واأ����ش���اف   .
النا�س  �شر  ينفذ  ل  اهلل  واإن�����ش��اء 
اىل  تواقة  النا�س  �شري..  ولي�س 

حكومة ترعى م�شاكلهم .

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ب���دت ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة يف اخلليل 
اأهلها  ���ُش��ّرد  بعدما  اأ���ش��ب��اح  مدينة 
الغرباء  وا�شتوطنها  وتبدل حالها 
ب���ق���وة ال�������ش���الح وال�����ب�����ارود، حيث 
الإبراهيمي  احلرم  جمزرة  �شكلت 
امل�شتوطن  الإره��اب��ي  نفذها  التي 
ب�������اروخ غ��ول��د���ش��ت��اي��ن ف���ج���ر يوم 
 ،1994 ف���راي���ر-����ش���ب���اط   25
حل��ظ��ات ت��اري��خ��ي��ة وم��ف�����ش��ل��ي��ة يف 
جوهر ال�شراع بني الفل�شطينيني 

واليهود باخلليل.
تلك املجزرة كانت بداية املخطط 
العرقي  وال���ت���ط���ه���ري  ال�����دم�����وي 
املتوا�شل للف�شل والعزل وت�شريد 
الفل�شطينيني من البلدة القدمية 

لبناء مدينة اخلليل اليهودية .
وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني وب��ع��دم��ا روت 
دماء 29 فل�شطينيا ا�شت�شهدوا يف 
�شاحات احلرم الإبراهيمي و120 
الغدر،  بر�شا�س  ج��رح��وا  اآخ��ري��ن 
تعطلت حياة الفل�شطينيني يف اأزقة 
ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة، ف��امل��ج��زرة كانت 
على  لال�شتيالء  الأخ�شر  ال�شوء 

البلدة وتهويدها وا�شتيطانها.
احلكومة الإ�شرائيلية قررت بدعم 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة جلي�س  ال���ق���ي���ادة  م���ن 
الحتالل، اإغالق البلدة القدمية 
وتق�شيم  واأ����ش���واق���ه���ا  و���ش��وارع��ه��ا 
امل�شلمني  بني  الإبراهيمي  احل��رم 

واليهود.
اخلليل  اتفاقية  اإ�شرائيل  ووظفت 
الفل�شطينية  ال�شلطة  مع  املرمة 
تعميق  اأج������ل  م����ن   1997 ع�����ام 
القدمية  ال��ب��ل��دة  يف  ال���ش��ت��ي��ط��ان 

توطينهم  يف  تتمثل  عنهم  للدفاع 
بقلب الوجود الفل�شطيني يف اأربع 

م�شتوطنات.
امل�������ش���ت���وط���ن���ات ه�����ي بيت  وه��������ذه 
وبيت  ه���دا����ش���ا  وب���ي���ت  اإب����راه����ي����م 
يحر�شهم  رم���ي���دا،  وت����ل  روم���ان���و 
نحو األف جندي من لواء جفعاتي 
القتالية،  النخبة  األوية  اأحد  وهو 
ب�����وؤرة  اأرب�����ع�����ني  وي����ت����م����رك����زون يف 
ع�شكرية وبرج مراقبة على اأ�شطح 

منازل العائالت الفل�شطينية.
اأق��رت احلكومة  اأخ���رى،  من جهة 
ال�شرائيلية م�شروع قانون جتنيد 
اليهود املتدينني مما �شينهي نظام 

اعفائهم امل�شتمر منذ عقود.
القانون  م�����ش��روع  ان مي��ر  وي��ج��ب 

الإ�شالمية والعربية.
�شيا�شة  م��وا���ش��ل��ة  ع��ر  ذل���ك  ومت 
ال��ف�����ش��ل والإق�����ش��اء ب��ذري��ع��ة منع 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني م�����ن الن���ت���ق���ام 
احلرم  جم���زرة  وج��رح��ى  ل�شهداء 
الإرهابي  نفذها  التي  الإبراهيمي 
ذكراه  ُت��خ��ل��د  ال���ذي  غولد�شتاين 
كريات  م�شتوطنة  يف  ق��ره  وي���زار 
 8000 ي�����ش��ك��ن��ه��ا  ال����ت����ي  اأرب���������ع 
م�������ش���ت���وط���ن وت���������ش����ك����ل ����ش���ري���ان 
ال�شتيطان والتهويد يف حمافظة 

اخلليل.
رائحة املوت ما زالت تفوح يف اأزقة 
البلدة القدمية التي يحتلها قرابة 
فا�شرتاتيجية  م�����ش��ت��وط��ن،  األ����ف 
الإ�شرائيلي  الح����ت����الل  ج��ي�����س 

األ�����ف   40 ن���ح���و  ����ش���ك���ن���ه���ا  ال����ت����ي 
باإت�س2  امل�شنفة  وهي  فل�شطيني، 
الأمنية  ال�����ش��ي��ط��رة  حت���ت  وت���ق���ع 
نحو  كذلك  ويحتلها  الإ�شرائيلية 
توزيعهم  يتم  م�شتوطن  األف   35
وع�شرات  م�����ش��ت��وط��ن��ة   27 ع��ل��ى 
البوؤر ال�شتيطانية والع�شكرية يف 
البلدة القدمية وحميط حمافظة 
اخلليل التي ي�شكنها قرابة 500 

األف فل�شطيني.
القدمية  ال��ب��ل��دة  ق��ل��ب  وت���اأط���ر يف 
اليهودية  اخلليل  مدينة  م�شهد 
كالأخطبوط،  تتو�شع  اأخ��ذت  التي 
على غرار خمطط تهويد القد�س 
معاملها  وطم�س  املحتلة  ال�شرقية 
واحل�شارة  والآث�������ار  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

احلكومة  ع��ل��ي��ه  ����ش���ادق���ت  ال�����ذي 
وجلنة وزاري��ة بعد ذل��ك، ب�شل�شلة 
من عمليات الت�شويت يف الرملان 

قبل ان ي�شبح قانونا.
وين�س امل�شروع على وجوب التحاق 
املتدينني  ال���ي���ه���ود  م���ن  ال����رج����ال 
باخلدمة  ال���ق���ي���ام  او  ب���اجل���ي�������س 
عليه  امل�شادقة  ح��ال  ويف  امل��دن��ي��ة، 
ف�شيتم تطبيقه يف ال�شنوات الربع 
ال���ق���ادم���ة. وي���ه���دف ال��ق��ان��ون اىل 
يتم  ال��ذي  ال�شائد  الو�شع  ا�شالح 
ال���رج���ال م���ن اليهود  اع���ف���اء  ف��ي��ه 
الع�شكرية  اخلدمة  من  املتدينني 
املعاهد  يف  يدر�شون  كانوا  حال  يف 

الدينية.
يف  ال��زام��ي��ة  الع�شكرية  واخل��دم��ة 
الرجال  ي���خ���دم  ح��ي��ث  ا���ش��رائ��ي��ل 
مل���دة ث���الث ���ش��ن��وات ب��ي��ن��م��ا تخدم 
ع�شرات  ان  ال  ل�شنتني.  ال��ن�����ش��اء 
يتجنبون  املتدينني  اليهود  الف 
اخل���دم���ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة م���ن خالل 
الت�شجيل يف مدار�س دينية وميثل 
اليهود املتدينون %10 من �شكان 
ا���ش��رائ��ي��ل واث��ن��ى رئ��ي�����س ال����وزراء 
ال�شرائيلي بنيامني نتانياهو على 
اخل��ط��وة ال��ت��ي ت��ذه��ب مل��ا ه��و ابعد 
الع�شكرية  اخل���دم���ة  ف���ر����س  م���ن 
املتدينني  ال��ي��ه��ود  على  امل��دن��ي��ة  او 
لدجمهم  ت�شعى  انها  اىل  م�شريا 

يف القوى العاملة .
ال�شرائيلي  احل����رب  وزي����ر  واك����د 
م��و���ش��ي��ه ي��ع��ال��ون ان ال��ق��ان��ون هو 
الواقع  لتغيري  الوحيدة  الطريقة 
غ��ري ال���ع���ادل ال����ذي ا���ش��ت��م��ر فرتة 
65 عاما منذ قيام دولة ا�شرائيل 

عام 1948.

�ضتة قتلى بينهم 
�ضابط يف العراق

•• بغداد-يو بي اأي:

�شابط  بينهم  اأ�شخا�س  �شتة  قتل 
اأفراد عائلته يف اأعمال  واأربعة من 
عنف متفرقة بالعراق الثنني وقال 
م�شدر يف �شرطة حمافظة بابل اإن 
اقتحموا،  جم��ه��ول��ني  م�����ش��ل��ح��ني 
م���ن���زًل ي��ع��ود ل�����ش��اب��ط حت��ق��ي��ق يف 
ال�����ش��رط��ة مب��ن��ط��ق��ة ال��ب��ه��ب��ه��ان يف 
ال�����ش��خ��ر )35 كم  ن��اح��ي��ة ج���رف 
من  النار  واأطلقوا  ب��اب��ل(،  �شمايل 
ما  �شاكنيه،  على  ر�شا�شة  ا�شلحة 
اأ�شفر عن مقتل ال�شابط وزوجته 

ووالدته واثنني من اأولده .
م�شدر  ق������ال  اأخ��������رى  ج���ه���ة  م����ن 
اإن  ن��ي��ن��وى  ���ش��رط��ة حم��اف��ظ��ة  يف 
ي�شتقلون  جم��ه��ول��ني  م�����ش��ل��ح��ني 
���ش��ي��ارة حديثة اأط��ل��ق��وا ال��ن��ار، من 
اأ���ش��ل��ح��ة ر���ش��ا���ش��ة ب���اجت���اه مدين 
�شرق  الكرامة  اأم��ام منزله يف حي 
امل��و���ش��ل، م��ا اأ���ش��ف��ر ع��ن مقتله يف 

احلال .
اإن  اأم���ن���ي  اىل ذل����ك ق����ال م�����ش��در 
النار،  اأطلقوا  م�شلحني جمهولني 
ر�شا�شة  اأ�شلحة  م��ن  ال��ي��وم،  �شباح 
�شواريخ  ب���ط���ري���ة  اآم������ر  ب����اجت����اه 
مقدم،  برتبة  �شابط  وه��و  خفيفة 
اأث���ن���اء ف���رتة اإج���ازت���ه ب��ال��ق��رب من 
منزله يف حي املثنى �شمال املو�شل، 

ما اأ�شفر عن اإ�شابته بجروح .
من  اثنان  اأ�شيب  ذل��ك  غ�شون  يف 
املوالية  ال�����ش��ح��وة  ق����وات  ع��ن��ا���ش��ر 
للحكومة بجروح يف هجوم بقنبلة 
�شيطرة  ن��ق��ط��ة  ا���ش��ت��ه��دف  ي��دوي��ة 
مركز  ت���ك���ري���ت  ب�������ش���م���ال  اأم����ن����ي����ة 

حمافظة �شالح الدين.

مرتبطتني  ق�شيتني  يف  ق��ت��ادة  اب���و  حم��اك��م��ة  الردن  وي��ع��ي��د 
يف  غ��ي��اب��ي��ا  عليها  ح��وك��م  م��ف��رت���ش��ة  لع���ت���داءات  بالتح�شري 
اململكة. وقد حكم عليه بالعدام يف الردن يف 1999 بتهمة 
التاآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على املدر�شة 
ل��ك��ن مت تخفيف احل��ك��م م��ب��ا���ش��رة اىل  الم��ريك��ي��ة يف ع��م��ان 

ال�شجن مدى احلياة مع ال�شغال ال�شاقة.
للتخطيط  عاما   15 بال�شجن  عليه  حكم   2000 العام  ويف 
لتنفيذ هجمات ارهابية �شد �شياح اثناء احتفالت اللفية يف 

الردن.

••عمان-ا ف ب:

ال�شلطات  �شلمته  ال���ذي  ق��ت��ادة  اب���و  ال���ش��الم��ي  ق���ال حم��ام��ي 
موكله  عن  الف��راج  بطلب  تقدم  انه  الردن،  اىل  الريطانية 

بكفالة.
تقدمت  بر�س  فران�س  لوكالة  ذي��اب  تي�شري  املحامي  و���ش��رح 
بطلب لالفراج عن ابو قتادة بكفالة . وا�شاف وقالت املحكمة 
انها �شتدر�س الطلب وتتخذ قرارا بعد 48 �شاعة ووجه مدعي 
القيام  بق�شد  التاآمر  تهمة  الح��د  ال��دول��ة  ام��ن  ع��ام حمكمة 

بالتح�شري  تتعلقان  ق�شيتني  يف  قتادة  لب��و  ارهابية  باعمال 
 2000 1998 وع��ام  لع��ت��داءات كان حكم بهما غيابيا عام 
15 يوما على ذمة  اب��و ق��ت��ادة  ال��ع��ام توقيف  كما ق��رر امل��دع��ي 

التحقيق يف �شجن املوقر )�شرق عمان(.
ومل يتم حتديد موعد ملحاكمته وكان ال�شالمي املتطرف عمر 
حممود عثمان املعروف با�شم ابو قتادة والذي كان يو�شف يف 
املا�شي بانه �شفري بن لدن يف اوروبا ، و�شل اىل عمان �شباح 
الحد على منت طائرة اقلته من بريطانيا حيث خا�س معركة 

ق�شائية طويلة ملنع ترحيله من بريطانيا.
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العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/87   مد جز   - ب �س-- ب- اأظ

مدعى/عبداجلليل مراد خان اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: �شركة ال تك 
اجلن�شية:  �شانتو  كومار  �شانتو  ميثلها  ذ.م.م  الو�شط  ال�شرق  الكرتومكانيكل 
   / اعالنه  املطلوب  درهم   5700 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   
�شركة ال تك الكرتومكانيكل ال�شرق الو�شط ذ.م.م ميثلها �شانتو كومار �شانتو 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�س  بني  الكائنة   - البتدائية  يا�س  بني 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

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

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/99   ح نف�س- ب �س- ب- اأظ

�شار  امين  عليه:  مدعي  اليمن  اجلن�شية:  من�شور  عمر  �شامل  مدعى/فاطمة 
لل�شرر    طالق  الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبدال�شتار  حممد 
املطلوب اعالنه / امين �شار حممد عبدال�شتار اجلن�شية: بنغالدي�س عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثنني املوافق 2013/7/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
البتدائية  يا�س  بني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�س  بني  الكائنة   -
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                            

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

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1521   جت   جز   -م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
خليل  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ع  م  �س  الوطني  القيوين  ام  مدعى/بنك 
وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الردن  اجلن�شية:  القريوتي  خليل  ه�شام 
القريوتي اجلن�شية:  اعالنه / خليل ه�شام خليل  املطلوب  القانونية  الفائدة   +35610
الردن عنوانه: بالن�شر)ب�شدور حكم متهيدي باعادة املهمة للخبري( حيث ان املدعي 
موعدا   2013/8/5 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
الوىل  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/17 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ موؤ�ش�شة درة البحر لعمال الديكور   العنوان بالن�شر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/29م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه 
بالتايل:   اجلب�س  لأع��م��ال  ب��الل  اب��و  �شركة   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
مبلغ وقدره 5372.50 درهم )خم�شة الف وثالثمائة و�شبعون درهما وخم�شون 
فل�شا( والزمتها كذلك بامل�شاريف الن�شبية املبلغ املحكوم به.   .�شدر بتوقيعي 
 30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/7/7 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اىل  بطلب  املالكي/  مطر  يو�ضف  علي  /عنود  تقدمت 
تغيري  تطلب  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  الظفرة  حمكمة 

ا�شمها من )عنود ( اىل )العنود(
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
حممد عبداهلل احمدو
قا�سي حمكمة الظفرة  البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
     حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/288 ت  عام -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/موؤ�ش�شة العال لالعمال احلديدية اجلن�شية: المارات    املنفذ 
اعالنه:  املطلوب  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  حمدو  ج�شيم  حممد   : �شده 
حممد ج�شيم حمدو مياه اجلن�شية: بنغالدي�س عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذي ال�شادر يف الدعوى رقم   وحدد 
التنفيذ  املوافق 2013/9/19 موعدا لنظر طلب  لنظره جل�شة يوم اخلمي�س 
الكائنة  التنفيذ -ابوظبي  بادارة  الدائرة الوىل  امام  فانت مكلف باحل�شور 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التنفيذ العام      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
اعالن بح�سور جل�سة  يف الق�سية التنفيذية 

 رقم   2012/762 تنفيذ  جتاري

اىل املحكوم عليه: ح�شني حممد نا�شر عبداهلل خويران
عنوانه: ن�شرا

بابوظبي  الق�شاء  بدائرة  التنفيذ  ادارة  امام  نخطرك باحل�شور 
 2013/9/23 يوم  �شباح  من   )8.30( ال�شاعة  يف  املحددة  للجل�شة 
ويف حال عدم احل�شور فان املحكمة �شتتخذ الجراءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/7/4م
 القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
        ادارة التنفيذ

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
اعالن بح�سور جل�سة  يف الق�سية التنفيذية 

 رقم   2012/762 تنفيذ  جتاري

اىل املحكوم عليه: تاجر ح�شني حممد �شليمان
عنوانه: ن�شرا

بابوظبي  الق�شاء  بدائرة  التنفيذ  ادارة  امام  نخطرك باحل�شور 
 2013/9/23 يوم  �شباح  من   )8.30( ال�شاعة  يف  املحددة  للجل�شة 
ويف حال عدم احل�شور فان املحكمة �شتتخذ الجراءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/7/4م
 القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
        ادارة التنفيذ

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/631   جتاري كلي 
القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م    الربيع  مهرجان  اقم�شة  /1-�شركة  عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي / بنك را�س اخليمة الوطني ) �س م ع( وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم 
بالزام املدعى عليهما مببلغ  اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  اجلرمن    قد 
وقدره )601432 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
12% �شنويا من تاريخ  املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/29 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/928   عقاري كلي   

حمل  جمهويل  ماثي�شني  جي�شر   -2 ماثي�شني  هويجر  /1-ج��ان  عليهما  املدعي  اىل 
الدعوى  اق��ام عليك  زادة  قد  ن��واب  �شيد ح�شن  ر�شا  املدعي / حميد  ان  القامة مبا 
با�شم  التداعي  حمل  ال��وح��دة  امللكية  بنقل  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  احلكم  ومو�شوعها 
املدعي وان يوؤدوا للمدعي مببلغ وقدره )100.000 درهم( وتعوي�شا جابرا عن ال�شرار 
من التي حلقت به والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام 
الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/9/1 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.    
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/718   جتاري كلي   

املراع�شى  �شركة   -2 علي  حممد  ح�شني  حممد  علي  /1-حم��م��د  عليهما  امل��دع��ي  اىل 
امل��دع��ي / خ��ط الم���ارات  ال��ع��ام��ة )ذ.م.م(  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  للتجارة 
اق��ام عليك  امل��ه��ريي  قد  امل��ي��دور  للمالحة )ذ.م.م( وميثله: احمد احل��اج خ��ادم بطي 
بالت�شامن  والثانية(  الول   ( عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   329.175  ( مبلغ  ب�شداد  والتكافل 
ال�شتحقاق  وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  لذا   ch1C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/7/28 املوافق  الح��د 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/477   عقاري كلي                        
اىل املحكوم عليهما  /1- موؤ�ش�شة اللوؤلوؤة ال�شمالية للعقارات انك- مكتب دبي 
ال�شيد م�شطفى  جميد بردي�شي 2- جري�س �شوبرا  جمهويل حمل  وميثلها 
يف   2012/4/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
ب� ) بدر  الدعوى املذكورة اع��اله ل�شالح  / بدر مري احمد الم��ريي ال�شهري 
العامري( بامل�شادقة على حكم ال�شادر يف الدعوى التحكيمية رقم )2007/270  
جتاري كلي( والزمت املدعى عليها )املحتكم �شدها( مب�شروفات الدعوى والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/281 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ال�شركة املتحدة للتكنولوجيا والتجارة املحدودة ) ذ.م.م( 
لالعمال  الذهبية  ال���ش��ع��ه  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )39500(
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/463    عمايل كلي     
اىل املدعي عليه/1- جناين للعقارات- ل�شاحبها- �شعيد �شيف خلفان  جمهول 
الدعوى  اق��ام عليك  املدعي / جرانت مالكومل كرو قد  ان  القامة مبا  حمل 
والر�شوم  درهم(   585.442( وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية  ومو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
    .)2013/131971( ال�شكوى  رق��م  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما   ch1A.2
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/463    عمايل كلي     

اىل املدعي عليهما/1- جناين كابيتال جروب- 2- جاك الفريد فليفل جمهويل 
الدعوى  اق��ام عليك  املدعي / جرانت مالكومل كرو قد  ان  القامة مبا  حمل 
والر�شوم  درهم(   585.442( وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية  ومو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
    .)2013/131971( ال�شكوى  رق��م  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
بتقدمي  قانونيا وعليك  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا   ch1A.2
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1970    عمايل جزئي     

اىل املدعي عليه/1- نعيمة لبحريي للتجارة ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
عليك  اق��ام  قد  البري موري�س جنيب من�شور   / املدعي  ان  القامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )4912 درهم(  
رقم ال�شكوى )2013/144816(.    وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/7/14 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على الق��ل.  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/561   جت جز   - م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شعيد املقدم ملواد البناء ذ.م.م بوكالة �شهراب ح�شني خو�س خو ايراين 
يو�شف جمعة احلو�شني  عليه: عبداهلل  المارات مدعي  اجلن�شية- اجلن�شية: 
 40000 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية: 
المارات       يو�شف جمعة احلو�شني اجلن�شية:  / عبداهلل  اعالنه  املطلوب  درهم 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 2013/8/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3143 ت  عمل-م ع- ت-اأظ(
�شده  املنفذ  بنغالدي�س   اجلن�شية:  الدين   �شهاب  ميا  ميلون  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  زاقوت  �شركة   :
اعالنه:�شركة زاقوت للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2012/1741 عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/23 املوافق 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/887 ت  عمل-م ع- ت-اأظ(
�شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  احلق  ف�شل  عامل  �شاهيد  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  اجلديدة  اخل�شراء  �شركة   :
المارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  اجلديدة  اخل�شراء  اعالنه:�شركة 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ب-  ع-  م  جز-  عم   2013/531 رقم  الدعوى  يف 
الربعاء املوافق 2013/7/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور 
او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام 
التنفيذ  اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة 

اجلري.
    القلم العمايل                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1171 ت  عمل-م ع- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ موباديتي بارامبيل حممد علي �شرياز اجلن�شية: الهند املنفذ 
�شده : ا�شرت المارات لالعمال الكرتوميكانيكية اجلن�شية: المارات  املطلوب 
اعالنه: ا�شرت المارات لالعمال الكرتوميكانيكية اجلن�شية: المارات    عنوانه: 
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
الدعوى رقم 2013/851 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/30 املوافق 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/450 ت  عام-م ر- ت-اأظ(
�شده  املنفذ  اجلن�شية:باك�شتان   ا�شرف  حممد  طارق  حممد  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  ليوا  بوابة  موؤ�ش�شة   :
بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  ليوا  بوابة  موؤ�ش�شة 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/315 مد جز- م ر- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/29
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    قلم التنفيذ العام                                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/382 ت  عام-م ر- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ حممود عدنان عبدالرحيم بطاينة اجلن�شية: الردن    املنفذ 
�شده : خليل حممود ابراهيم �شحادة اجلن�شية: الردن  املطلوب اعالنه:  خليل 
حممود ابراهيم �شحادة اجلن�شية: الردن  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/176 مد جز- م 
املوافق 2013/9/16 موعدا لنظر  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني  ر- ب- 
التنفيذ- بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    قلم التنفيذ العام                                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1167و1165و1163و2013/1164 ت  عمل-م ع- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/1- روبيل مياه عبدالعزيز اجلن�شية: بنغالدي�س 2- حممد نعيم يون�س 
اجلن�شية:  احمد  جعفر  حممد  جهان  �شاه  3-حممد  باك�شتان  اجلن�شية:  يون�س  حممد 
ايبال   : �شده  املنفذ  بنغالدي�س   اجلن�شية:  الدين  وكيل  علي  4-داروج  بنغالدي�س 
لل�شناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه:ايبال لل�شناعات املعدنية 
ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند 
اأظ   ب-  ع-  م  جز-  عم  1041و811و1051و2013/1042  رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا 

او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  210/ 2013 -�سخ�سية- م ر- �س- اأظ

امل�شتاأنف : هدى مرعى مرعى اجلن�شية: فل�شطني  امل�شتاأنف عليه: معت�شم 
علي ع�شكري اجلن�شية: فل�شطني   مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف 
علي  معت�شم  اعالنه/  املطلوب  والنفقات    واحل�شانة   بالطالق  والق�شاء 
ا�شتاأنف  امل�شتاأنف قد  ان  بالن�شر مبا  العنوان:  فل�شطني   ع�شكري اجلن�شية: 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1073 ح نف�س- م ر-ب- اأظ   وحدد لنظره 
جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/31 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 
�شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-دائرة الق�شاء 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا 

مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                              قلم ا�ستئناف الحوال ال�سخ�سية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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هجوم م�ضلح على مركز �ضرطة العري�س 
•• القاهرة-يو بي اأي:

اأط��ل��ق جم��ه��ولن ال��ن��ار ع��ل��ى م��رك��ز ���ش��رط��ة مب��دي��ن��ة ال��ع��ري�����س )مركز 
اإ�شابة �شابط بجروح.  اأدى اإىل  حمافظة �شمال �شيناء(، ظهر ام�س، ما 
جمهولني  م�شلحني  اأن  �شيناء  �شمال  مبحافظة  اأمنية  م�شادر  وذك��رت 
ي�شتقالن دراجة نارية قام اأحدهما باإطالق النار على ق�شم ال�شرطة ما 
اأدى اإىل اإ�شابة النقيب وليد حممد عبد الغفار )33 عاماً( بطلق ناري 

اأ�شفل القدم الي�شرى .
 ويف غ�شون ذلك قال م�شدر حملي بالعري�س، ليونايتد بر�س انرتنا�شونال 
– رفح الدويل )اآخر  اأن عنا�شر اجلي�س قامت باإغالق طريق العري�س 
حدود م�شر ال�شمالية ال�شرقية( من الجتاهني، ومت حتويل حركة املرور 
اإىل طريق مرفاأ العري�س البحري البعيد عن و�شط املدينة حيث ديوان 

عام حمافظة �شمال �شيناء ومراكز اأمنية هامة. 
زت عنا�شر اجلي�س وال�شرطة مدعومة باآليات مدرعة من تواجدها  وعزَّ
الوطني،  الأم����ن  وم��ب��ن��ى  ���ش��ي��ن��اء،  ���ش��م��ال  اأم���ن  م��دي��ري��ة  مبحيط مبني 
واأق�شام )مراكز( ال�شرطة مبدينة العري�س. وت�شهد مدينة العري�س منذ 
اخلمي�س املا�شي هجمات متقطعة ينفذها م�شلحون، قاموا باإطالق النار 
على عنا�شر ال�شرطة واجلي�س ،و قتلوا الأب مينا �شاروبيم ق�س كني�شة 

امل�شاعيد ال�شبت الفائت.

حب�س موؤيديني ملر�ضي 
لعتدائهم على اجلي�س 

•• القاهرة-يو بي اأي:

املعزول  الرئي�س  اأن�شار  من   8 حب�س  بال�شوي�س  الع�شكرية  النيابة  ق��ررت 
اأثناء  اجلي�س  اأف��راد  على  التعدي  بتهمة  التحقيق  ذمة  على  مر�شي  حممد 

تاأدية مهامهم الأمنية.
بينهم  8 من موؤيدي مر�شي،  بال�شوي�س بحب�س  الع�شكرية  النيابة  واأم��رت   
بتهمة  التحقيقات  ذمة  على  يوماً   15 امل�شلمني،  الإخ��وان  بجماعة  اأع�شاء 
مهامهم  ت��اأدي��ة  اأث��ن��اء  امليدان������ي  الثال������ث  اجلي�س  اأف���������راد  على  التع�������دي 

الأمنية.
 واأ�شفرت ال�شتباكات عن اإ�شابة 17 فرداً من اجلي�س، اجلمعة املا�شي، بعدما 
املحافظة،  مبنى  على  ال�شتيالء  املعزول  الرئي�س  موؤيدي  من  املئات  ح��اول 

وت�شدى لهم جمموعة من اأفراد اجلي�س الثالث امليداين.
  ووزع اجلي�س الثالث امليداين الأحد، من�شوراً على مواطني ال�شوي�س حتت 
جميعاً  والعمل  العنف،  لنبذ  فيه  يدعو  للجميع  والوطن  هلل  الدين  عنوان 
من اأجل بناء وطن يت�شع جلميع امل�شريني، ل اإق�شاء فيه ول ا�شتبعاد لأي 
ف�شيل واأكد البيان م�شوؤولية اجلميع يف حفظ وتاأمني املن�شاآت احليوية يف 
رت الأحد حب�س 16  مدينة ال�شوي�س البا�شلة وكانت نيابة و�شط القاهرة قرَّ
متظاهرين  قتل  بتهمة  التحقيقات  ذمة  على  احتياطياً  مر�شي،  اأن�شار  من 

وحماولة اقتحام مبنى التلفزيون امل�شري.

•• طرابل�س-وكاالت:

املوؤقتة  الليبية  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
املوؤمتر  ات��خ��ذه  ال���ذي  ال���ق���رار  اأن 
ال��ع��ام )ال���رمل���ان( ب�شاأن  ال��وط��ن��ي 
املظاهر  م����ن  ط���راب���ل�������س  اإخ�������الء 
امل�����ش��ل��ح��ة ���ش��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه ولن 
هذا  وي���اأت���ي  اأح�����د.  م��ن��ه  ي�شتثنى 
مظاهرات  وق�����ع  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د 
فيها  يطالبون  العا�شمة  ل�شكان 

بالتخل�س من تلك املظاهر.
املوؤقتة  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 
اإن   علي زي��دان يف موؤمتر �شحفي 
اإخالء طرابل�س من املظاهر  قرار 
امل�شلحة �شيطبق على كل الكتائب 
املوجودة يف العا�شمة، �شواء كانت 
ولن  خارجها،  من  قادمة  اأو  منها 

ي�شتثنى اأحد من هذا القرار . 
ال�شالح  حمل  اأن  زي���دان  واأ���ش��اف 
����ش���ي���ك���ون م��ق��ت�����ش��را ع���ل���ى رج����ال 
النظاميني،  واجل��ي�����س  ال�����ش��رط��ة 
التم�شك  اإىل  ال��ل��ي��ب��ي��ني  داع����ي����ا 

ب�شرعية املوؤمتر الوطني العام. 

اأنه  اإىل  ال��ل��ي��ب��ي  امل�����ش��وؤول  واأ����ش���ار 
جندي   19500 اإي����ف����اد  ���ش��ي��ت��م 
واإيطاليا  ف��رن�����ش��ا  اإىل  و���ش��رط��ي 
بتدريبهم  تكفلت  ال��ت��ي  واأم��ريك��ا 

على نفقة ليبيا.
والكتائب  املجموعات  اأن كل  واأك��د 
امل�شلحة والدروع واللجان الأمنية 
وي����رتك اخليار  ���ش��ت��ح��ل  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
لالأمن  ب��الن�����ش��م��ام  مل��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا 

الوطني اأو اجلي�س فرادى.
واأو�شح اأن حكومته و�شعت برامج 
األ���ف���ا من  ل���ش��ت��ي��ع��اب ق���راب���ة 39 
اأجهزة  ثالثة  يف  ال�شابقني  الثوار 
العمل  وزارة  بينها  م��ن  خمتلفة، 
ت�شمية  �شيتم  التي  الدفاع  ووزارة 
وزي�����ره�����ا اجل����دي����د ق���ري���ب���ا، وفق 

زيدان. 
�شهدت  ق�����د  ط���راب���ل�������س  وك�����ان�����ت 
قرار  بتنفيذ  ت��ط��ال��ب  م��ظ��اه��رات 
اإخالء طرابل�س من كافة مظاهر 
الت�شلح، وحل جميع كتائب الثوار.  
اأكدوا  �شعارات  املتظاهرون  ورف��ع 
خاللها مت�شكهم ب�شرعية الرملان 

واحل��ك��وم��ة، وال���وق���وف ج��ن��ب��اً اإىل 
املدنية  ال�����دول�����ة  ب���ن���اء  يف  ج���ن���ب 

وتفعيل موؤ�ش�شاتها.
وط�����ال�����ب امل����ت����ظ����اه����رون ال����ذي����ن 
باإخراج  البي�س،  الأع���الم  حملوا 
امل�����ش��ّل��ح��ة خارج  ك���ل ال��ت�����ش��ك��ي��الت 
�شرورة  على  و���ش��ددوا  العا�شمة، 
الإ�شراع يف بناء اجلي�س وال�شرطة، 
لفتني اإىل اأنهم لن ُيغادروا امليدان 
و�شيوا�شلون التظاهر حتى �شاعات 

متاأخرة من اليوم. 
اأن  اأك�������دوا  امل�������ش���ارك���ني  اأن  ورغ�����م 
�شلمية،  ���ش��ت��ك��ون  م���ظ���اه���رات���ه���م 
حال  يف  بالت�شعيد  ه���ددوا  فاإنهم 
العا�شمة،  امل�شلحني  مغادرة  ع��دم 
وباقتحام مقار الكتائب املتواجدة 
يف طرابل�س، م�شددين على اأن هذه 
املظاهرات ل ت�شتهدف اأي جهة اأو 

تيار �شيا�شي اأو قبيلة بعينها.
ت�����زال  ل  ل���ي���ب���ي���ا  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
انت�شار  م��ع  ���ش��الح  ف��و���ش��ى  ت�شهد 
عن  خ��ارج��ة  م�شلحة  جم��م��وع��ات 

اإمرة ال�شلطات الر�شمية.

ا�ضتمرار املاأزق ب�ضاأن تعيني رئي�س وزراء مل�ضر 

زيدان: اإخالء طرابل�س من ال�ضالح ي�ضمل اجلميع 

احلالة امل�ضرية والأ�ضئلة املخاتلة واحلرية املاكرة..!
•• القاهرة-وكاالت:

طالب �شيخ الأزهر اأحمد الطيب، 
ام�س الثنني، بفتح حتقيق عاجل 
اأ�شالت  اأحداث ا�شتباكات دامية  يف 
دم�����اء ف��ج��ر ام�������س داع����ي����اً جميع 
امل�شرية  ال�شاحة  على  الأط����راف 

اإىل حتكيم العقل.
�شوتي  ب���ي���ان  يف  ال���ط���ي���ب،  واأك������د 
امل�شري  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون  ع���ر  اأُذي�����ع 
حتقيق  فتح  ���ش��رورة  ام�����س  م�شاء 
ع���اج���ل ب���اأم���ر ه����ذه ال���دم���اء التي 
واإعالن  وقبله  ام�س  فجر  �شالت 
حتى  ب����اأول  اأوًل  التحقيق  ن��ت��ائ��ج 
جلنة  وت�شكيل  احل��ق��ي��ق��ة،  تت�شح 
للم�شاحلة الوطنية خالل يومني 
لتحقيق  كاملة  �شالحيات  ُتعطى 
امل�شاحلة ال�شاملة التي ل تق�شي 
اأح����داً م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن، الوطن 
ل��ي�����س م���ل���ك���اً لأح������د ول���ك���ن���ه ملك 

للجميع.
كما طالب بالإعالن ب�شكل عاجل 
التي  النتقالية  ال��ف��رتة  م��دة  ع��ن 
مت���ر ب��ه��ا ال���ب���الد ب���ج���دول زمني 
امل�شريني  وح�����دة  ُي��ح��ق��ق  وا����ش���ح 
ويحقن دمائهم، وهو الأمر الذي 
القوى  اأجله يف ح��وار  �شاركت من 
والوطنية،  ال�شيا�شية  وال���رم���وز 
تتجاوز  األ  ���ش��رورة  ع��ل��ى  م���وؤك���داً 
�شتة  ع��ن  النتقالية  ال��ف��رتة  م��دة 

اأ�شهر.
وح��ثَّ �شيخ اجلامع الأزه��ر جميع 
و����ش���ائ���ل الإع��������الم ع���ل���ى ����ش���رورة 
القيام الواجب الوطني يف حتقيق 
ال�شمل  ومل  ال��وط��ن��ي��ة،  امل�شاحلة 
الحتقان  ي���زي���د  م���ا  ك���ل  وجت���ن���ب 

ويزيده ا�شتعاًل.
����ش���راح جميع  ب����اإط����الق  وط���ال���ب 
املحتجزين واملعتقلني ال�شيا�شيني، 

بالعودة  ل��ه��م  ال��ف��ر���ش��ة  واإت����اح����ة 
العادية،  وح��ي��ات��ه��م  ب��ي��وت��ه��م  اىل 
م��ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى واج���ب الدولة 
ال�شلميني  املتظاهرين  حماية  يف 
وت����اأم����ي����ن����ه����م وع���������دم امل���الح���ق���ة 
ال�شاي�شية لأي منهم، داعياً جميع 
امل�شرية  ال�شاحة  على  الأط����راف 
اإىل حتكيم �شوت العقل واحلكمة 
وال��وق��ف ال��ف��وري لإ���ش��ال��ة الدماء 

قبل فوات الأوان.
واختتم �شيخ الأزهر بيانه بالقول 
اعتكف  ب�����اأن  ن��ف�����ش��ي  اأج�����د  اإن���ن���ي 
اجلميع  ي��ت��ح��م��ل  ح��ت��ى  ب��ي��ت��ي  يف 
الدم  نزيف  وق��ف  ملنع  م�شوؤوليته 

ملنع جر البالد يف حرب اأهلية.
وك����ان ���ش��ي��خ الأزه������ر ا���ش��ت��ن��ك��ر، يف 
م�شيخة  اأ���ش��درت��ه  مقت�شب  ب��ي��ان 

وق��ع��ت ف��ج��ر ام�����س ع��ن��دم��ا حاول 
احلر�س  دار  اق���ت���ح���ام  ب��ل��ط��ج��ي��ة 

اجلمهوري �شمال القاهرة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��دك��ت��ور �شوقي 
عالم، مفتي اجلمهورية، اأن اإراقة 
نفق  اإىل  م�����ش��ر  ���ش��ت��ق��ود  ال���دم���اء 
خطري ل يعلم عاقبته اإل اهلل جل 
وعال، و�شدد على �شرورة اأن يكون 
األ تلوث يده  ا على  امل�شلم حري�شً
حق،  ب��غ��ري  ب�شرية  نف�س  اأي  ب���دم 
وذلك لقول النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم:ل يزال امل�شلم يف ف�شحة من 

دينه ما مل ي�شب دًما حراًما.
بجميع  اجلمهورية  مفتي  واأه��اب 
بامل�شئولية  ب��ال��ت��ح��ل��ي  الأط������راف 
م�شلحة  ي��ع��ل��وا  واأن  ال���وط���ن���ي���ة، 
الوطن فوق كل اعتبار واأل ينحاز 

الأزه�������ر ب���وق���ت ���ش��اب��ق م���ن ام�س 
وتلقت يونايتد بر�س انرتنا�شونال 
ن�شخة منه، �شقوط قتلى وجرحى 
ب��ال��ق��اه��رة ف��ج��ر ام�����س وح���ذر من 

فتنة "مظلمة" يف البالد.
الأزهر  �شيخ  اإن  امل�شيخة  وق��ال��ت 
ي�شتنكر باأمل �شديد ما حدث فجر 
ام�س من �شقوط قتلى، كما اأذاعت 
ويطالب  الإع����الم،  و���ش��ائ��ل  بع�س 
�شلطات الدولة بالك�شف فوراً عن 
الراأي  واإط���الع  حقيقة م��ا ح��دث، 
على  كافة  امل�شري  وال�شعب  العام 
املوؤمل  احل���ادث  ه��ذا  تفا�شيل  ك��ل 
ويحذر  جميعاً،  امل�شريني  لقلوب 

من فتنة مظلمة".
قتلوا  �شخ�شاً   42 اأن  اىل  ي�����ش��ار 
واأُ�شيب 322 يف ا�شتباكات دامية 

ط����رف ع��ل��ى ح�����ش��اب ط����رف اآخ����ر، 
يتحمل  اجل��م��ي��ع  اأن  ي��درك��وا  واأن 
امل�شئولية عن تلك الأح��داث وعن 
�شرعية  ال��دم��اء..م�����ش��ئ��ول��ي��ة  ه��ذه 

ووطنية.
م�شاحلة  بعملية  بالقيام  وطالب 
���ش��ري��ع��ة وع��اج��ل��ة نحاول  وط��ن��ي��ة 
واأن  ال�������ش���دع  راأب  خ���الل���ه���ا  م����ن 
ف�شائلهم  بكل  الإ�شالميون  يكون 
واأح����زاب����ه����م ج�������زًءا اأ����ش���ي���ال من 
ت��ل��ك ال��ع��م��ل��ي��ة، وح���ذر امل��ف��ت��ي من 
اأن  ي���وؤك���د  ال���ت���اري���خ  ا���ش��ت��ق��راء  اأن 
ال�شتمرار يف هذا النهج ي�شهم يف 
الناقم  ال�شباب  م��ن  جيل  �شناعة 
و�شاعتها  ل���ه  ي��ت��ع��ر���س  م���ا  ع��ل��ى 
لعقود  ك���ل���ه  ال����وط����ن  ���ش��ي��خ�����ش��ر 

طويلة. 

ع�ضرات ال�ضحايا يف حماولة اقتحام االرهابيني دار احلر�س اجلمهوري 

�ضيخ الأزهر ومفتي م�ضر يطالبان بحقن الدماء

•• القاهرة-رويرتز:

امل��اأزق املتعلق بتعيني رئي�س وزراء موؤقت مل�شر يوما ثالثا  دخل 
لرئا�شة  املر�شحني  ال�شالمي  النور  ح��زب  رف�س  ان  بعد  ام�س 
�شخمة  احتجاجات  و�شط  امل���اأزق  ه��ذا  بذلك  ليطول  احلكومة 
اجلرحى.  واآلف  القتلى  ع�شرات  اوقعت  عنف  لعمال  حتولت 
املنتخب  بالرئي�س  اط���اح  ال���ذي  امل�شري  اجلي�س  ي�شتطيع  ول 
�شيا�شي لفرتة طويلة  ف��راغ  الرب��ع��اء قبول  ي��وم  حممد مر�شي 
يف وقت ت�شهد فيه البالد ا�شطرابات عنيفة وركودا اقت�شاديا .  
واثارت م�شاهد ال�شتباكات يف ال�شوارع بني متظاهرين موؤيدين 
ومعار�شني ملر�شي يف القاهرة وال�شكندرية ومدن اخرى يف �شتى 
املتحدة  ال��ولي��ات  بينهم  وم��ن  قلق حلفاء م�شر  ال��ب��الد  ان��ح��اء 

وقتل   . وا�شرائيل  للم�شاعدات  الرئي�شيتان  املانحتان  واوروب���ا 
ماليقل عن 35 �شخ�شا يف اعمال عنف يومي اجلمعة وال�شبت 
الطاحة  من  ون�شف  عامني  بعد  وقعت  جديدة  ا�شطرابات  يف 
ان  م��ن  ال��رغ��م  2011 وعلى  انتفا�شة  خ��الل  م��ب��ارك  بح�شني 
ام�س الأول كان اأكرث هدوءا فان م�شهد احل�شود ال�شخمة التي 
و�شل عددها اىل مئات اللف والتي جتمعت يف مناطق خمتلفة 
ال��ب��الد يف ال��وق��ت القريب  ا���ش��ت��ق��رار  ب��ع��دم  ال��ق��اه��رة ت�شي  م��ن 
توجهات  ذوي  �شخ�شني  ا���ش��م��ي  الن��ت��ق��ال��ي��ة  الدارة  وط��رح��ت 
ليرالية لتوىل من�شب رئي�س الوزراء املوؤقت يف مطلع ال�شبوع 
موؤيدي  م��ن  الف  واعت�شم  كليهما.  رف�س  ال��ن��ور  ح��زب  ولكن 
الخوان يف منطقة مدينة ن�شر بجنوب �شرق القاهرة. ويرف�س 
وهي  للحكم  مر�شي  اع���ادة  قبل  اماكنهم  ي��رح��وا  ان  الخ���وان 

نتيجة غري حمتملة.  وعلى اجلانب الخر من امل�شهد ال�شيا�شي 
التحرير  ميدان  اىل  مر�شي  معار�شي  من  اللف  مئات  تدفق 
بالقاهرة مهد النتفا�شة ال�شعبية التي اطاحت به للتاأكيد على 
�شرعية ال�شعب . وينفي اجلي�س انه قام بانقالب قائال انه فر�س 
فقط ارادة ال�شعب بعد الحتجاجات اجلماهريية يف 30 يونيو 
النا�س بالالئمة  حزيران والتي دعت ل�شتقالة مر�شي. وانحى 
على جماعة الخوان يف الركود القت�شادي وحماولة ال�شيطرة 
على مفا�شل الدولة . وامر اوباما مبراجعة لتحديد ما اذا كان 
يتعني وقف املعونة ال�شنوية المريكية التي يبلغ حجمها 5ر1 
مليار دولر والتي يذهب معظمها للجي�س امل�شري وفقا ملا ين�س 
عليه القانون اذا اطاح جي�س بلد ما بزعيم منتخب ولكن نوابا 

امريكيني قالوا انه لي�س من املحتمل حدوث ذلك.

اإ�ضرائيل ت�ضجن عربيًا قاتل �ضد الأ�ضد
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

ا�شدرت حمكمة ا�شرائيلية ام�س حكما بال�شجن على عربي ا�شرائيلي ذهب 
ال�شوري  الرئي�س  نظام  تقاتل  التي  املعار�شة  قوى  اىل  وان�شم  �شوريا  اىل 
 29( م�شاروة  حكمت  �شجن  اللد  منطقة  حمكمة  وق���ررت  ال���ش��د.  ب�شار 
عاما( من �شكان بلدة الطيبة �شمال ا�شرائيل ملدة عامني ون�شف كجزء من 
�شفقة مع الدعاء اعرتف فيها بالتخابر مع عميل للعدو ومغادرة ا�شرائيل 
بطريقة غري قانونية والت�شلل وتعد �شوريا وا�شرائيل ر�شميا يف حالة حرب. 
املا�شي بعد ان �شافر اىل �شوريا للقتال  19 من مار�س  ال�شاب يف  واعتقل 
ال�شرائيلي  الداخلي  الم��ن  جهاز  عن  �شادر  ييان  بح�شب  الثوار   بحانب 
)ال�شاباك( يف �شهر ني�شان-ابريل املا�شي. وقال اجلهاز ان ال�شاب ذهب اىل 
�شوريا لالن�شمام اىل قوى اجلهاد العاملي ملقاتلة اجلي�س ال�شوري وخ�شع 

لتدريبات ع�شكرية ومت ار�شاده حول كيفية ا�شتخدام ال�شلحة .

•• اأمرية البا�صل-الفجر:  

يحر�س  احل��ارق��ة،  الق�شايا  تتناول  التي  الكتابات  بع�س 
اأن مي�شكوا الع�شا من كل الجتاهات، مّما  اأ�شحابها على 
يجعلها كتابات زئبقّية وحربائّية ي�شتطيع كل واحد، وكل 

جهة تبّنيها، وان ين�شبها اإليه.
الكتابات مقبولة وجند م��ّررا لها يف  قد تكون مثل هذه 
ال��ع��ادي م��ن الأح����داث ول��ك��ن ت�شبح ب��دوره��ا حم��ّل �شوؤال 
واملنعرجات  ال�شعبة  ال��ف��رتات  يف  وات��ه��ام  ب��ل  وا���ش��ت��ف��ه��ام 

امل�شريية التي تتطلب و�شوح الروؤيا واملوقف.
انه يف مثل هذه احل��الت ي�شبح  نعتقد  املنطلق،  من هذا 
اأ���ش��ئ��ل��ة ملتب�شة،  ال��ك��ت��اب��ات م��ن  ت��ل��ك  ي��ط��رح يف  م��ا  بع�س 
يف  يزيد  واإمن���ا  ال�����ش��ورة،  تو�شيح  يف  ي�شاهم  اأو  ي�شاعد  ل 
من  اإليه  تتوّجه  ال��ذي  العام  ال���راأي  متّكن  ول  ت�شوي�شها، 
اإليها لفهم جمريات ما يدور  اأم�ّس احلاجة  اإ�شاءة هم يف 
وي�شاعدهم  ال�شائدة  الغمو�س  حالة  ُيجلي  ومب��ا  حولهم 
على حتديد موقف �شائب منها، وبالتايل قد ت�شاهم عن 
ح�شن نّية اأحيانا، وعن ق�شد و�شابقّية اإ�شمار، يف كثري من 
بع�س  وتوفري  تتناولها  التي  الأزم���ة  تعميق  يف  الأح��ي��ان، 

الّذرائع لترير ا�شتمرارها.
والتحاليل، يريدون  امل��ق��الت  ه��ذه  ك��ّت��اب  يكون  م��ا  وع���ادة 
اجللو�س على كر�شيني اأو اأكرث، ظّنا منهم اأّن اجللو�س على 
كر�شيني مريح جّدا، يف حني اأّن احلقيقة عك�س ذلك متاما 
فهو جلو�س موؤمل ج�شدّيا واعتبارّيا واأخالقّيا، بل ي�شبح 
مثل  اأ�شحاب  على  لل�ّشفقة  مدعاة  الكرى  املنعرجات  يف 
اإذ كثريا ما تنك�شف خيوط لعبتهم خا�شة  هذه الكتابات، 
يف الظروف التي تتطلب احل�شم والفرز وحتديد موقف ل 

يقبل اأي تاأويل اأو التبا�س.
قد يكون ال�شمت يف مثل هذه احلالت اأف�شل لهوؤلء الكتاب 
واملحللني و املفكرين ، لكن بع�شهم ي�شتميت يف ال�شتمرار 
امل�����ش��ه��د و�شورة  ي��غ��ي��ب��وا ع���ن  يف ه����ذا الأ����ش���ل���وب ح��ت��ى ل 
الأحداث، خا�شة اأّن من ميار�س هذا الأ�شلوب من الكتابة 
اأّن  هم ع��ادة من جنوم القلم والإع��الم العربيني يدركون 
ح�شانة،  متنحهم  الكبرية  واألقابهم  الطاغي  ح�شورهم 
يكتبون ويطرحون من  ما  يتجّرا على  وقد ل يوجد من 

اأفكار اإّل يف ما ندر.
من هوؤلء الكّتاب من ي�شعى اإىل اأن يكون �شديق اجلميع، 
ومنهم من يطمح اإىل الأكل على جميع املوائد، ومنهم من 
تنق�شه ال�ّشجاعة ويتحا�شى املواجهة ول يرغب يف اأن يكون 
طرفا يف ال�شراعات، فيت�شرّت باملو�شوعية وعدم النحياز، 
ولكننا نبقى على قناعتنا انه عندما يتعلق الأمر بالأوطان 
وي�شبح  يختار،  اأن  امل��رء  ميلك  ل  وم�شتقبلها،  وم�شريها 
مل�شالح  وارت��ه��ان��ا  تواطئا  نقل  اإن مل  ل��ه،  احل��ي��اد ل معنى 

ذاتية اأو فئوية �شّيقة.
ولعّل الأزمة امل�شرّية الّراهنة من هذه الأحداث التي يع�شر 
عدم النحياز واحلياد فيها، ول م�شك الع�شا من الو�شط، 
وما بالنا م�شكها من كل الجتاهات، فالذي يف امليزان هو 
وبالتايل  �شعبها،  وم�شري  دولتها  وم�شتقبل  م�شر  وج��ود 
وملتب�شة  باردة وخماتلة  باأ�شئلة  اأزمتها  مع  التعاطي  فان 
اأو منزوعة من �شياقاتها، يوؤدي اإىل اإجابات مغلوطة تعّمق 

عوامل الأزمة وت�شاهم يف افتعال احلريق ال�شامل.
اأ�شباب  ب��ع��ن��وان  م��ق��ال  ه��وي��دي،  فهمي  ال��ك��ات��ب  ن�شر  لقد 
الكنانة،  ار���س  يف  يجري  ما  فيه  تناول   ، للحرية  وجيهة 
بعيدا عن  ق��راءة هادئة  وتداعياته  امل�شهد  ق��راءة  حم��اول 
�شخب ال��ع��واط��ف، ط��ارح��ا جم��م��وع��ة م��ن الأ���ش��ئ��ل��ة اأكرث 
الت�شخي�س  املفكر يف  اأداة  ع���ادة  ه��ي  وت��ل��ك  الأج��وب��ة،  م��ن 
وال�شرامة  بالعقالنية  يكتبه  ما  يّت�شم  حتى  والت�شريح، 

العلمية ومن ثمة املو�شوعية.
ولئن بدت الأ�شئلة املطروحة يف ظاهرها �شليمة يف ال�شياق 
الذي اأوردها �شاحبها فيه، وبدا اأّن هّمها الأ�شا�س هو م�شر 
وا�شتقرارها ولي�س هذا الطرف ال�شيا�شي اأو ذاك، فان وراء 

الأكّمة ما وراءها ما ي�شتدعي بع�س املالحظات.
املالحظة الأوىل، هو ا�شتعرا�س الكاتب ملجمل ما طرح يف 
الو�شف القانوين ملا حدث، اأي هل هو انقالب ع�شكري اأم 
ل ، ليتبنى يف النهاية ما ذهب اإليه امل�شت�شار طارق الب�شرى 
الو�شف  ال��ذي ح�شب فهمي هويدي ح�شم اخل��الف حول 
ال�شروق  نقل عنه موقع جريدة  ج��رى، حني  ملا  القانوين 
قوله يوم اخلمي�س 4 يوليو اإن الإطاحة بالرئي�س ال�شابق 
انقالبا  ي��ع��د  ب��ال��د���ش��ت��ور  ال��ع��م��ل  م��ر���ش��ى وتعطيل  حم��م��د 
اإرادة  اأف��رزت��ه  دمي��ق��راط��ي  د���ش��ت��ور  على  �شريحا  ع�شكريا 

�شعبية حقيقية .
ول نظن اأّن مفكرا بحجم فهمي هويدي كان بحاجة اإىل 
ال�شتنجاد براأي غريه، حتى لو كان امل�شت�شار طارق الب�شري، 
ليبني عليه، وانه كان عاجزا على الو�شول ل�شتنتاج ذاتي 
يف حتديد ما وقع، ولكن تلك هي لعبة انتحال املو�شوعية 
اأي   ، العبارة  الّذئب يف  العرب  ال�شعراء  احد  ي�شميه  ما  اأو 

التكاء على مرجع ل ي�شّق له غبار يف اخت�شا�شه..!
الب�شري،  امل�شت�شار  م�شوؤوليته  يتحّمل  النقالب  فو�شف 
األي�س يف  م�شوؤولّية من..!  تلته  التي  ال�شتنتاجات  وتبقى 
اإعالن رف�شه �شراحة  هذا موقف موارب يخ�شى �شاحبه 
لهذا  بالنحياز  ال��ب��وح  وع��دم  ان��ق��الب��ا،  باعتباره  ج��رى  مل��ا 
ب��ذل��ك من  ب��الإي��ح��اء �شمنّيا  واك��ت��ف��ى  ذاك،  دون  ال��ط��رف 

خالل نعت موقف امل�شت�شار الب�شري ب احل�شم .
املوؤ�ش�شة  بيان  مل�شمون  ه��وي��دي  فهمي  ل��ق��راءة  وب��ال��ع��ودة 
الع�شكرية امل�شرّية، نقف عند جملة من املغالطات، اأّولها، 
اأن القوات امل�شلحة هي التي قامت باملهمة كلها من  قوله 
اجلموع  اأج���واء  ذل��ك  يف  وا�شتثمرت  النهاية،  اإىل  البداية 
اأّن  التي خرجت مطالبة برحيل الدكتور مر�شى ،يف حني 
ي�شتثمر،  ومل  يقم  مل  امل�شري  اجلي�س  اأّن  تقول،  الوقائع 
اجلميع  اإرادة  خ��ارج  انطلق  �شعبّيا  م�شوارا  ا�شتكمل  واإمن��ا 
اأو  لنهايته  ت�شّورا  كان ميلك  احد  وموؤ�ش�ّشات، ول  اأحزابا 
يعرف مداه، ورمبا كانت الفو�شى واحلرب الأهلية ونهاية 
الدولة امل�شرّية، اإذا مل تقم املوؤ�ش�شة الع�شكرية مبا مُيليه 
القومي  الأم���ن  على  احل��ف��اظ  يف  الوطني  واجبها  عليها 

وال�ّشرخ  احل��اد  لال�شتقطاب  ح��ّدا  ت�شع  مل  واإذا  امل�شري، 
الذي بات ُيهّدد املجتمع.

مقولة  ين�شف  احل��ق��ي��ق��ة،  ب��ه��ذه  الع�����رتاف  اأّن  ���ش��ك  ول 
النقالب التي تبّناها فهمي هويدي وكان ل بّد من القول 
بان اجلي�س قام باملهمة من البداية اإىل النهاية حتى ُي�شّلم 
اجلميع باّن ما حدث يف م�شر انقالبا مبا ان الفاعل واحد 
ل �شريك له وهو املوؤ�ش�شة الع�شكرية وما تلك املاليني من 
امل�شريني �شوى �شحنة من العاطفة اجلّيا�شة مّت توظيفها 

وا�شتثمارها..!
املغالطة الثانية، هي زعمه اأّن حر�س القوات امل�شلحة على 
ا�شتجابة  مبثابة  عليها  اأق��دم��ت  التي  اخل��ط��وة  اأّن  تاأكيد 
لدورها الوطني ولي�س ال�شيا�شي ، وتاأكيدها اأنها حري�شة 
على اأن تظل بعيدة عن العمل ال�شيا�شي ، يعود يف جوهره 
اإىل اأّنها تدرك اأّن النقالب الع�شكري �شوف يوؤدى اإىل قطع 
وك��اأّن حقن   ، والأمريكية  الأوروب��ي��ة  القت�شادية  املعونات 
الّدماء امل�شرّية مل يكن كافيا وحده ليّرر تدّخلها وُيبيح 
ال�شتغناء عن تلك املعونة، وكاأّن املوؤ�ش�شة الع�شكرية لي�شت 
بيت الوطنّية امل�شرّية وحا�شنتها، حتى تاأخذ يف العتبار 
حفنة من الدولرات وتتنا�شى ال�شروط املو�شوعّية للواقع 
بيت كل  تكون  اأن  وال��ذي مُيلي عليها  فيه،  ال��ذي تتحرك 
ا�شتثناء، وان تناأى بنف�شها تبعا لذلك عن  امل�شريني دون 
للفاعلني  وت���رتك جم��ال��ه  �شيا�شي،  اأو جت���اذب  ���ش��راع  ك��ل 

ال�شيا�شيني وحدهم دون �شواهم.
موؤ�ش�شة جتارّية،  لي�س  اأّن جي�س م�شر  ن�شي هويدي  لقد 
وان  ب��ال��ي��ورو،  اأم  كانت  ب��ال��ّدولر  فقات  ال�شّ ت�شتهويه  ول 
الع���ت���ب���ارات، وان  ك��ل  ف���وق  ع��ق��ي��دت��ه،  م�����ش��ر يف  م�شلحة 
العوامل اخلارجية ل تاأثري لها على مواقفه عندما يتعلق 
الأمر مب�شتقبل م�شر �شعبا ودولة، حتى لو اقت�شى الأمر 
يحميها  �شعب  فلم�شر  عنه،  ال��ع��امل  م�شاعدات  ك��ل  قطع 

ويبنيها.
املغالطة الثالثة، هي اعتبار فهمي هويدي اإّن من اأهداف 
امل�����ش��ري ه��ي حت�شني  اأق���دم عليها اجلي�س  ال��ت��ي  اخل��ط��وة 
�شورته اأمام الراأي العام ، وكاأّن تلك ال�شورة قد نال منها 
الزمن، اأو �شّوهتها الأحداث، اأو �شّكك فيها م�شري حقيقي 

واحد، عر تاريخ هذه املوؤ�ش�شة العريق.
اجلي�س يف  ق��ي��ادات  بع�س  يق�شد  ه��وي��دي  ك��ان  اإن  وح��ت��ى 
املرحلة النتقالية الأوىل بعد اإزاحة الرئي�س ح�شني مبارك 
كان  امل�شري  ال�شعب  اأّن  حقيقة  على  هنا  يتعامى  فانه   ،
املوؤ�ش�شة، وحافظ  القيادات وجممل  ميّيز بني بع�س تلك 
دائما على ثقته فيها، وكان ي�شتنجد بها يف كل ت�شاري�س 
ت�شّدى  بل  الأوىل،  ثورته  حمت  من  اأّنها  مدركا  املرحلة، 
عموم ال�شعب امل�شري لأقلّية �شعت اإىل اإلغاء الدور الوطني 
ال�شتفراد  واأبرزها  املعلومة،  اليوم  باتت  للجي�س لأهداف 
مب�����ش��ر و���ش��رب من��ط��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ي ومت��ا���ش��ك��ه وت���وازن���ه.. 

ف�شورة من التي حتتاج اإىل حت�شني يا ترى..!
املغالطة الرابعة، فتتمثل يف قوله اإن خطوة القوات امل�شلحة 
متت بعد مطالبات ا�شتمرت طوال العام من جانب النخب 
رموز  به  احلفاوة  يف  وا�شرتكت   .. والعلمانية  الليرالية 
الع�شرين  بني  �شاهد  العامل  اأن  حني  يف   ، القدمي  النظام 
التقديرات،  بع�س  ح�شب  م�����ش��ري،  م��ل��ي��ون  ال��ث��الث��ني  و 
على ام��ت��داد اخل��ارط��ة امل�����ش��ري��ة، ج��م��وع مل جت��د القوات 
واقت�شار  املدوّية،  ل�شرختهم  ال�شتجابة  اإّل  ب��ّدا  امل�شلحة 
واللرالية  العلمانية  للنخب  الإ�شارة  على  هويدي  فهمي 
ورة وانتزاع ل�شفة  ورموز النظام القدمي، فيه حتريف لل�شّ
لتاأكيد  متجددة،  حماولة  يف  ح��دث،  عّما  ال�شعبي  املطلب 
ال����رّدة وان��ق��الب الأق��ل��ي��ة على الأغ��ل��ب��ّي��ة، يف حني  نظرية 

ك�شفت ال�شاحات وامليادين تهافت هذه املقولة وزيفها.
ال�شلطات  ك��ل  اأّن  اإىل  اإ���ش��ارت��ه  فهي  اخل��ام�����ش��ة،  املغالطة 
وملّا  امل��وؤق��ت،  الرئي�س  اإىل  �شتوؤول  والتنفيذية  الت�شريعية 
كان هذا الأخري، ح�شب فهمي هويدي، ل يفقه يف ال�شيا�شة 
وقدراته حمدودة يف هذا املجال لأنه قادم من خارجها، فان 
القوات  بيد قيادة  �شيظل  ال�شيا�شي  القرار  اأن  الأمر يعنى 
امل�شلحة، على الأقل طوال الفرتة النتقالية ، هكذا اأ�شبح 
هويدي يرجم بالغيب ويفرت�س حالة مل تتحدد مالحمها 
بعد ومل تتعّر�س اإىل اأّي اختبار علما ان م�شك الع�شا حّتم 

على هويدي الإ�شادة بالرجل يف جمال اخت�شا�شه.!.
الرئي�س  بيد  ال�شلطات  ك��ل  تكن  امل  ن�����ش��ال،  نحن  ب��داي��ة 
اأّميته  افرتا�شا،  ولي�س  عملّيا،  مر�شي  يثبت  امل  املعزول؟ 
اجلدل  يف  اأول��ي�����س  باأبجدياتها؟  ال��ت��ام  وجهله  ال�شيا�شية 
الدائر حول �شخ�شية رئي�س الوزراء تاأكيد على اأّن اجلي�س 
ل يحكم ول يقرر واإل لكان ح�شم الأمر منذ اليوم الأول 

وما كان ليرتكه لل�شيا�شيني اأنف�شهم؟
موكول  دائ���ر،  وطني  ح��وار  نتائج  ي�شتبق  هنا  ه��وي��دي  اإن 
للفرقاء فيه حتديد اآليات تنفيذ خارطة الطريق، وبالتايل 
ال�شيا�شية ومن  حتديد خمتلف ال�شالحيات وامل�شوؤوليات 
�شيتوىل اإدارة الإ�شراف عليها واتخاذ القرار. وبهذا تنهار 
�شفة املو�شوعية التي ت�شتدعي النطالق من الوقائع يف 

اأي حتليل ل من الفرتا�شات املجّردة.
اأّما م�شالة عدم حتديد املواعيد، التي عابها فهمي هويدي 
حت�شب  اأّن��ه��ا  نعتقد  فاإننا  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  بيان  على 
يف  لن  عليها،  ولي�س  امل�����ش��ري  اجلي�س  موؤ�ش�شة  ل�شالح 
ذلك حّجة �شاطعة على اأّن اجلي�س مل يقم بانقالب، وانه 
كانت،  �شيا�شية  �شلطة  اأي  اأو  ال�شيا�شي  العمل  ميار�س  لن 
والأك���رث م��ن ذل��ك ان��ه ل��ن ي�شتفرد ب���اأّي ق���رار، مبعنى اأّن 
املواعيد املطلوبة هي مواعيد �شيا�شية، وبالتايل فان مهمة 
دون  ال�شيا�شية  الأط���راف  مهّمة  هي  وحتديدها  �شبطها 
مهّمة  اجلامع  الوطني  للحوار  م��رُتوك  وم�شالة  �شواهم، 
مل  ال��ذي  احل���وار  ذاك  روزنامتها،  و�شياغة  فيها  احل�شم 
ي�شتثني اأحدا مبا يف ذلك جماعة الإخ��وان امل�شلمني التي 

رف�شت باإرادتها امل�شاركة فيه.
للواقع  النظر  وزاوي���ة  امل��ف��ردات  ما تخذل  اأخ���ريا.. كثريا 
والوقائع كاتبها.. وت�شقط املو�شوعية املزعومة بال�شربة 
القا�شية.. فيكاد الكاتب، عفوا، املريب اأن يقول خذوين.. 

فاأنا ممنوع من احلياد!.
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العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1339   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

زيرو  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  اهلل  حممد  الدين  كمال  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  والرخام  لالر�شيات  جوينت 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / زيرو جوينت لالر�شيات والرخام ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/7/21 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1718و2013/1717   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

اجلن�شية:  هاري�س  �شيخ  عمران   -2 ح�شني   زاكر  بهويان  1-اليا�س  مدعيان/ 
بنغالدي�س مدعي عليه: وي�شت ليف لدارة العقارات ذ.م.م اجلن�شية: المارات    
لدارة  ليف  وي�شت   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العقارات 
 2013/7/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/987   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

�شوت  عليه:  مدعي  باك�شتان   اجلن�شية:  ر�شول  غالم  �شادق  حممد  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  البحر 
عمالية املطلوب اعالنه / �شوت البحر للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات    
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 2013/7/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1781   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

عيادة  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�شية:  بيكانتى   مادريد  اوفالني  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ال�شنان  لطب  اجلوهرة 
المارات   اجلن�شية:  ال�شنان  لطب  اجلوهرة  /عيادة  اعالنه  املطلوب  عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  ال�شطب( حيث  بالن�شر)جتديد من  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1319   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/ م�شطفى احمد حممد جان اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: انطوان 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  للديكور  ع�شكر 
املطلوب اعالنه / انطوان ع�شكر للديكور اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/21
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1729   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

فطائر  عليه:  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  زغيب  جنيب  اليا�س  مدعي/ 
ليوا اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ليوا  فطائر   / اعالنه 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
ال�شاعة  لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  2013/7/22 موعدا لنظر 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/980   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/ حممد �شروار نزير احمد اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: جرين 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  والتنظيفات  العامة  للمقاولت  لند 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / جرين لند للمقاولت العامة والتنظيفات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1470   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

�شركة جيوتك  عليه:  بنغالدي�س مدعي  اجلن�شية:  مياه  دولل مونو  مدعي/ 
لاللكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه /  �شركة جيوتك لاللكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1060   عقاري كلي   
اىل املدعي عليه /1-دبي ليف �شتايل �شيتي �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / وي�شيل بريتوريو�س ويتهون وميثله: �شيف �شعيد را�شد الغبار 
املدعى عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  ال�شام�شي   قد 
ب�شداد مببلغ وقدره )1.708.680 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق يف 2007/9/25 . وحددت 
 ch1A.1 لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/9/1 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/306   عقاري كلي   

�����س.ذ.م.م   جمهول حمل  الريا�شية  دب��ي  عليه /1-مدينة  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ناديجدا غريغور ييفنا    قد اقام عليك الدعوى 
امل��دع��ى عليه  ال����زام  م��ع  خ��ب��ري هند�شي  بتعيني  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  ���س   11.00 ال�شاعة   2013/8/1 امل��واف��ق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل،   
 ق�سم الدعاوي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1087   عقاري كلي   
حمل  جمهول  ذ.م.م(    ( املحدودة  لال�شتثمارات  كلداري  /1-مكتب  عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / برونتو ام اي ليمتد- وممثلها القانوين/ بيرت بات�شل وميثله: 
�شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
اتفاقية بيع و�شراء الوحده العقارية املرمة مابني املدعية واملدعى عليه بالزام املدعى 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   1941300( وقدره  مببلغ  عليه 
القانونية 12% من تاريخ ال�شداد يف 2007/11/27 نتيجة اخالل املدعي عليها بالوفاء 
�س   9.30 ال�شاعة   2013/9/1 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   . بالتزاماتها. 
بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1634   جتاري كلي   

اىل اخل�شم املدخل   /1-نيوتن كوبال جبيمو  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اقام  قد  بوج�شيم   �شعيد  را�شد حممد  ليمتد وميثله:  كينيا  بنك  تري�شت  داميوند   /
بالت�شامم   )2( و   )1( عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
او ما يعادله بالدرهم الماراتي ) 3139960 درهم( والفائدة  مببلغ )853250 دولر( 
وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/7/15  ي��وم الثنني  لها جل�شة  . وح��ددت  والت��ع��اب.   
بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل، ويف 
حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.)وامرت بتق�شري مدة امل�شافة اىل 

ا�شبوع من تاريخ الن�شر(. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/483   جتاري كلي   

اىل اخل�����ش��م امل���دخ���ل   /1-����ش���رك���ة  ان��وف��ي��ت��ف ك��م��ي��ون��ي��ت��ي للمقاولت 
)�������س.ذ.م.م(  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد م�شهور 
املطالبة بندب خبري  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  حامت مقدم  قد 
املحاماة.   وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع 
بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة  املوافق 2013/7/16  الثالثاء  يوم  لها جل�شة 
ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على القل، 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/290   عقاري كلي                        

القامة  امل���ح���دودة  جم��ه��ول حم��ل  للتطوير  ب��ي��ن��اري   -1/ عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/17 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح  / �شيد اعزاز �شيد اكرام اخوت علويان بامل�شادقة على 
حكم املحكم ال�شادر يف الدعوى التحكيمية رقم 2010/86 مركز دبي للتحكيم 
الدويل والزمت املدعى عليها مب�شروفات  الدعوى والف درهم مقابل اتعاب 
يوما  ث��الث��ني  ق��اب��ال لال�شتئناف خ��الل  احل�����ش��وري  امل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/572 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- �شدقت ح�شني مريزا لياقت  ح�شني   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ميتال كرافت وورك�س �س.ذ.م..م وميثله: 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  عالءالدين ح�شني عداي ال�شمري   قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11050( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :1359/     
القا�شمي،  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  /اح��م��د  ال�شيخ  ب���ان  للجميع  معلوما  ليكن   
 )%100( البالغة  احل�ش�س  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  اماراتي 
جمموعة  ال�شادة/  اىل  وذل��ك   )11241( رق��م  رخ�شة  مبوجب  الدولية  اخلليج  يف 
لال�شتثمار  اوتاد  �شركة  وال�شادة/  اجلن�شية  اماراتي  ذ.م.م  ال�شتهالكية  البطحاء 
ل�شنة   )22( رق��م  الحت���ادي  القانون  م��ن   3 فقره   )16( امل���ادة  لن�س  ذ.م.م  وعمال 
وان��ه �شوف  للعلم  ن�شر هذا الع��الن  اقت�شى  العدل.  فقد  الكاتب  �شان  1991م يف 
يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :1348/     
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيخ /احمد بن حممد بن �شلطان القا�شمي، اماراتي 
اجلن�شية وال�شيخ/ �شامل بن حممد بن �شلطان القا�شمي، اماراتي اجلن�شية يرغبان 
يف البيع والتنازل عن كامل احل�ش�س البالغة   )100%( يف تيكون املحدودة، مبوجب 
املحدودة   الهند�شية  البطحاء  جمموعة  ال�شادة/   اىل  وذل��ك   )1523( رقم  رخ�شة 
اماراتي اجلن�شية وال�شادة/ �شركة اوتاد لال�شتثمار ذ.م.م  وعمال لن�س املادة )16( 
فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا الع��الن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :1350/     
 ، القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شامل  /ال�شيخ  ال�شيخ  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
اماراتي اجلن�شية وال�شادة/ �شركة البطحاء للعقارات اماراتي اجلن�شية يرغبان يف البيع 
والتنازل عن كامل احل�ش�س البالغة  )100%( يف م�شاكن الواحة للعقارات ذ.م.م مبوجب 
ال�شادة/ جمموعة البطحاء للعقارات ذ.م.م اماراتي  رخ�شة رقم )540367( وذلك اىل 
اجلن�شية وال�شادة/ �شركة اوتاد لال�شتثمار ذ.م.م    وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من 
القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل 

املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/596 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  الم���ارات   اجلن�شية:  را�شد  �شويدان  خمي�س 
للمالب�س  البي�ضاء  )االزيـــاء  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم���رر 
اجلاهزة( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
)21004( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان ال�شيد:خالد ابراهيم 
الكاتب  بان  علي حممد بوهارون اجلن�شية: الم���ارات   ليكن معلوما للجميع 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/572 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
التوقيع  الت�شديق على  الم��ارات وطلب  �شامل اجلن�شية:  را�شد جمعه  عبداهلل 
املواد  لتجارة  املدينة  )بيت  التجاري  ال�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة   ) الغذائية 
امللف )52048( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد:بدر 
خلفان �شيف بن بدر النعيمي اجلن�شية: الم��ارات   ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/151 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
راجان  اىل/  الم��ارات  اجلن�شية:  القا�شمي  بن حممد  بن حميد  ال�شيخ/�شعيد 
بابي جي بابي اجلن�شية: الهند  وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن 
:ف�شخ عقد �شراكة وت�شفية يف ال�شم التجاري )كا�ضتوراما ل�ضباكة املعادن 
غري احلديدية /ذ.م.م  ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
حتت رقم امللف )32090( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/262 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- ايفجينيا اناتو جفوزديت�شكايا جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
امالك للتمويل �س م ع وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي  نعلنكم باحلكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/490 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 2012/12/27 باعتباره �شندا 
العقارية  املوؤرخ 2008/6/24 ومالحقه للوحدة  التمويلي  تنفيذيا وذلك 1-بف�شخ عقد اليجار 
رقم )504- مببنى  بي دي لوفت�س تي اي�شت( مع �شطب عبارة )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات 
الدائرة(  املودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد الج��ارة  املنتهية  الج��ارة 
الواردة يف �شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والمالك .2- بالزامكم ب�شداد مبلغ 
وقدره )2643684.29( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوما من 
تاريخ ن�شر هذا العالن.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
الت�شديق  ال�����ش��ح��ي اجل��ن�����ش��ي��ة: الم�����ارات وط��ل��ب��ا  ع��ل��ي حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان �شعيد 
ال�شم  100% يف  البالغة  ( يف ح�شته  )تنازل  يت�شمن  التوقيع على حمرر  على 
القت�شادية يف مدينة  التنمية  دائ��رة  واملرخ�س من   ) املزن  التجاري )مطعم 
خورفكان-  رخ�شة جتارية رقم 608002 ال�شادر  بتاريخ 2010/6/30  اىل ال�شيد 
ليكن  الم����ارات     اجلن�شية:  ال�شعدي  خمي�س  خلفان  خمي�س  �شالح  حممد   /
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على 
ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوعني  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شان  ذوي  توقيعات 

هذا العالن.
الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/566 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وط��ل��ب  الم����ارات   اجلن�شية:  الكعبي  �شعيد  علي  �شيف  اح��م��د 
ملقاوالت  )ال�ضورة  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����ش��ة   ) العامة  ال�ضيانة 
حتت رقم امللف )61096( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل 
ال�شيد:�شعيد عبداهلل �شاملني اجلن�شية: الم��ارات    ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
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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املحافظون الربيطاين يقلنّ�س تقدم العمالق�ضية �ضنودن قد تلغي زيارة اأوباما ملو�ضكو
•• لندن-يو بي اأي:

العمال  ح��زب  تقدم  قّل�س  احلاكم  الريطاين  املحافظني  ح��زب  اأن  ام�س  ل��ل��راأي،  جديد  ا�شتطالع  اظهر 
املعار�س من 13 نقطة اإىل 6 نقاط، خالل الأ�شهر الأربعة املا�شية.

من   37% ال��ع��م��ال  ح��زب  ان��دب��ن��دان��ت  �شحيفة  جت��ري��ه  ال���ذي  ال�شهري  ال�شتطالعات  ا�شتطالع  وم��ن��ح 
اأ�شوات الناخبني الريطانيني، وحزب املحافظني %31، و�شريكه الأ�شغر يف احلكومة الإئتالفية حزب 
الدميقراطيني الأحرار %11، وحزب الإ�شتقالل املعار�س %13. وتوقع باأن ت�شمن هذه النتيجة فوز 
العمال بالأكرثية املطلوبة من مقاعد جمل�س العموم )الرملان(، اإذا ما تكررت بالإنتخابات العامة املقرر 
بالأغلبية  املحافظني  فوز حزب  توقعوا  الريطانيني  الناخبني  %19 فقط من  اإن  وق��ال   .2015 عام 
العمال  حزب  لزعيم  ال�شخ�شي  الت�شنيف  اأن  الإ�شتطالع  ووج��د  املقبلة.  العامة  النتخابات  يف  املطلوبة 
املعار�س اإد ميليباند، وهو الفرق بني الن�شبة املئوية للناخبني الرا�شني عن ادائه والناخبني امل�شتائني منه، 

هبط اإىل اأدنى م�شتوياته منذ ربيع العام املا�شي وبلغ ) � 33(.

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأن  رو���ش��ي��ا  ���ش��ادرة يف  ت��ق��اري��ر �شحفية  ذك���رت 
باإلغاء  ه��دد  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
املقبل  )�شبتمر(  اآيلول  املرتقبة مطلع  زيارته 
مل��و���ش��ك��و ح��ي��ث ���ش��ي��ع��ق��د ل��ق��اء ق��م��ة م���ع نظريه 
الرو�شي ف��الدمي��ري ب��وت��ني. ي��اأت��ي ذل��ك يف ظل 
ب��ني مو�شكو ووا���ش��ن��ط��ن على  ال��ع��الق��ات  ت��وت��ر 
ال�شابق  العميل  �شنودن  ادوارد  ق�شية  خلفية 
لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية واملطلوب 
باإف�شاء  لتهامه  الأمريكية  ال�شلطات  قبل  من 

هذه  يف  �شرت�شل  المريكية  الإدارة  اأن  امل�شادر 
احلالة نائب الرئي�س جو بايدن للح�شور نيابة 
اأوب��ام��ا. يف املقابل، ق��ال دمي��رتي بي�شكوف  عن 
الرو�شية  الأن��ب��اء  لوكالة  بوتني  با�شم  الناطق 
اأوباما  ل��زي��ارة  اإن ال���ش��ت��ع��دادات  ت��ا���س(  )اإي��ت��ار 
جتري على قدم و�شاق. من جانبه قال الك�شي 
يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ش��وؤون  جلنة  رئي�س  بو�شكوف 
تزال ل توجد  اإنه ل  النواب )الدوما(  جمل�س 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  �شنودن  لت�شليم  اأ�شباب 
حل  الأف�شل  من  �شيكون  احل��ال  بطبيعة  لكن 

هذ املوقف قبل زيارة اأوباما ملو�شكو .

يزال  ل  �شنودن  اأن  يذكر  ا�شتخباراتية.  اأ�شرار 
�شريميتيفو  مبطار  النتظار  �شاحة  يف  عالقا 
يف مو�شكو منذ الثالث والع�شرين من حزيران 
كومر�شانت  �شحيفة  وكتبت  املا�شي.  )يونيو( 
الرو�شية ام�س ا�شتنادا اإىل م�شادر يف اخلارجية 
ح�شور  بعدم  اأي�شا  ه��دد  اأوب��ام��ا  اإن  الأمريكية 
�شيعقد  الذي  الع�شرين  جمموعة  قمة  موؤمتر 
يومي اخلام�س وال�شاد�س من اآيلول )�شبتمر( 
املقبل يف مدينة �شان بطر�شبورج الرو�شية وذلك 
يف حال مل ت�شلم مو�شكو �شنودن اإىل ال�شلطات 
هذه  عن  النقل  ال�شحيفة  وتابعت  الأمريكية. 

•• لوك�صوماوي-ا ف ب:

طالبي  م����ن  جم���م���وع���ة  ت��������وؤدي 
الروهينجا  ات��ن��ي��ة  م���ن  ال��ل��ج��وء 
ال��ب��ورم��ي��ة ال�������ش���الة ب����اأم����ان اىل 
يف  م�شجد  يف  اندوني�شيني  جانب 
للت�شامن  جت�شيد  يف  �شومطرة 
الذين وج��دوه يف الدولة امل�شلمة 
باكرثيتها بعد فرارهم من النزاع 

الطائفي.
امل�شلمة  الق��ل��ي��ة  اف����راد  زال  وم���ا 
امل�شطهدة م�شطربون بعد رحلة 
يوما،   25 ا�شتغرقت  بحرا  �شاقة 
لكنهم ممتنون للو�شول اىل بالد 
الطماأنينة  ببع�س  فيها  ���ش��ع��روا 
ب��ال��رغ��م م��ن غ��ي��اب ال��ف��ر���س كي 

يقودوا حياة طبيعية.
عاما   25 يون�س  حممد  و���ش��رح 
اندوني�شيا،  رك��ي��ك��ة  ب��ان��ك��ل��ي��زي��ة 
ب��ل��د م�����ش��ل��م، ج���ي���دة وذل�����ك بعد 
ادائ����ه ال�����ش��الة يف م��رك��ز احلجز 
ال���ت���اب���ع ل�������ش���ل���ط���ات ال���ه���ج���رة يف 

لوك�شوماوي.
لكن فيما يبدو ال�شكان ب�شكل عام 
متقبلني لعدد الروهينجا املتزايد 
يف اندوني�شيا، ال ان ال�شلطات مل 

تبد الرتحيب نف�شه.
الرئي�س  اع�����الن  م���ن  ف��ب��ال��رغ��م 
هذه  دع��م  ع��ن  بامبانغ  �شو�شيلو 
الق��ل��ي��ة غ��ري امل��ع��رتف بها يف اي 
قد  املهاجرين  ه��وؤلء  ان  ال  بلد، 
و�شولهم  بعد  الم��ر  بهم  ينتهي 

قانونية  حلقة  يف  اندوي�شيا  اىل 
مفرغة على مدى �شنوات.

الكرثية  ح��ي��ث  ب���ورم���ا  وت��ع��ت��ر 
امل�شلمة  الروهينجا  اقلية  بوذية، 
 800 ال���ب���ال���غ ع����دده����ا ح�������واىل 
امل��ه��اج��ري��ن غري  ال���ف ن�شمة م��ن 
الذين  بنغالد�س  من  ال�شرعيني 
باعداد  امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام  يف  ف�����روا 
العنف  ت���ف���اق���م  ب���ع���د  م����ت����زاي����دة 

الطائفي �شدهم.
اخرى  ا�شيوية  دول  جتهد  وفيما 
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م ي��ت��زاي��د عدد 

ل���ك���ن غ���ال���ب���ي���ة ال���روه���ي���ن���ج���ا ل 
اندوني�شيا  ا�����ش����ال  ي����ع����ت����رون 
وج��ه��ت��ه��م ال��ن��ه��ائ��ي��ة وي��ام��ل��ون ان 
ت���ك���ون حم��ط��ة يف ط��ري��ق��ه��م اىل 
ا���ش��رتال��ي��ا ح��ي��ث و���ش��ل اك���رث من 
طلبا  ق���وارب  على  منهم   220

للجوء يف العام الفائت.
اندوني�شيا  اىل  الو�شول  مع  لكن 
مت اعتقال الكثري منهم يف مراكز 
احتجاز كال�شجون لفرتات طويلة 
تدر�س  ال�����ش��ل��ط��ات  ك���ان���ت  ف��ي��م��ا 

ملفاتهم.

اندوني�شيا  اىل  منهم  ال��واف��دي��ن 
وب��ع��د ع���دة ح����وادث ات��ه��م��ت فيها 
القوارب  اىل  ب��اع��ادت��ه��م  ت��اي��الن��د 
الفني  حوال�������ى  متكن  البحر،  يف 
م�����ن ال����روه����ي����ن����ج����ا م�����ن دخ�����ول 
هذا  �ش���ابق  وق������ت  يف  ارا�شيه�������ا 
خميمات  يف  واحتج�������زوا  ال��ع��ام 
ل��الج��ئ��ني. واك����دت ب��ان��ك��وك انها 
املزيد منهم  ا�شتقبال  عاجزة عن 
فيما اعربت ماليزيا عن اقرتاب 
قدرتها على ا�شتيعابهم من حدها 

الق�شى.

الروهينجا اأمام طريق م�ضدود يف اأندوني�ضيا

اجلي�س املايل يتهم الطوارق بانتهاك اتفاق ال�ضالم

جرحى يف ا�ضتباكات بني الألبان وال�ضرطة ال�ضربية

•• باماكو-ا ف ب:

ات��ه��م اجل��ي�����س امل����ايل امل��ت��م��ردي��ن ال���ط���وارق يف احلركة 
لتفاق  خطري  انتهاك  بارتكاب  ازواد  لتحرير  الوطنية 
ال�شالم املوقع يف واغادوغو، يف مدينة كيدال �شمال �شرق 
ال�شابط  ك��وين  دي��اران  اللفتنانت كولونيل  وق��ال  م��ايل 
يف اجل��ي�����س امل����ايل ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س م��ن��ذ ال�شبت 
والطفال  ال��ن�����ش��اء  بتعبئة  ازواد  حت��ري��ر  ح��رك��ة  ق��ام��ت 
لر�شق ال�شكان ال�شود والع�شكريني الفرن�شيني واملاليني 

باحلجارة ، معترا انه انتهاك خطري لتفاق ال�شالم.
وا���ش��اف ان���ه م��ن��ذ و���ش��ول اجل��ن��ود امل��ال��ي��ني اىل كيدال 
ثكناتهم  اىل  ازواد  حركة  مقاتلي  ع��ودة  م��ع  بالتزامن 
احلركة  تقوم  الذين  املتظاهرون  ق��ام  الت��ف��اق  مبوجب 

بعثة  م��ن  اف��ارق��ة  ع�شكريني  ثالثة  بجرح  بتحري�شهم 
اآليات  ث��الث  ور���ش��ق  ال�شتقرار  لح��الل  املتحدة  المم 
للجي�س بينها �شيارة ا�شعاف باحلجارة . وتابع انه انتهاك 
املحايدة  القوات  واغادوغو ونطلب من  خطرية لتفاق 
القوات الفرن�شية والمم املتحدة املوجودة يف كيدال ان 
تقول ذلك علنا. واكد م�شدر ع�شكري افريقي يف ات�شال 
ه��ات��ف��ي م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان ع�����ش��رات املدنيني 
املاليني جلاأوا اىل ثكنة ع�شكرية يف املدينة يتمركز فيها 
هوؤلء  ان  واو���ش��ح  واف��ارق��ة.  وفرن�شيون  ماليون  جنود 
انتقامية من قبل جمموعة  ال�شكان يتعر�شون لعمال 
م�شلحة من الطوارق لنهم عروا عن فرحتهم بو�شول 
ت�شيطر  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  اىل  ماليا  جنديا   150 ح���واىل 

عليها حركة التمرد الطوارق منذ �شباط فراير.

•• بري�صتينا-ا ف ب:

كو�شوفو  ال��ب��ان  م��ن  �شتة  ان  بري�شتينا  �شلطات  اعلنت 
ج��رح��وا اح��ده��م ا���ش��اب��ت��ه خ��ط��رية يف ت��ب��ادل لطالق 
�شربيا  بني  احل��دود  على  ال�شربية  ال�شرطة  مع  النار 

وكو�شوفو.
وقالت �شرطة كو�شوفو يف بيان يعتقد ان تبادل اطالق 
النار جرى بيت عدة ا�شخا�س )من اجلانب الكو�شويف( 

ارادوا جمع احلطب وا�شخا�س من اجلانب ال�شربي .
وا�شافت ان �شتة من البان كو�شوفو جرحوا يف احلادث 
ال����ذي وق����ع يف م��ن��ط��ق��ة م��ع��ر احل�����دود يف م�����ريداري، 
و  بري�شتينا  م�شت�شفى  اىل  نقلوا  اجلرحى  ان  مو�شحة 

حالتهم م�شتقرة با�شتثناء واحد ا�شابته خطرية .

لل�شرطة  خ���ا����ش���ة  وح������دة  ق���ائ���د  او�����ش����ح  ب���ل���غ���راد  ويف 
تعر�شت  ل��وح��دت��ه  دوري�����ة  ان  دي��ك��ي��ت�����س  ب��رات��ي�����ش��الف 

لطالق نار قرب بلدة بوروفات�س ال�شربية.
وقال ان عددا غري معروف من املهاجمني اطلقوا النار 
على دوريتنا التي ردت ب�شكل منا�شب وهوؤلء ال�شخا�س 
على  الغابات  منطقة  وت�شهد   . كو�شوفو  باجتاه  هربوا 
احلدود بني �شربيا وكو�شوفو با�شتمرار حوادث اطالق 
ل��ك��ن ه���ذه احل��ادث��ة ه��ي الوىل م��ن ان ابرمت  ال��ن��ار. 
19 ني�شان-ابريل اتفاقا خلف�س  بلغراد وبري�شتينا يف 

التوتر وتطبيع العالقات.
وهي تاأتي ع�شية لقاء جديد بني رئي�شي وزراء كو�شوفو 
اىل  ي��ه��دف  دا�شيت�س  ايفيت�شا  و���ش��رب��ي��ا  ت��اج��ي  ه��ا���ش��م 

مناق�شة مزيد من اخلطوات لتطبيق التفاق.

احلياة تعود اإىل الأحياء الدم�ضقية رغم احلرب

•• �صنعاء-وكاالت:

لوكالة  ع�����ش��ك��ري  م�����ش��در  اع���ل���ن 
م�شلحني  ان  ب�����ر������س  ف����ران���������س 
يف  �شابطا  ام�س  قتلوا  جمهولني 
اجل��ي�����س ال��ي��م��ن��ي يف ج��ن��وب �شرق 

البالد.
م�شلحني  ان  امل�����������ش�����در  وق���������ال 
ب��اط��الق النار  جم��ه��ول��ني ق��ام��وا 
ال�شهيلي  اح���م���د  ال��ع��ق��ي��د  ع���ل���ى 
كتيبة  وقائد  خ�شعة  مع�شكر  قائد 
امل��دف��ع��ي��ة 37 م����درع امل���راب���ط يف 
وادي ح�شرموت اثناء توجهه من 

منزله اىل مقر عمله.
من  مت��ك��ن  ال�شهيلي  ان  وا����ش���اف 
ال���رد ب��اط��الق ال��ن��ار م��ن م�شد�شه 
الذين  م��ه��اج��م��ي��ه  اح�����د  وج������رح 
بجانب  �شيارة  يف  ينتظرونه  كانوا 

الطريق.
وبداأت عملية بحث عن املهاجمني، 
امتنع عن  ال��ذي  امل�شدر  ق��ال  كما 
بالهجوم  ال��ق��اع��دة  تنظيم  ات��ه��ام 
املتطرف  التنظيم  ه���ذا  وي��ن�����ش��ط 
اليمن.  ���ش��رق  يف ج��ن��وب وج��ن��وب 
قتل  هجمات  بارتكاب  متهم  وه��و 
ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن ���ش��ب��اط اجلي�س 
وال�شتخبارات يف هذه املنطقة من 

اليمن.
ال���دف���اع  ب���ح���ث وزي������ر  اىل ذل������ك، 
نا�شر  حم���م���د  ال����ل����واء  ال���ي���م���ن���ي، 

مقتل 10 ركاب بتحطم 
طائرتهم يف األ�ضكا 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

عندما  ا����ش���خ���ا����س  ع�������ش���رة  ق���ت���ل 
حت��ط��م��ت ط����ائ����رة ن���ق���ل رك������اب يف 
ال�شكا،  ب��ولي��ة  �شولدوتنا  م��ط��ار 
املدينة  ���ش��رط��ة  اع��ل��ن��ت  ح�����ش��ب��م��ا 
ب��ر���س. و�شرحت  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س 
ل�شالمة  الم����ريك����ي����ة  ال����وك����ال����ة 
تويرت  م��ن  �شفحتها  ع��ل��ى  ال��ن��ق��ل 
يف  للتحقيق  ف��ري��ق��ا  ار���ش��ل��ت  ان��ه��ا 
مالب�شات احلادث. واوردت و�شائل 
من  ال��ط��ائ��رة  ان  املحلية  الع���الم 
ات�س  دي  ه���اف���ي���الن���د  دي  ط������راز 
 . اي���ر  ري��د���ش��ك  وت�شغلها  �شي3- 
ك��ل��ي��ن��ت ج��ون�����ش��ون رئي�س  و����ش���رح 
المريكية  للوكالة  املحلي  املكتب 
انكوراج  مدينة  يف  النقل  ل�شالمة 
امل����ج����اورة ل�����ش��ب��ك��ة ك����اي ت���ي ي���و يو 
الطائرة  ان  �شي  ب��ي  ان  ل  التابعة 
ركاب  وت�����ش��ع��ة  ق��ائ��د  متنها  وع��ل��ى 

حتطمت وا�شتعلت فيها النريان.
ال���وك���ال���ة  ان  ج���ون�������ش���ون  وت�����اب�����ع 
قررت  النقل  ل�شالمة  المريكية 
اخذ احد املحققني الذين ار�شلتهم 
م��ن اج��ل ح���ادث ط��ائ��رة ا�شيانا يف 
�شان فرن�شي�شكو وطلبت منه تويل 
الوكالة  واعلنت  �شولدوتنا  ح��ادث 
ار�شلنا فريق  على تويرت نعم لقد 

حتقيق اخر اىل حادث ال�شكا .
�شكانها  وع����دد  ���ش��ول��دوت��ن��ا  وت��ق��ع 
 120 ب��ع��د  ع��ل��ى  ن�شمة   4200
انكوراج  غ��رب  جنوب  تقريب  كلم 
الوليات  غ��رب  ب�شمال  ال�شكا  يف 

املتحدة.

الرتكي  ال�شفري  مع  ام�س  اأحمد، 
يف اليمن ف�شلي ت�شورمان، جهود 
اأ�شلحة  تهريب  لإي��ق��اف  البلدين 

تركية اىل اليمن.
موقعها  عر  الدفاع  وزارة  وقالت 
اأحمد،  ال���ل���واء  اإن  الإل����ك����رتوين، 
الأمني  التعاون  بحثا  وت�شورمان 
القائم بني البلدين.. والذي مّكن 
التي  ال�شفينة  على  القب�س  م��ن 
امل�شد�شات  م���ن  ح��اوي��ت��ني  حت��م��ل 
تهريبها  ح����اول  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 

���ش��غ��رية يف عر�س  ق������وارب  م���نت 
البحر لإي�شالها اإىل اإحدى اجلزر 
التابعة لأرخبيل حني�س، ليتم بعد 
ذل���ك ت��ه��ري��ب��ه��ا ع��ل��ى م��نت ق���وارب 
اليمنية  ال�����ش��واط��ئ  اإىل  اأخ������رى 
الداخل  يف  وجهتها  اإىل  ث��م  وم��ن 
وارت��ف��ع��ت م��وؤخ��را وت���رية تهريب 
اأعلنت  اذ  ال��ي��م��ن  اىل  الأ���ش��ل��ح��ة 
املا�شية  الأ�شهر  خ��الل  ال�شلطات 
�شبط العديد من �شحن الأ�شلحة 

املهربة من تركيا.

جتار الأ�شلحة اإىل اليمن . وكانت 
اللجنة الأمنية اليمنية - الرتكية 
ال��ع��ل��ي��ا، اأع��ل��ن��ت اأم�����س الأح����د، عن 
باأ�شلحة  حم��م��ل��ة  �شفينة  ���ش��ب��ط 
املياه  دخولها  اأثناء  ال�شنع  تركية 
من  ب��ال��ق��رب  اليمنية  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

جزيرة زقر.
ت�شريح  يف  م�شوؤول  م�شدر  وق��ال 
الر�شمية  اليمنية  الأن��ب��اء  لوكالة 
)�شباأ( اإن الأ�شلحة امل�شبوطة كان 
على  اإنزالها  يتم  اأن  املخطط  من 

مقتل �ضابط يف اجلي�س اليمني

مباحثات ميينية تركية لوقف تهريب الأ�ضلحة 

•• دم�صق-ا ف ب:

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الح����داث ال��دام��ي��ة ال��ت��ي جت���ري يف �شوريا، 
املقربني  بدعوة  مكتفية  زفافها  حفل  اقامة  على  ربى  ا�شرت 
اليها اىل حفل غ��داء يف مطعم يف احل��ي ال��ذي تقطن فيه يف 
باكرا  و�شط دم�شق، ما ي�شمح ملدعويها من احل�شور والعودة 
ت�شهدها  التي  ال�شعبة  المنية  الظروف  ب�شبب  منازلهم  اىل 

اطراف العا�شمة.
ال��ذي��ن باتوا  ورب��ى ه��ي واح���دة م��ن اللف م��ن �شكان دم�شق 
انهم  رغم  بهم  املحيطة  المنية  الح��داث  وقع  على  يعي�شون 
يف مناأى ن�شبيا عن اعمال العنف املدمرة، فينظمون حياتهم 
المنية  لالخطار  التعر�س  لتجنب  ممكنة  رق��ع��ة  ا�شيق  يف 
املحيطة، ورغم احلرب، ي�شرون على امل�شي قدما يف حياتهم.

�شعيدة  وب��دت  للمنا�شبة  ابي�س  ثوبا  لب�شت  التي  رب��ى  وتقول 
جدا رغم غ�شة دفينة مل ت�شتطع اخفاوؤها، تنتظر الفتاة هذا 
اليوم لتقيم حفال تدعو اليه جميع افراد ا�شرتها وا�شدقائها، 
بعد  ليتمكنوا  الغداء  لتناول  املقربني  بدعوة  اكتفيت  لكنني 
ذلك من العودة باكرا اىل منازلهم. ويقيم عري�شها يف منطقة 

بعيدة ن�شبيا وت�شهد توترا امنيا. ومل يتمكن عدد من املدعوين 
من احل�شور، ل �شيما املقيمني منهم يف الريف ب�شبب �شعوبة 
العمليات  وا���ش��ت��داد  التفتي�س  ح��واج��ز  انت�شار  ظ��ل  يف  التنقل 

الع�شكرية يف بع�س احياء العا�شمة ويف ريفها.
ي��خ��ل��و من  ���ش��ي��ك��ون ح��ف��ال مقت�شبا  ب��ح�����ش��رة  رب���ى  وت�����ش��ي��ف 
مالئمة  لي�شت  وال��ظ��روف  الوقت  ان  اىل  م�شرية   ، املو�شيقى 

حلفل كبري.. لكن احلياة ل تنتظر .
قبل الزمة، كان الحتفال بليلة الزفاف يف �شوريا يق�شي بان 
بجولة  العائلة  من  واع�شاء  ا�شدقائهم  مع  العرو�شان  يقوم 
العنان  املزينة، مطلقني  بال�شيارات  املدينة  احياء  يف عدد من 
لب����واق ال�����ش��ي��ارات ق��ب��ل و���ش��ول��ه��م اىل ���ش��ال��ة الف�����راح حيث 

يحتفلون حتى �شاعات ال�شباح الوىل.
وت�شتقبل العرو�شني عادة عند مدخل ال�شالة التي يقام فيها 
العر�س فرقة مو�شيقية العرا�شة ال�شامية التي تقوم بعرو�س 

فنية وتطلق الهازيج متمنية للعرو�شني حياة �شعيدة.
وفر�س وقع احلياة اجلديد نف�شه اي�شا على املهند�س طالل 
)52 عاما( القاطن يف �شاحية دمر والذي ا�شبح يقوم ب�شراء 
ا�شطر  كي ل  ال��ع��ودة من عمله  ال���ش��رة يف طريق  احتياجات 

ملغادرة املنزل م�شاء . وي�شكو هذا املهند�س من عدم قدرته على 
او  ا�شحابه  ال�شابق واخل��روج م�شاء مع  اعتاد يف  التجول كما 
زيارة الهل كالعادة كل يوم جمعة ، علما ان اهله يقيمون يف 
امني  حاجز  املنطقتني  بني  يف�شل  لكن  عنه،  بعيد  غري  حي 
مي�����ش��ي ع��ل��ي��ه امل��واط��ن��ون اح��ي��ان��ا اك���رث م��ن ���ش��اع��ت��ني ب�شبب 

اجراءات التفتي�س والتدقيق.
ع��ب��ارة ع��ن مربعات  اح��ي��اء دم�شق ا�شبحت  ان  وي��ق��ول ط��الل 

امنية يتح�شن قاطنوها فيها مكتفني ذاتيا .
وتوؤكد ذلك منرية التي كانت تخرج مع ا�شرتها اىل منتزهات 
بامكاننا  يعد  مل  وت��ق��ول  ال�شبوعية.  العطل  اي��ام  يف  ال��ري��ف 

اخلروج ب�شبب الو�شاع المنية التي ت�شهدها امل�شايف .
وتتح�شر ربة ال�شرة على ايام الغوطة يف ريف دم�شق، عندما 
امل�شم�س  فاكهة  ازه��ار  تفتح  مو�شم  يف  العائلة  تق�شدها  كانت 
التي ت�شتهر بها العا�شمة وريفها وتنت�شر زراعتها يف منطقة 
ويرتدد  دام��ي��ة  ع�شكرية  عمليات  ال��غ��وط��ة  وت�شهد  ال��غ��وط��ة. 
�شدى النفجارات الناجتة عن الق�شف واملعارك فيها يف ارجاء 
الكثيف  ال���ش��ود  ال��دخ��ان  اع��م��دة  عليها  وت���دل  دم�شق  مدينة 

املت�شاعد منها.

توقيف م�ضتبه به 
بتفجريات يف معبد بالهند 

•• نيودلهي-يو بي اأي:

اأعلنت ال�شلطات الهندية، ام�س عن 
ي�شتبه  �شخ�س  على  القب�س  اإلقاء 
التفجريات  �شل�شلة  يف  ب��ت��ورط��ه 
معبداً  ا�شتهدفت  ال��ت��ي  ال�شغرية 

بوذياً مقد�شاً �شمال �شرق البالد.
ا�شتهدفت  ت��ف��ج��ريات   9 وك���ان���ت 
ب���ود غايا،  م��اه��اب��وده��ي يف  م��ع��ب��د 
الهند،  �شرقي  �شمال  بيهار  بولية 
اأ���ش��ف��رت ع��ن ا���ش��اب��ة راه��ب��ني من 

التبت وميامنار بجروح.
اأن  هندية،  اإع���الم  و�شائل  وذك���رت 
رجل  على  القب�س  األقت  ال�شرطة 

من منطقة برا�شاتاي.
ال�شرطة،  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
العثور  اإن��ه مت  خ��ان،  ناير ح�شنني 
لل�شخ�س  تعود  هوية  بطاقة  على 
املوقوف يف املعبد. وحتدثت و�شائل 
اإعالم هندية عن عالقة لل�شخ�س 
امل������وق������وف ب���ح���رك���ة امل���ج���اه���دي���ن 
الهندية، ولكن مل ي�شدر اأي تاأكيد 
ال�شرطة  ت��زال  ول  ل��ذل��ك.  ر�شمي 
حت��ق��ق يف اأ���ش��رط��ة امل��راق��ب��ة حيث 
ت��ب��ح��ث ع���ن ���ش��خ�����ش��ني ق���د تكون 
ويعتر  ب���ال���ه���ج���وم.  ���ش��ل��ة  ل��ه��م��ا 
الأم��اك��ن قد�شية  اأك���رث  م��ن  املعبد 
�شجرة  وي�����ش��م  ال���ب���وذي���ني،  ل����دى 
متحدرة  اأن��ه��ا  يعتقد  ال��ت��ي  ب���ودي 
التنّور  بوذا  بلغ  التي  ال�شجرة  من 
حتتها ومتثاًل كبريا لبوذا ورموزاً 
اخ������رى ع����ن ح���ي���ات���ه ب���ع���د ت���ن���ّوره 
ويذكر اأن املعبد مدرج على لئحة 

اليوني�شكو للرتاث العاملي.
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يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   
الربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/335 عم  جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ حممد نويد عبدالرحمن اجلن�شية: باك�شتان   مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  البال�شرت  لعمال  المان  جزيرة 
مطالبة عمالية املطلوب اعالنه /  موؤ�ش�شة جزيرة المان لعمال البال�شرت 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  املركز  الكائنة   - البتدائية  العني 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/659 مد  جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ عبداهلل جنم عبداهلل اجلن�شية: العراق مدعي عليه: ا�شماعيل �شالح 
دفع   + �شيارة  بيع  اثبات  الدعوى:  مو�شوع  الردن  اجلن�شية:  زعرور  مر�شي 
ا�شماعيل �شالح مر�شي زعرور   / اعالنه  املطلوب  درهم  املخالفات مببلغ 450 
اجلن�شية: الردن عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
املوافق 2013/7/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا  الثالثاء  وحددت املحكمة يوم 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    - البتدائية  العني 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/3536 عم  جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ الهام دوماين اجلن�شية: املغرب مدعي عليه: مركز ال مودا لتجميل 
ال�شيدات اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  املطلوب 
اعالنه / مركز ال مودا لتجميل ال�شيدات اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/485 مد  جز- م ر-ب- ع ن

اجلن�شية:  العربي  ه�شام  بوكالة  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/   
المارات    اجلن�شية:  اجلنيبي  را�شد  �شعيد  علي  �شامل  عليه:  مدعي  المارات 
علي  �شامل   / اعالنه  املطلوب  درهم    400 مببلغ   مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
�شعيد را�شد اجلنيبي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/7/28 موعدا 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  516/ 2013 -جتاري- م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : جيه ان جي ا�شو�شييت�س ليمتد اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف عليه: 
�شركة المارات اخل�شراء العقارية �س م خ واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع 
ال�شتئناف : تعديل احلكم اىل مبلغ وقدره 6308368 درهم - تعوي�س   املطلوب 
اعالنه/ �شركة هاجت�شون تيلكوم ذ.م.م اجلن�شية:المارات العنوان: بالن�شر مبا 
ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�شة يوم 
الحد املوافق 2013/7/14 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام 
الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان   �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                                قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  مكتب الدارة خمبز ا�ض�س )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب )M-09( ملك مركز دبي العقاري- مدينة دبي املالحية ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    648649 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1041021 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/08 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/5/08
املكتب الوطني للمحا�ضبة العنوان: مكتب ملك هالل �شامل بن طراف- بر دبي- 
امل�شتندات  كافة  معه  04 م�شطحباً  فاك�س/3987877   04 ال�شطوة هاتف: 3987870 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  ا�ض�س للحلويات  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: حمل رقم 8 ملك حممد احمد عتيق املهريي- احل�شيبة  ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    649364 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1070636 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/5/08 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/08 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني املكتب الوطني 
للمحا�ضبة العنوان: مكتب ملك هالل �شامل بن طراف- بر دبي- ال�شطوة هاتف: 
3987870 04 فاك�س/3987877 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/املكتب الوطني للمحا�ضبة
ب��ر دب��ي- ال�شطوة هاتف:  ب��ن ط���راف-  ال��ع��ن��وان: مكتب ملك ه��الل �شامل   
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04 ف����اك���������س/3987877   04  3987870
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  مكتب 
الدارة خمبز ا�ض�س )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2013/5/08 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/08  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/املكتب الوطني للمحا�ضبة
ب��ر دب��ي- ال�شطوة هاتف:  ب��ن ط���راف-  ال��ع��ن��وان: مكتب ملك ه��الل �شامل   
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04 ف����اك���������س/3987877   04  3987870
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية    ا�ض�س 
للحلويات )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/08 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/08  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  ا�ض�س خلدمات التموين باملواد الغذائية  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم )9( ملك دبي العاملية للعقارات- بردبي- مدينة دبي املالحية   
القيد  رق��م    667709 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بال�شجل التجاري: 1092447 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�شركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/08 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2013/5/08 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
املكتب الوطني للمحا�ضبة العنوان: مكتب ملك هالل �شامل بن طراف- بر دبي- 
امل�شتندات  كافة  معه  04 م�شطحباً  فاك�س/3987877   04 ال�شطوة هاتف: 3987870 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  خمبز ا�ض�س )�س.ذ.م.م(.
ال��ع��ن��وان: حم��ل رق��م 1 ملك ن��ادي بالرميثة- ن��د احل��م��ر    ال�شكل ال��ق��ان��وين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 622045  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1041021 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
 2013/5/08 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/5/08 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني املكتب الوطني 
للمحا�ضبة العنوان: مكتب ملك هالل �شامل بن طراف- بر دبي- ال�شطوة هاتف: 
3987870 04 فاك�س/3987877 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/املكتب الوطني للمحا�ضبة
ب��ر دب���ي- ال�شطوة هاتف:  ���ش��امل ب��ن ط���راف-  ال��ع��ن��وان: مكتب ملك ه��الل   
3987870 04 فاك�س/3987877 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية ا�ض�س خلدمات التموين 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  )�ـــس.ذ.م.م(  الغذائية  باملواد 
2013/5/08 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/08  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/املكتب الوطني للمحا�ضبة
ب��ر دب��ي- ال�شطوة هاتف:  ب��ن ط���راف-  ال��ع��ن��وان: مكتب ملك ه��الل �شامل   
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04 ف����اك���������س/3987877   04  3987870
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية   خمبز 
ا�ض�س  )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/08 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/08  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/516جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
واي  درمي  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الريامي  �شلطان  حممد  منى  مدعي/ 
ابوظبي   �شلطان احلمادي-   �شلطان عبداهلل  ال�شيد/  ذ.م.م ميثلها  العامة  للمقاولت 
املطلوب اعالنه / درمي  الدعوى: ندب خبري    واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع 
احلمادي-  �شلطان  عبداهلل  �شلطان  ال�شيد/  ميثلها  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  واي 
اقام الدعوى املذكورة  ابوظبي اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1157 جت  كل- م ت-ب- اأظ

منجرة  ل�شركة  القانوين  واملمثل  املدير  ب�شفته  �شادق  ح�شن  عبا�س  مدعي/   
لبنان  اجلن�شية:  عبداهلل  �شوقي  ح�شان  عليه:  مدعي  لبنان  اجلن�شية:  بورما 
مو�شوع الدعوى: تعوي�س املطلوب اعالنه /  ح�شان �شوقي عبداهلل اجلن�شية: 
لبنان عنوانه: بالن�شر )بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/22 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/7/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت /�ضعديه �ضالح عمر �ضالح الربيكى  /الماراتية 
التوثيقات  ق�شم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  اجلن�شية 

بطلب تغيري ا�شمها من ) �ضعديه( اىل )�ضمه(
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  اىل  العولقى  عو�س  �ضيخ  /عبدالنا�ضر  تقدم 
ابنه  ا�شم  تغيري  بطلب  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  ابوظبي 

القا�شر من )جمال( اىل) حمدان(
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/464   جتاري كلي 
اىل امل��دع��ي عليه /1-ي��ا���ش��ر ���ش��الح ال��دي��ن ج��الل حممد اح��م��د زاي���د جم��ه��ول حمل 
امل��واد البرتولية وميثلها/حممد �شامل  القامة مبا ان املدعي / ن�شمة اخلليج للنقل 
حميد علي ال�شويدي ب�شفته وكيل عن ال�شيد ثاين �شامل وميثله: حمد علي حممد بن 
�شاملني ال�شويدي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باحلكم بوقف ال�شيكني 
وق��دره )2250000  الوطني مببلغ  دبي  الم��ارات  بنك  وامل�شحوب على  رقم )000130( 
وق��دره )30000 درهم(  البنك مببلغ  وامل�شحوب على نف�س  دره��م( و�شيك رقم )118( 
والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/23 ال�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1C.15 بالقاعة  �س 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2012/582 تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله ال�شيد/ ا�شد ح�شن بورين   عنوانه: امارة دبي- �شارع ال�شيخ زايد- فندق 
الفريمونت- برج �شما تاور- الطابق الول- مكتب رقم 105 املنفذ �شده: خواجا اكر ب��وت    عنوانه: يعلن على 
عنوان الكائن يف امارة دبي- بر دبي- �شارع ال�شيخ زايد- منطقة تالل المارات الوىل- برج قو�س دبي- ال�شقة رقم 
1710 جي ال تي  انه يف يوم الحد املوافق 2013/7/14 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الثالث الثالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة ا�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات على املوقع 
اللكرتوين www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبى ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن 
ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا بريره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة خالية لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة  وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. نوع العقار: �شقة �شكنية - رقم 
الر���س: 24- رقم املبنى- 1- ا�شم املبني- برج قو�س دبي- رقم العقار: 1710 رقم البلدية : 948-393- امل�شاحة : 

40.54 مرت مربع املنطقة الثنية اخلام�شة- القيمة 500000 درهم   مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2012/350 تنفيذ جتاري

ال�شيخ زايد-  ام��ارة دبي- �شارع  ب��ورين   عنوانه:  ا�شد ح�شن  ال�شيد/  التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله  طالب 
بجانب �شما تاور- برج بارك بلي�س- الطابق 17     املنفذ �شده: اح�شن ر�شا خالد برويز اخرت عنوانه: امارة دبي- بر 
دبي- ابراج بحريا- جمريا- برج ايكون- 2 �شقة رقم 808 بالر�شاد.   انه يف يوم الحد املوافق 2013/7/14 ال�شاعة 
6.00 م�شاء ويف اليام الثالث الثالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة ا�شافه ادناه لدى اجلهة التي 
انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات على املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae ( وعلى 
راغبى ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا بريره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع.ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة خالية لر�شوم املزاد ب�شرط ان 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة  وفيما 
يلي بيان او�شاف املمتلكات. �شقة �شكنية املنطقة: الثنية 5 رقم الر�س: 983 رقم املبني 1 ا�شم املبني: ايكون 2 رقم 

العقار :  808 امل�شاحة : 436.58 قدم مربع الثمن : 440000 درهم    مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم الينا /ا�ضالم علي �ضامل حممد الفار�ضي  اماراتي 

اجلن�شية بطلب تغيري ا�شمه من )ا�ضالم ( اىل 
) عبدالرحمن(  

 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .

�سالح القا�سمى    
قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/840 جتاري جزئي  ابوظبي

اىل املحكوم عليه/ موؤ�ش�شة املجموعة التجارية العامة  العنوان بالن�شر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/13م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / موؤ�ش�شة فا�شت لتاأجري ال�شيارات - ل�شاحبها 
املحكمة  ب��ال��ت��ايل:   حكمت  الم���ارات  اجلن�شية:  امل��ه��ريي  يو�شف  �شعيد عمري 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ش��وري:  مبثابة 
كذلك  والزمتها  دره��م(  وت�شعون  وت�شعة  و�شتمائة  الف  ت�شعة  )9.699دره���م( 
بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة، وبرف�س ماعدا ذلك من 
طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق     حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/679   جتاري كلي                         
اىل املحكوم عليه /1- �شركة �شاير للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2013/5/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح  / �شركة انرتنا�شيونال موديولر للمباين �س م ح  
-اول: برف�س الدفع املبدى من وكيل املدعى عليهما الثاين والثالث بعدم قبول الدعوى بالن�شبة لهما رفعها 
على غري ذي �شفة ثانيا: برف�س الدفع املبدى من وقبل املدعى عليهما الثاين والثالث بعدم قبول الدعوى 
والتكافل  بالت�شامن  ي��وؤدوا  بان  عليهم  املدعي  بالزام  ثالثا:  ال�شمان.  �شرط  لعدم حتقق  الوان  قبل  لرفعها 
�شبعة  واربعمائة  ال��ف  و�شتون  اربعة  و�شبمائة  ماليني  ثالثة  مبلغ  فقط  دره��م   3.764.477 مبلغ  للمدعيه 
و�شبعون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2012/4/10 وحتى متام ال�شداد 
التحفظي رقم 108 ل�شنة 2012 حجز حتفظي جتاري وال�شادر يف 2012/3/29  وب�شحة وتثبيت امر احلجز 
بتوقيع احلجز التحفظي على م�شتحقات املدعى عليها الوىل لدى دبي العقارية )�شما دبي( وفاءا ملبلغ اثنني 
مليون وخم�شمائة ثمانية و�شتون الف درهم والزمت املدعى عليهم بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
اليوم التايل لن�شر هذا  املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ال  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  اك��د 
على  لل�شطرجن  ال���ش��ي��وي  الحت���اد  رئي�س  نهيان 
ال�شف  قيادات  اجيال من  ال�شديد بخلق  حر�شه 
الثاين والثالث يف ال�شرة ال�شطرجنية ال�شيوية 
وجتديد الدماء وال�شماء ملختلف عنا�شر اللعبة 

مبا يعمل على تطوير اللعبة بالقارة وانت�شارها
ال��ق��اه��ا يف الجتماع  ال��ت��ي  ك��ل��م��ت��ه  ذل���ك يف  ج���اء 
الذي انعقد على هام�س الدورة ال�شيوية للعاب 
امل��غ��ل��ق��ة وال��ق��ت��ال��ي��ة يف م��دي��ن��ة ان�شون  ال�����ش��الت 
بجمهورية كوريا ام�س الول بح�شو ال�شنغافوري 

اج��ن��ات��ي��و���س ل��ي��ون��غ ام���ني ع���ام الحت�����اد ال���دويل 
رئي�س  نائب  ابوندو  كا�شتو  والفلبيني  لل�شطرجن 
الحت���اد وه�����ش��ام ال��ط��اه��ر الم���ني ال��ع��ام لالحتاد 
بهلوان  م��ه��رداد  والي���راين  لل�شطرجن  ال�شيوي 
زاده المني املايل لالحتاد بانه يتطلع اىل تطبيق 
الدارية  والنظمة  الحرتافية  املمار�شات  اف�شل 
امل��ث��ال��ي��ة يف ع���امل ال��ري��ا���ش��ة ومب���ا ي�����ش��اع��د على 
بالقارة  ال�شطرجنية  العائلة  تكون  بان  املحافظة 

ال�شفراء متوحدة.
القرارات  من  ع��دد  التنفيذي  املكتب  اعتمد  وق��د 

رئي�س  به  تقدم  ال��ذي  املقرتح  ابرزها  ك��ان  املهمة 
الحت�������اد ال����ش���ي���وي ل��ل�����ش��ط��رجن وال�������ذي ين�س 
ال�شيوي  الحت���اد  رئ��ا���ش��ة  م��دة  ي��زي��د  ل  اأن  على 
لل�شطرجن عن دورتني رئا�شيتني وبحد اق�شى 8 
القادمة  النتخابات  من  اعتبارات  وذل��ك  �شنوات 
الرنويجية  تورم�شو  مدينة  يف  يف  اقامتها  املقرر 

.2014
وت��ق��رر الب���ق���اء ع��ل��ى ع�����ش��وي��ة ال�����ش��ي��د �شيووري 
انخات�شاج من منغوليا باملكتب التنفيذي لالحتاد 
راندييف  ع�����ش��وي��ة  وع���ل���ى  ل��ل�����ش��ط��رجن  ال������دويل 

املكتب  ع��ل��ى ع�شوية  ب��ن��غ��الد���س  م��ن  دا���ش��ج��وب��ت��ا 
الرئا�شي لالحتاد ال�شيوي.

كما تقرر تعديل طلبات ال�شت�شافة بحيث يوؤخذ 
الفنادق  على  التفتي�س  نفقات  حتمل  بالعتبار 
وامل���وا����ش���الت وام���اك���ن اق��ام��ة ال��ب��ط��ول��ة وحتمل 
لالحتاد  الفني  املمثل  نفقات  امل�شت�شيفة  الدولة 
ال�شيوي مع فر�س غرامات على الحتادات التي 
املكتب  من  اعتمادها  بعد  طلباتها  ب�شحب  تقوم 

التنفيذي. 
ك��م��ا ق���رر امل��ج��ل�����س اع����ادة ت�شكيل جل���ان الحت���اد 

املرحلة  اه���داف  يحقق  مب��ا  لل�شطرجن  ال�شيوي 
وامل�شابقات  التطوير  والتي تت�شمن جلان  القادم 
الليكرتوين  امل���وق���ع  الع�����الم  وجل��ن��ة  واحل���ك���ام 
النا�شئني  وجلنة  امل��وارد  وتنمية  الت�شويق  وجلنة 
وامل��وه��وب��ني وجل��ن��ة امل����راأة وجل��ن��ة ال����رواد وجلنة 
ال�شطرجن يف املدار�س واجلامعات وجلنة الن�شطة 

الفعاليات.
الو�شكار  حفل  اقامة  التنفيذي  املكتب  ق��رر  كما 
على  العني  مبدينة  القادم  دي�شمر  يف  ال�شيوي 
هام�س املهرجان العاملي لل�شالم وبطولت العامل 

على  اجلوائز  توزيع  �شيتم  حيث  ال�شنية  للفئات 
تت�شمنها  التي  املختلفة  ال�شرائح  من  الفائزين 
العام  م��ن  اع��ت��ب��ارا  �شابقا  اق���راره���ا  �شبق  وال����ذي 
2013 وتتمثل يف اختيار �شخ�شية العام وجوائز 
وال�شيدات  ال���رج���ال  ف��ئ��ت��ي  يف  لع��ب��ني  لف�����ش��ل 
وجائزة الكرث تطورا يف فئات ال�شباب وال�شابات 
ن�شاطا  والنا�شئات والحت��ادات الكرث  والنا�شئني 
وتكرمي  الح���داث  وتنظيم  الفنية  الناحية  م��ن 
الن�شطني  واحل��ك��ام  واملنظمني  وامل��درب��ني  ال���رواد 

ح�شب القدمية.

�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة ام�س يف الديوان 
الأم���ريي..ال�������ش���ي���خ ���ش��ق��ر ب���ن حم��م��د ب���ن �شقر 
اخليمة  راأ����س  ل��ن��ادي  الأع��ل��ى  الرئي�س  القا�شمي 
ال��ري��ا���ش��ي ال��ث��ق��ايف و���ش��ع��ادة علي اأح��م��د احلرمي 
جمل�س  واأع�������ش���اء  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اخليمة  راأ������س  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  ورح����ب  الإدارة. 
التوفيق  لها  متمنيا   .. للنادي  اجلديدة  ب���الإدارة 
الريا�شية  ق��ط��اع  خل��دم��ة  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ��الل 
اجلهد  بذل  اأهمية  اإىل  �شموه  الإمارة..م�شريا  يف 
ترقى  اأن  �شاأنها  التي من  الأه��داف  اإىل  للو�شول 

ال��ري��ا���ش��ات وع��ل��ى جميع  ب��ال��ن��ادي ع��ل��ى خمتلف 
الفئات العمرية. واأكد �شمو ويل عهد راأ�س اخليمة 
اأن الأندية الريا�شية يف راأ�س اخليمة يجب عليها 
ا�شتثمار طاقة ال�شباب وتنمية هواياتهم ومهاراتهم 
ول تقت�شر مهمة الأندية على القطاع الريا�شي 
ف��ق��ط ب���ل ي��ج��ب ع��ل��ي��ه��ا ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى اجلانب 
الرتبوي والجتماعي والتعليمي لبناء ال�شخ�شية 
الإماراتية واحلفاظ على الهوية الوطنية وتن�شئة 
بعاداته وتقاليده  الدولة متم�شك  اأبناء  جيل من 
بالأخالق  وم��ت��ح��ل��ي  ال��وط��ن��ي  ب��ان��ت��م��ائ��ه  وم��ع��ت��ز 
بها  ع��رف  طاملا  التي  الطيبة  وال�شفات  احلميدة 

ال�شيخ �شقر بن  الإم��ارات من جانبه توجه  اأبناء 
حممد بن �شقر القا�شمي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
حاكم راأ�س اخليمة و�شمو ويل عهده على اهتمام 
واعدا  الإم�����ارة  يف  ال��ري��ا���ش��ي  ب��ال��ق��ط��اع  �شموهما 
ق�شارى  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  جميع  يبذل  ب��اأن 
جهدهم خلدمة اأبناء النادي لرفعة �شاأن الريا�شة 
يف دولة الإم��ارات. من ناحيته توجهو�شعادة علي 
بال�شكر  الإدارة  جمل�س  واأع�شاء  احلرمي  اأحمد 
توجيهاته  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ع��ه��د  ويل  ل�شمو 
الإدارة خالل  �شري عمل جمل�س  اآلية  التي حتدد 

املرحلة املقبلة. وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
بن �شقر القا�شمي قد اأ�شدر مر�شوما اأمرييا رقم 

باإن�شاء  امل��ا���ش��ي  يونيو  خ��الل   2013 ل��ع��ام   11
نادي راأ�س اخليمة الريا�شي الثقايف انطالقا من 

الريا�شة  تو�شعة قاعدة قطاع  �شموه على  حر�س 
يف الإمارة. 

اعتماد الفرتة الرئا�ضية دورتني بحد اأق�ضى 8 �ضنوات

�ضلطان بن خليفة بن �ضخبوط تراأ�س اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد الآ�ضيوي لل�ضطرجن

حممد بن �ضعود القا�ضمي ي�ضتقبل رئي�س واأع�ضاء 
نادي راأ�س اخليمة الريا�ضي الثقايف

توج فريق بطل منطقة الرا�شدية بلقب فئة النا�شئني حتت 18 
عاما لكرة القدم يف الدورة الريا�شية لالأحياء ال�شكنية فرجان 
6 ، والتي ينظمها جمل�س دبي الريا�شي برعاية معهد الإمارات 
لل�شياقة وبالتعاون مع بلدية دبي، وذلك بعد فوزه على فريق 
اأقيمت على  التي  النهائية  املباراة  2-1 يف  القوز بنتيجة  بطل 

ملعب �شاحة الطوار 3 .
يعك�س  مبا  الفريقني  من  قويا  اأداء  النهائية  امل��ب��اراة  و�شهدت 
م�شتواهما الفني الأبرز خالل املناف�شات، حيث كان فريق بطل 
الرا�شدية قد بلغ املباراة النهائية بعد فوزه على فريق بطل ند 
احلمر بهدفني نظيفني، بينما تاأهل فريق بطل القوز بعد فوزه 

على فريق اجلافلية بالنتيجة ذاتها.
الذي  ال��دورة  البناي من�شق عام  النهائية عادل  املباراة  وح�شر 
ق���ام رف��ق��ة ك��ب��ار احل�����ش��ور ب��ت��وزي��ع ال��ك��وؤو���س وامل��ي��دال��ي��ات على 
نال  حيث  املميزين،  الالعبني  تكرمي  مت  كما  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق 
هيثم عبداحل�شني من فريق بطل القوز لقب اأف�شل لعب يف 
الرا�شدية  بطل  فريق  من  �شبيل  ع��ادل  ح�شل  بينما  البطولة 
اأف�شل لعب يف املباراة ، وحقق حميد �شامبيه من فريق  لقب 
يو�شف من  توج حمد  اأف�شل حار�س، يف حني  القوز لقب  بطل 
البطولة،  بلقب هداف  بالتتويج  الرا�شدية جهوده  فريق بطل 
بطل  فريق  من  �شامبيه  عي�شى  اإىل  اإداري  اأف�شل  لقب  وذه��ب 

القوز، ونال فريق بطل الرا�شدية على لقب الفريق املثايل يف 
اأن جمل�س دبي الريا�شي ينظم الدورة �شنوياً  البطولة. يذكر 
بوا�شطة اأبناء املناطق ال�شكنية وبالتعاون مع موؤ�ش�شات حكومية 
وخا�شة بهدف رفع م�شتوى الوعي املجتمعي وت�شجيع املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني ب��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ممار�شة 
الريا�شة حتقيقاً لروؤية املجل�س املتمثلة يف بناء جمتمع ريا�شي 
متميز، وتلقى الدروة دعماً من اجلهات احلكومية ويف مقدمتها 
بلدية دبي و�شرطة دبي وقناة دبي الريا�شية وموؤ�ش�شة خدمات 
الإ�شعاف، اإىل جانب هيئة تنمية املجتمع التي تقدم حما�شرات 

توعوية لل�شباب امل�شاركني يف الدورة .

الرا�ضدية يتوج بلقب نا�ضئي كرة القدم فرجان 6 

لبطولة  املنظمة  اللجنة  اعتمدت 
�شباق  فئات  الرم�شانية  ال�شبا  ن��د 
للجري  الأول  ال�����دويل  ال�����ش��ب��ا  ن���د 
املقبل  ي����وم اجل��م��ع��ة  ي���ق���ام  ال�����ذي 
)12 يوليو( مب�شاركة وا�شعة يبزر 
من  لنخبة  ال��الف��ت  التواجد  فيها 
ال��ع��دائ��ني ال��ع��امل��ي��ني، وذل���ك �شمن 
التي  ال��ك��رى  الريا�شية  البطولة 
اخلمي�س  ي���وم  مناف�شاتها  تنطلق 
اجل��������اري(  ي���ول���ي���و   11( امل���ق���ب���ل 
وت��ت��وا���ش��ل ح��ت��ى ال��ث��اين م��ن �شهر 
�شمو  رعاية  حتت  املقبل  اأغ�شط�س 
ال�������ش���ي���خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
الريا�شي،  دب�����ي  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
 : يف  ريا�شية  مناف�شات  وتت�شمن 
كرة قدم ال�شالت ، الكرة الطائرة 
احلديثة  ت��ن�����س  ب�����ادل  وري���ا����ش���ة   ،
اأي�شا  الهوائية  ال��دراج��ات  و�شباق 
ف��رق حملية  م��ن  مب�شاركة مم��ي��زة 
والتي مت  ريا�شيني عامليني  وجنوم 

تخ�شي�س جوائز مالية تبلغ ثالثة 
ماليني للفائزين باألقابها.

وي���ع���د ����ش���ب���اق ن����د ال�����ش��ب��ا ال�����دويل 
وفرديا  مميزا  حدثا  للجري  الأول 
�شهر  يف  م��رة  لأول  يقام  نوعه  م��ن 
ال�شاعة  رم�شان، حيث �شينطلق يف 
ال���ع���ا����ش���رة وال���ن�������ش���ف م�������ش���اء يوم 
اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل )12 ي��ول��ي��و( من 
يتم  اأن  على  ال�شبا  ند  �شالة  بوابة 
اجلري مل�شافة 10 كلم على طريق 
فندق  اإىل  و����ش���ول  م���ي���دان  ����ش���ارع 
امل���ي���دان وم����ن ث���م ال���ع���ودة جم���ددا 
اإىل �شالة ند ال�شبا مقر البطولة. 
اأن ال�شباق  وك�شفت اللجنة املنظمة 
4 ف���ئ���ات رئ��ي�����ش��ي��ة، حيث  ���ش��ي�����ش��م 
�شتقام فئة للعدائني الدوليني التي 
يتوقع اأن ت�شهد مناف�شة قوية بني 
امل�شاركني  ال��ري��ا���ش��ي��ني  م��ن  نخبة 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف هذا  ال�������دول  م����ن 
اأثيوبيا  ال�شباقات، مثل:  النوع من 
خ�ش�شت  كما  وغ��ريه��ا،  وجيبوتي 

لالعبي  ف���ئ���ة  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
اإىل جانب فئة للمواطنني  الأندية 
بدولة  للمقيمني  واأخ����رى  ال��ه��واة 
الإمارات العربية املتحدة من كافة 
اللجنة  وق���د ر���ش��دت  اجل��ن�����ش��ي��ات. 
كبرية  تعد  مالية  ج��وائ��ز  املنظمة 
ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ���ش��ب��اق��ات اجلري، 
ح��ي��ث ���ش��ن��ال ���ش��اح��ب امل��رك��ز الأول 
دولر  اآلف   10 ال��دول��ي��ني  فئة  يف 
 8 الثاين  املركز  و�شاحب  اأمريكي 
دولر،  اآلف   6 والثالث  دول  اآلف 
فيما �شيتم منح اأ�شحاب املراكز ال�6 
جوائز  الأخ���رى  الفئات  يف  الأوىل 
األ����ف درهم   20 ت���ب���داأ م���ن  م��ال��ي��ة 
للمركز  دره����م  األ����ف   15 وت���ت���درج 
الثاين و13 األف للثالث و12 األف 
و8  للخام�س  اآلف  و10  ل��ل��راب��ع 

اآلف لل�شاد�س.

الفر�ضة متاحة للجميع
اعتمدت  قد  املنظمة  اللجنة  كانت 

لالإمارتيني  ال���ه���واة  ف��ئ��ة  ا���ش��اف��ة 
ال�شبا  ن����د  ����ش���ب���اق  يف  وامل���ق���ي���م���ني 
بالإ�شافة  ل��ل��ج��ري  الأول  ال����دويل 
الأندية وذلك خالل  لفئتي لعبي 
ا�شتعدادا  عقدته  ال���ذي  الج��ت��م��اع 
لن������ط������الق احل���������دث ال����ري����ا�����ش����ي 
الأ����ش���خ���م م���ن ن��وع��ه خ����الل �شهر 
اأحمد  ال���ك���رمي، وت��راأ���ش��ه  رم�����ش��ان 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  ج����اب����ر 
�شعيد  اأح���م���د  ب��ح�����ش��ور  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
ورئي�س  الرئي�س  نائب   - منانة  بن 
اللجنة التنفيذية ، ح�شن عبد اهلل 
عادل   ، البطولة  مدير  امل��زروع��ي- 
اللجنة  رئي�س   - املطرو�شي  �شعيد 
العبار-  حم��م��د  م���اج���د   ، ال��ف��ن��ي��ة 
 ، اللوج�شتي  ال��دع��م  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س  العامري-  حممد  وح��م��دان 

جلنة امل�شابقات.
نائب  منانة  بن  �شعيد  اأحمد  وق��ال 
رئي�س   ، امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ي����اأت����ي هذا 

ال���ق���رار ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
بالتوجه  ال��ري��ا���ش��ي،  دب���ي  جمل�س 
الفر�شة  وت���وف���ري  ال�����ش��ب��اب  ن��ح��و 
البدينة  ق���درات���ه���م  ل��ت��ن��م��ي��ة  ل��ه��م 
وفعاليات  ب��ط��ولت  يف  وال��ت��ن��اف�����س 
ريا�شية ملختلف قطاعات مبا يوؤدي 
لكت�شاب الفائدة البدنية وا�شتثمار 
الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  خ���الل  اأوق���ات���ه���م 
الريا�شية  م���ه���ارات���ه���م  ت��ن��م��ي��ة  و 
وت��ع��زي��ز ع��الق��ات��ه��م الج��ت��م��اع��ي��ة ، 
للهواة  فئة  ا�شتحداث  جاء  ولذلك 
لت�شجيعهم على امل�شاركة والتناف�س 

، ومكافاة املتميزين منهم .
�شباق  ي�شهد  اأن  ي��ت��وق��ع  واأ����ش���اف  
للجري  الأول  ال�����دويل  ال�����ش��ب��ا  ن���د 
العدائني  م����ن  وا����ش���ع���ة  م�������ش���ارك���ة 
الأندية،  اإىل جانب لعبي  العاملني 
لذا حر�شنا على اإقامة فئات اأخرى 
اأفراد  جميع  ت�شجيع  بهدف  للهواة 

امل�شابقة  يف  امل�شاركة  على  املجتمع 
ممار�شة  فكرة  بتعزيز  ي�شاهم  مب��ا 

الن�شاط البدين والريا�شي .
من جانبه اأكد ماجد العبار، رئي�س 
قد  ب��اأن��ه  اللوجي�شتي  ال��دع��م  جلنة 
التجهيزات  جميع  من  الإنتهاء  مت 
وحتديد  ل��ل�����ش��ب��اق،  ال��ل��وج��ي�����ش��ت��ي��ة 
لل�شباق  اخلارجية  الطرق  م�شارات 
 10 مل�شافة  للجري  الأول  ال��دويل 
ك��ل��م وذل�����ك ب���ال���ت���ع���اون م���ع احت���اد 

ال��ذي قام  القوى  الإم���ارات لألعاب 
لالإ�شراف  حكما   50 بتخ�شي�س 
على املناف�شات، كما مت الإنتهاء من 
بالأمن  املتعلقة  الرتتيبات  جميع 
املتخ�ش�شة  اجلعات  مع  وال�شالمة 
ك�شرطة دبي وموؤ�ش�شة دبي خلدمات 
الإ�شعاف. يذكر اأن اللجنة املنظمة 
بطولة  مناف�شات  اإقامة  ح��ددت  قد 
بعد  يوميا  الرم�شانية  ال�شبا  ن��د 
���ش��الة ال��رتاوي��ح م��ع فتح الأب���واب 

اأمام اجلماهري لنيل فر�شة متابعة 
اأوق���ات���ا حافلة  امل��ن��اف�����ش��ات وق�����ش��اء 
واللمحات  الريا�شية  باملناف�شات 
الفنية ، علما باأن جمهور البطولة 
بالعديد  ال����ف����وز  ف���ر����ش���ة  ���ش��ي��ن��ال 
م��ن اجل���وائ���ز ال��ت��ي ���ش��ت��وزع يوميا 
الكرتونية  اأج��ه��زة  عن  عبارة  وه��ي 
اجلائزة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ح��دي��ث��ة، 
وهي  للجمهور  املخ�ش�شة  الكرى 

�شيارة لكز�س 570 رباعية الدفع.

اللجنة املنظمة تعتمد فئات �ضباق ند ال�ضبا الدويل للجري الأول من نوعه يف رم�ضان

دي���وك���وفيت����س يح���اف���ظ عل����ى �ض����دارة 
ت�ضني�����ف لعب���ي التن�����س 

جماهري الريال : مورينيو �ضوه �ضورة النادي 

ال�شربي  ال��ت��ن�����س  لع����ب  ح���اف���ظ 
موقعه  على  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك 
العاملي  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  ������ش�����دارة  يف 
اأمام  ملحرتيف التن�س رغم هزميته 
الريطاين اآندي موراي يف املباراة 
النهائية لبطولة اإجنلرتا املفتوحة 

وميبلدون .
الت�شنيف  ديوكوفيت�س  ويت�شدر 
نقطه،  و310  12األف  بر�شيد 

مقابل 8360 نقطة ملوراي الذي 
عزز موقعه يف املركزالثاين بعدما 
بلقب  ي��ت��وج  بريطاين  اأول  اأ�شبح 
77 عاما وتراجع  وميبلدون منذ 
ال�����ش��وي�����ش��ري روج���ي���ه ف���ي���درر من 
املركز الثالث اإىل اخلام�س بر�شيد 
املبكر  5785 نقطة بعد خروجه 

من وميبلدون.
فريير  ديفيد  الأ�شبانيان  وت��ق��دم 

للمركزين الثالث والرابع بر�شيد 
نقطة  و6860  ن��ق��ط��ة   7220

على الرتتيب.
وح������اف������ظ ال���ت�������ش���ي���ك���ي ت���وم���ا����س 
املركز  يف  موقعه  على  بريداييت�س 
نقطة   4865 بر�شيد  ال�����ش��اد���س 
مارتني  خ��وان  الأرجنتيني  وتقدم 
اإىل  الثامن  امل��رك��ز  ب��وت��رو م��ن  دل 
نقطة   4500 ب��ر���ش��ي��د  ال�����ش��اب��ع 

ويلفريد  ج��و  الفرن�شي  وت��راج��ع 
ت�����ش��وجن��ا م��ن امل��رك��ز ال�����ش��اب��ع اإىل 

الثامن بر�شيد 3480 نقطة.
جا�شكيه  ري�شار  الفرن�شي  وحافظ 
�شتاني�شال�س  وال�شوي�ش����������ري 
التا�شع  امل��رك��زي��ن  ع��ل��ى  فافرينكا 
 3045 ب����ر�����ش����ي����د  وال�����ع�����ا������ش�����ر 
على  نقط����������������ة  و2915  نقطة 

الرتتيب.

 77% اأن  للراأي  ا�شتطالع  ك�شف 
م��ن ج��م��اه��ري ن���ادي ري���ال مدريد 
الرتغايل  اأن  ي�����رون  الإ����ش���ب���اين 
الفني  امل���دي���ر  م��وري��ن��ي��و  ج���وزي���ه 
ال�شابق للفريق امللكي، �شوه �شورة 
النادي طوال املوا�شم الثالثة التي 

ق�شاها معه.
ن�شرته  ال��ذي  ال�شتطالع  واأو���ش��ح 
موقعها  ع���ل���ى  )اأ���������س(  ���ش��ح��ي��ف��ة 
جماهري  اأن  ام�������س  الإل����ك����رتوين 
امللكي ذك��رت ع��دة مواقف  ال��ن��ادي 

ب��ه��ا مورينيو  ل��ل��ج��دل ق���ام  م��ث��رية 
النادي  �شورة  ت�شويه  و�شاهمت يف 
م�����ش��اج��رت��ه مع  واق��ع��ة  بينها  م��ن 
فيالنوفا،  تيتو  بر�شلونة  م���درب 
لبيب  م���������ش����اع����دا  ك�������ان  ع����ن����دم����ا 

جوارديول.
كما اأ�شار اجلمهور اإىل وقائع طرد 
ب�شبب  امل��ت��ك��رر  واإي��ق��اف��ه  مورينيو 
ق�����رارات احلكام،  ع��ل��ى  اع��رتا���ش��ه 
الأوروب���ي  الحت���اد  م��ن  و�شخريته 
ل��ك��رة ال��ق��دم )وي��ف��ا( ع��ن��دم��ا وجه 

ال��رت��غ��ايل ال�����ش��ك��ر ل���ه ع��ل��ى عدم 
بعد  لتكرميه  �شرفيا  درعا  اإهدائه 
م���درب يخو�س  اأ���ش��غ��ر  اأ���ش��ب��ح  اأن 
100 مباراة يف الت�شامبيونز ليج، 
ب��ج��ان��ب ع����دم م�����ش��ارك��ت��ه يف حفل 

توزيع جوائز الكرة الذهبية.
ا�شتطالع  %52 مم��ن مت  وي��رى 
���ش��وه �شورة  م��وري��ن��ي��و  اأن  اأرائ���ه���م 
 25% مقابل  كبري،  ب�شكل  امللكي 
اإىل ح���د ما،  ���ش��وه��ه��ا  اأن�����ه  ي�����رون 
و%16 يعتقدون باأنه غري �شورة 

بينما  ع����ام،  ب�شكل  امل��ل��ك��ي  ال���ن���ادي 
ي����رى %6 ف��ق��ط اأن�����ه ���ش��اه��م يف 

حت�شني �شورة نادي العا�شمة.
وريال  مورينيو  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
�شهر  من  اأك��رث  قبل  اتفقا  مدريد 
ب�شكل ودي  ارت��ب��اط��ه��م��ا  ف��ك  ع��ل��ى 
ت��ب��ق��ي ثالثة  وب���ال���رتا����ش���ي رغ����م 

موا�شم يف عقد الرتغايل،
املدي��������������ر  بعده����������ا  وت��������������وىل   
ت�شيل�شي  ت��دري��������������������������������������ب  ال���ف���ن���ي 

الإجنليزي.
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يف  الت�شجيل  عمليات  على  اليوم  ال�شتار  ي�شدل 
الريا�شية  امل�شلحة  القوات  �شباط  نادي  بطولة 
تنطلق  وال����ت����ي   17 ال������  ب��ن�����ش��خ��ت��ه��ا  امل���ف���ت���وح���ة 
الأربعاء حتت رعاية كرمية  م�شابقاتها بعد غد 
من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة حتت 

�شعار البيت متوحد .
يف  وامل�شاركني  الراغبني  ت�شجيل  فرتة  وامتدت 
كامل  ل�شهر  ع�شرة  ال�شتة  البطولة  م�شابقات 
���ش��ه��دت خ��الل��ه��ا اإق���ب���ال ك��ب��ريا جت����اوز وتخطى 
الثالثة اآلف ريا�شي وريا�شية اىل جانب جميع 

الفئات املجتمعية بكافة اجلن�شيات العاملية.
ال�شطرجن  مبناف�شات  غ��دا  البطولة  و�شتنطلق 
يف قاعة مزيد وال��رم��اي��ة مب��ي��دان ك��راك��ال وفقا 
املعتمدة  وامل�شابقات  لالألعاب  الزمني  للرنامج 
يف حني �شتكون الأنظار متجه �شوب حفل افتتاح 
بقاعة  يوليو   15 املوافق  الثنني  يوم  البطولة 

امل�شرح اجلاهلي بنادي ال�شباط.
اىل ذلك توا�شلت ردود الفعل والأ�شداء املرحبة 
بانعقاد الن�شخة ال� 17 من الوملبياد الرم�شاين 
نهيان  ال�شيخ  اأ�شاد معايل  ال�شباط حيث  لنادي 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�س  املجتمع  وتنمية 
ال�شباب والريا�شة بتوا�شل الأوملبياد الرم�شاين 

ال����ذي ي��ق��ام ���ش��ن��وي��ا حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�شيخ 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
نادي  وبتنظيم  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء 
احلركة  دف��ع  يف  ودوره  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط 

الريا�شية لالأمام.
ال�  الن�شخة  اإىل  ال��دورة  ان و�شول  وق��ال معاليه 
واإل  را�شخة  اأنها فعالية  17 يف م�شريتها يعني 
ما كان لها اأن تقطع 17 عاما من الإبداع حفلت 
خاللها مب�شاركة نخبة من الريا�شيني �شواء يف 
ر�شموا  وال��ع��امل  العربي  الوطن  يف  اأو  الإم���ارات 
اأر�س  على  نا�شعة  ريا�شية  ���ش��ورة  مالمح  معا 

الإمارات. 
الكرى  الرم�شانية  ال��دورة  ان  معاليه  واأو�شح 
ذات امل�شتوى العاملي تعد اأحد معامل دعم القيادة 
وال�شباب  ال��ري��ا���ش��ة  ل��ق��ط��اع  وامل�����ش��ت��م��ر  ال��ه��ائ��ل 
..مثمنا معاليه العطاء ال�شخي ل�شاحب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خلفية  ال�شيخ 
على  البي�شاء  واآي��ادي��ه  القطاع  لهذا  اهلل  حفظه 
املجالت كافة ومنها املجال ال�شبابي والريا�شي 
�شعيا لبناء جيل متوازن من كافة الوجوه يكون 

وقودا لقاطرة التنمية الإماراتية.
�شمو  اأول  الفريق  كما ثمن معاليه دعم وعطاء 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي�����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
امل�شلحة  للقوات  الع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  ابوظبي 

والذي ميثل �شاهدا على ما توليه القيادة لهذا 
الكثري من  اإىل  معاليه  ..لفتا  احليوي  القطاع 
لها  �شموه  دع��م  ك��ان  التي  والفعاليات  املنا�شبات 

مبا�شرا واأخذ بيدها اإىل اآفاق التطور.
وح���ي���ا م��ع��ال��ي��ه ج���ه���ود ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال�����دورة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ك��رى وال��ت��ي ب��ات��ت م��ن عالمات 
اإىل  ..م�شريا  الريا�شية  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 
ب�شمعة  يحظى  الرم�شاين  ال�شباط  اأوملبياد  اأن 
عاملية تر�شخت على مدار ال�شنوات ال�16 املا�شية 
من خالل م�شاركة الأبطال يف لعبات �شتى وممن 
اأن تكون الدورة حمطة رئي�شية  يحر�شون على 

من حمطاتهم الريا�شية.
ف��ائ��دة ك���رى للدورة  واأك����د م��ع��ال��ي��ه ان ه��ن��اك 
الريا�شية  الفرق  اأمام  الفر�شة  اإتاحة  تتمثل يف 
مب�شتويات  لالحتكاك  وال��الع��ب��ني  الإم��ارات��ي��ة 
وطنية  حتى  اأو  عاملية  اأو  عربية  �شواء  متطورة 
الأمر الذي يعزز جاهزية تلك الفرق والأبطال 
املو�شم  ق���ب���ل  م���ب���ك���رة  اإع���������داد  ����ش���اح���ة  وي����وف����ر 

الريا�شي.
اجلديدة  ال������دورة  ت��ع��ك�����س  اأن  م��ع��ال��ي��ه  ومت���ن���ى 
ال��ق��ائ��م��ون على  ال��ت��ي يبذلها  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود 
بقيادة  امل�شلحة  القوات  �شباط  بنادي  املناف�شات 
الكعبي  ه���الل  متقاعد حم��م��د  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق 
رئي�س اللجنة املنظمة واأن تعك�س الفرق امل�شاركة 

ال��وج��ه احل�����ش��اري ل��ل��ري��ا���ش��ة ب��و���ش��ف��ه��ا �شاحة 
للتباري والتناف�س ال�شريف.

الن�شخة  يف  امل�شاركني  الريا�شيني  معاليه  ودع��ا 
جد  بكل  وامل�شاركة  الفر�شة  اغتنام  اإىل   17 ال��� 
..وا�شفا امل�شاركة بحد ذاتها باأنها املك�شب الذي 
يجنيه الريا�شيون بعيدا عمن يفوز ومن يخ�شر 
باأم�شيات  ال�شتمتاع  اإىل  اجلماهري  دع��ا  ..ك��م��ا 
رم�شانية ريا�شية حمببة يوفرها نادي ال�شباط 
يف ه��ذا امل��وع��د م��ن ك��ل ع��ام وب��ات��ت م��ن الأعياد 

الريا�شية التي ننتظرها يف كل عام.
اأمني عام جمل�س  الفردان  اأحمد  اأكد  من جهته 
ن����ادي �شباط  ب��ط��ول��ة  اأن  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة 
بارزا  دورا  لعبت  الرم�شانية  امل�شلحة  ال��ق��وات 
الريا�شة  ت��ن��م��ي��ة  يف  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
املجتمعية ..م�شريا اإىل اأنها ل تزال م�شتمرة يف 
الإماراتي  املجتمع  امل��ح��وري يف  ال��دور  ه��ذا  لعب 
والأ�شهر خالل  الأب���رز  ع��ام فهي احل��دث  ب�شكل 

�شهر رم�شان الكرمي.
واأ�شاد اأمني عام جمل�س ال�شارقة الريا�شي بدعم 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
الدافع  اأن توجيهاته هي  امل�شلحة للحدث حيث 

الأول وراء جناح البطولة.
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  ب��دع��م جم��ل�����س  اأ����ش���اد  ك��م��ا 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 
�شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل 
جناح  يف  ب����ارزا  دورا  دوم���ا  يلعب  ال���ذي  املجل�س 
الأح������داث ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا اأب��وظ��ب��ي ب�����ش��ك��ل عام 
ال�شيخ  �شمو  من  الكرمية  الرعاية  على  ..مثنيا 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة التي لها بالغ الأثر 

الإيجابي على النجاح امل�شتمر لهذا احلدث.
على   17 ال���  للعام  البطولة  ا�شتمرار  ان  واأك���د 
التوايل دون توقف خري دليل على النجاح منقطع 
النظري الذي حققته لي�س على ال�شعيد املحلي 
والعامل  الأو���ش��ط  ال�شرق  �شعيد  على  ب��ل  فقط 
الرئي�شية  ال��وج��ه��ة  اأ���ش��ب��ح��ت  الإ���ش��الم��ي ح��ي��ث 
للكثري من الريا�شيني من خمتلف اأنحاء العامل 
بالندية  تتميز  ما  دائما  مناف�شتها  واأن  ل�شيما 
البطولة  دائ��م��ا  يجعلها  ال��ذي  ال�شيء  والإث����ارة 

املف�شلة لدى نخبة من امل�شاهري.
وقال الفردان ان و�شول عدد امل�شاركني اإىل ثالثة 
اآلف مت�شابق يتناف�شون يف 16 م�شابقة ريا�شية 
حمكا  تعتر  فالبطولة  كثرية  دللت  فيه  اأم��ر 
جدارتهم  لإثبات  الريا�شيون  فيه  ي�شارك  قويا 
ول يعترها اأحد جمرد بطولة رم�شانية بيد اأن 
اجلوائز القيمة التي مت ر�شدها من قبل اللجنة 

املناف�شة  ن��ح��و  ح��اف��زا  اجل��م��ي��ع  تعطي  امل��ن��ظ��م��ة 
يف ك��اف��ة ال��ل��ع��ب��ات. واأ����ش���اف  م��ن دون �شك فقد 
امل�شلحة دورا  القوات  لعبت بطولة نادي �شباط 
مهما يف تنمية ريا�شة املراأة باملجتمع الإماراتي 
ب�شكل عام فهناك العديد من اللعبات الريا�شية 
الن�شائية التي كانت انطالقتها من هذا املحفل 
ال��ك��ب��ري ل��ت��ت��خ��ذه م��ن��را تنت�شر م��ن خ��الل��ه يف 

خمتلف اأرجاء الوطن .
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  للجنة  ال�����ش��ك��ر  ال���ف���ردان  ووج���ه 
للبطولة برئا�شة الفريق الركن متقاعد حممد 
ي��ب��ذل ج��ه��ودا م�شنية من  ال���ذي  الكعبي  ه��الل 
تقوم  ..م�شيدا مبا  احل��دث  ا�شتمرار جناح  اأج��ل 
ال��ف��رع��ي��ة م��ن ع��م��ل دوؤوب حتر�س  ال��ل��ج��ان  ب��ه 
العليا  اللجنة  توجيهات  تنفيذ  على  خالله  من 
التي  ال�شعوبات  كافة  بتذليل  للبطولة  املنظمة 

تقف اأمام امل�شاركني.
اأن  الريا�شي  ال�شارقة  اأم��ني عام جمل�س  ومتنى 
يكون التوفيق حليف الن�شخة ال� 17 من بطولة 
النجاح  يكون  واأن  امل�شلحة  القوات  �شباط  نادي 
الباهر هو عنوانها دائما كما عودتنا يف ال�شنوات 
التي  الوا�شعة  ال�شهرة  ظل  يف  املا�شية  الطويلة 
حققتها البطولة وال�شدى الوا�شع الذي اأعطى 
ريا�شة الإمارات مزيدا من الريق واللمعان يف 

هذه الفرتة حتديدا.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

بن  ال�شيخ طالب  اللواء  رعاية  حتت 
���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
الثاين من  ت�شيئى يف  راأ���س اخليمة 
الرم�شانية  ���ش��ق��ر  دورة  رم�����ش��ان 
كرة  ب��ط��ول��ة  يف  ال�)24(  ���ش��م��ع��ت��ه��ا 
بنادي  ال�شنوكر  و  للنا�شئني  ال��ق��دم 
ذلك  و  اخليمة  راأ���س  �شرطة  �شباط 
القدم،  لكرة  فريق   )16( مب�شاركة 
ال�شنوكر  بطولة  يف  لع��ب   )18( و 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل���ال���ي���ات ال��ع��رب��ي��ة و 
الإ�شالمية ولعبي املنتخب ، يف جو 
التحدي  و  ال�شريفة  باملناف�شة  مليئ 
ب���ني جم��م��وع��ة م���ن الفرق  ال���ق���وي 
ال��ق��وي��ة و ذات اخل���رة ال��ط��وي��ل��ة يف 

مباريات ال�شالت لكرة القدم.
النوبي  ال��ع��م��ي��د حم��م��د  اأك�����د  وق����د 
حم��م��د ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د ال���ع���ام رئي�س 
ال�شرطة  �شباط  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
باأن هذه البطولة الرم�شانية جاءت 
من منطلق حر�س اللواء �شمو ال�شيخ 
عام  قائد  القا�شمي  �شقر  بن  طالب 
ال�شرطة على ا�شتغالل �شهر رم�شان 
اأوقات  ت�شغل  الكرمي برامج مفيدة 
و تبعدهم عن مكامن  ال�شباب  ف��راغ 
اخلطر وال�شوء، وكذلك لتفعيل دور 
ن���ادي ���ش��ب��اط ���ش��رط��ة راأ�����س اخليمة 
م��ن خ��الل اخل��دم��ات ال��ت��ي يقدمها 
لكافة منت�شبيه وكذلك جلميع اأفراد 

املجتمع. 
ال��ع��م��ي��د حم��م��د النوبي  ت��وج��ه  ك��م��ا 

راأ�س  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب  حممد 
التقدير  و  ال�شكر  بخال�س  اخليمة 
لكافة املوؤ�ش�شات و ال�شركات الداعمة 
راأ�شها  البطولة وعلى  امل�شاهمة يف  و 
الراعي  ال���دويل(  ال��ت��ج��اري  )البنك 
ال�شركات  ولكافة  للبطولة،  الر�شمي 
و املوؤ�ش�شات امل�شاهمة والداعمة وهي 
اأحجار  �شركة  �شتيفن روك-  )�شركة 
املنغروف-  ف���ن���دق  اخل���ي���م���ة-  راأ�������س 
امبا  �شركة  الحت��اد-  ا�شمنت  م�شنع 
م��ي��ن��اء �شقر-  – ه��ي��ئ��ة  ل��الأ���ش��ب��اغ 
اخليمة-  راأ������س  ���ش��ريام��ي��ك  م�����ش��ن��ع 
مطعم علي بابا(، مثمناً الدور الذي 
ي��ق��وم��ون ب���ه يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، و 
امللقاة  الوطنية  بامل�شوؤولية  �شعورهم 
على عاتقهم اجتاه موؤ�ش�شات املجتمع 

ال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا ل��ك��اف��ة اأف����راد 
املجتمع.  

العقيد حممد  اأو���ش��ح  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  املطوع 
بطولة  ب��اأن  ال��ن��ادي  مدير  للبطولة 
ك������رة ال����ق����دم ت����ق����وم ع���ل���ى ن����ظ����ام 4 
الأوىل)  املجموعة  ت�شم  جمموعات 
خ���ي���اط ���ش��ت��اي��ل الإم��������ارات – ك���راج 
ال�شعدي  ل��ل��ري��ا���ش��ة-  دب���ي  ب���رل���ني- 
الثانية)  وامل��ج��م��وع��ة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار(، 
امل�شتقبل  ال������زرع������وين-  م�������ش���اري���ع 
للخيام-  ال�شقور   – لال�شت�شارات 
ه��م�����ش��ات ل���زي���ن���ة ال���������ش����ي����ارات(، اأم����ا 
امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ال���ث���ة ف��ت�����ش��م) دبي 
خل����دم����ات الأف������������راح- ج��م��ع��ي��ة بن 
ماجد- مطعم العرة- مل�شات للوازم 

الرابعة  وامل���ج���م���وع���ة  ال�������ش���ي���ارات(، 
اخليمة  راأ����س  م��ن)  ك��ل  فيها  يلتقي 
للم�شروبات  ال�����ش��ن��ايف  ل��ل��خ��ر���ش��ان��ة- 
الفريق  ال�شبعني-  ك��راج  ال�شاخنة- 
ال�شنوكر  بطولة  اأم��ا  ال�����ش��وم��ايل(.  
فت�شم اأ�شماء لمعة يف لعبة ال�شنوكر 
م��ن لعبي  و  ال��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى 
 ( وه���م  لل�شنوكر  ال��وط��ن��ي  املنتخب 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال�����ش��ام�����ش��ي – عمر 
ال�������ش���رك���ال- خ���ال���د ال��ن��ع��ي��م��ي- علي 
ح�شني – اأحمد عبد القادر- حممد 
امل�����ذك�����ور- ح�شن  خ��ل��ي��ف��ة  ح�������ش���ني- 
امل���دح���اين- م����روان اإب���راه���ي���م- عبد 
حممد  ن�شيب-  ع��ي��د  ال��ع��ط��ار-  اهلل 
امل���دح���اين- ع��ل��ي ال���ع���ب���داين- طارق 
ا�شماعيل  امل���ري�������ش���ي-  اإي������اد  م���ط���ر- 

اأبو  حممد  خليفة-  ط���ارق  م��ذك��ور- 
اآدم(.

املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  واأ�شار 
ل����ل����دورة ب������اأن ال��ل��ج��ن��ة الإع���الم���ي���ة 
حافل  ب��رن��ام��ج  اأع����دت  ق��د  للبطولة 
القيمة  اجل�����وائ�����ز  و  ب���امل�������ش���اب���ق���ات 
جلمهور الدورة طيلة اأيام البطولة، 
لإ�شفاء جو من املرح و ال�شعادة على 
كافة اجلماهري امل�شاركة يف فعاليات 

البطولة. 
باأن  امل��ط��وع  حممد  العقيد  واأ���ش��اف 
قدم  على  التجهيزات  و  ال��رتت��ي��ب��ات 
التي  ال���ب���ط���ول���ة  لن����ط����الق  و�����ش����اق 
القائد  �شمو  حتظى برعاية واهتمام 
مبا�شرة  و  حثيثة  مبتابعة  و  ال��ع��ام، 
من نائب قائد عام ال�شرطة العميد 

حممد النوبي حممد رئي�س جمل�س 
الذي  ال�شرطة،  �شباط  ن���ادي  اإدارة 
ي���وؤك���داً دوم�����اً ع��ل��ى ����ش���رورة تكاتف 
جميع اجلهود لإجناح هذه التظاهرة 

الريا�شية الهامة و التي تقام �شنوياً 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال����دول����ة ع���ل���ى وجه 
العموم وعلى م�شتوى الإمارة بوجه 

خا�س. 

اأقيمت يف مركز نا�شئة املدام فعاليات مهرجان كرة 
ق�شم  نظمها  ال��ت��ي  ال�����ش��اب��وين،  امللعب  على  ال��ق��دم 
ال�شوؤون الريا�شية يف الإدارة العامة ملراكز النا�شئة 
الأ�شرة يف  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  موؤ�ش�شات  اإحدى 
من  و�شاباً  نا�شئاً   45 املهرجان  يف  �شارك  ال�شارقة. 
اإىل مراكز النا�شئة باملنطقة الو�شطى يف  املنت�شبني 

كل من الذيد واملدام واملليحة والثميد.
وا�شتمل املهرجان على اأربع مباريات متيزت بالندية 
واجل����دة واأق��ي��م��ت ب��ن��ظ��ام خ����روج امل��غ��ل��وب م��ن مرة 
واحدة، اإذ جمعت املباراة الأوىل بني فريقي الثميد 
2-�شفر  بنتيجة  الثميد  واملليحة، وفاز فيها فريق 
املدام  التي جمعت بني فريقي  الثانية  املباراة  اأم��ا   ،

والذيد، فانتهت ل�شالح فريق الذيد بنتيجة 1-2، 
مع  ال��ذي��د  ف��ري��ق  فيها  فتقابل  الثالثة  امل��ب��اراة  اأم���ا 
نظريه املليحة ، وانتهت ل�شالح فريق الذيد بنتيجة 
املدام  فريق  على  الثميد  فريق  ف��از  فيما  3-�شفر، 

بنتجة 1-�شفر يف املباراة الرابعة. 
وُيعد مهرجان امللعب ال�شابوين اأحد اأهم الفعاليات 
الرتفيهية والرتويحية التي ينظمها ق�شم ال�شوؤون 
عدداً  ت�شتهوي  والتي  النا�شئة  مراكز  يف  الريا�شية 
التناف�شية  لأجوائها  وال�شباب  النا�شئة  من  كبرياً 
والرتفيهية التي تت�شم باملتعة والإث��ارة والت�شويق. 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي يف نفو�س 

النا�شئة ورفع م�شتوى لياقتهم البدنية.   

جمل�س  ع�شو  جر�س  بن  حمدان  حممد  اجتمع 
امل�شرف  الثقايف  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة 
املنظمة  ب��ال��ل��ج��ن��ة  ال�����ش��ي��ف��ي  ل��ل��ن�����ش��اط  ال����ع����ام 
نهاية  حتى  يتوا�شل  وال���ذي  ال�شيفي  للن�شاط 
الجتماع  ب��داي��ة  يف  واأ���ش��اد  اجل���اري  يوليو  �شهر 
ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ك��رمي��ة وال��رع��اي��ة ال��دائ��م��ة من 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل 
لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
حاكم ال�شارقة حفظه اهلل ورعاه باأهمية العناية 
ونافعة  مفيدة  برامج  وط��رح  والنا�شئة  بال�شباب 
لهم توؤهله لبناء قدراتهم وامل�شاركة م�شتقبال يف 

عجلة التنمية التي ت�شهدها الدولة .
ال�شارقة  جم��ل�����س  ف��ع��ال��ي��ات  خم��ت��ل��ف  اأن  واأك�����د 
الريا�شي يف الندية ويف ذلك نادي ال�شارقة تعد 
الرتقاء  يف  ل�شموه  احلكيم  النهج  لهذا  ترجمة 

بال�شباب خالل اإجازتهم ال�شيفية .
واأثنى ابن جر�س على القبال الكبري للم�شاركني 
والذي جتاوز 480 م�شاركا من خمتلف العمار 
�شواء من املواطنني واملقيمني داعيا اإىل موا�شلة 
طرح فعاليات هادفة من خالل جملة من الأن�شطة 
وال�����دورات  والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال���رام���ج  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الناجحة وما حتمله من اأهداف يف تنمية ال�شعور 

بالولء والنتماء للقيادة والوطن.
ال��رام��ج املتميزة  ان��ت��ق��اء  اأن���ه ج���رى  اإىل  واأ����ش���ار 
حد  على  والثقايف  الريا�شي  باجلانب  والهتمام 
ال�شارقة  ن��ادي  ليكون  الفعاليات  كافة  يف  ���ش��واء 
حت���ت ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن ع���ب���داهلل اآل 
كافة  يف  م��ت��م��ي��زا  الدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ث����اين 
جمل�س  اإىل  ���ش��ك��ره  م��ق��دم��ا  وب��راجم��ه  منا�شطه 

تقدمي  ع��ن  يتاأخر  مل  ال��ذي  الريا�شي  ال�شارقة 
�شل�شلة  لجن��اح  والعينية  املادية  الإمكانات  كافة 

الرامج املنفذة يف النادي.
�شرورة  اإىل  الأم������ور  واأول����ي����اء  ال�����ش��ب��اب  ووج�����ه 
�شلة  من  بال�شتفادة  وتنميته  بالوقت  الهتمام 
والجتماعية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��رام��ج 

واملنا�شط املفيدة طوال فرتة الإجازة .
وج���رى خ���الل الج��ت��م��اع مناق�شة م��ا اأجن���ز من 
على  ع��الوة  ال�شيفي  الن�شاط  يف  للنادي  خطط 
اللجنة  اأع�����ش��اء  روؤى  وب��ح��ث  ط��رح��ه  �شيتم  م��ا 
نهاية  يف  اللجنة  واأ����ش���ادت  امل��ن��ا���ش��ط  خمتلف  يف 
الج��ت��م��اع مب���ا حت��ق��ق م���ن اإجن������ازات ل��ل��ن��ادي يف 
امل�شابقات التي جرت مناف�شاتها بني الندية وما 
حققه اأبناء النادي من مراكز متقدمة يف امل�شابقة 

الثقافية وال�شطرجن وغريها .

نهيان بن مبارك: اأوملبياد ال�ضباط من معامل دعم القيادة للم�ضرية الريا�ضية

حتت رعاية قائد عام ال�ضرطة

�ضقر الرم�ضانية )24( تنطلق يف الثاين من رم�ضان 

انطالق فعاليات مهرجان امللعب ال�ضابوين 
ملراكز النا�ضئة باملنطقة الو�ضطى

اأ�ضاد بتوجيهات �ضلطان للعناية بال�ضباب والنا�ضئة

حممد بن جر�س يوجه اللجنة املنظمة لفعاليات الن�ضاط ال�ضيفي موا�ضلة تقدمي وطرح فعاليات وبرامج هادفة ل�480 م�ضاركًا

اإدواردو  ك�شف نادي الإم��ارات عن تعاقده ر�شميا مع املهاجم الرازيلي جاير 
دا�شيلفا ملدة مو�شم ريا�شي واحد ، وقد اأجرى الالعب �شباح اأم�س الفح�س 

الطبي قبل التوقيع ر�شمياُ على ك�شوفات النادي. 
رئي�س  �شكر  بن  اأحمد  حممد  ح�شور  يف  التعاقد  بنود  على  التوقيع  مت  وق��د 
الإدارة  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  الزعابي  علي  وعدنان  الإدارة  جمل�س 
رئي�س جلنة التعاقدات وحممود ح�شن ال�شم�شي وعلي يو�شف النعيمي اأع�شاء 
جمل�س الإدارة بالنادي وحممد اإبراهيم وكيل الالعب. ومن املنتظر اأن يكون 
دا�شيلفا قد غادر �شباح اليوم عائداً اإىل اليابان وذلك لإنهاء بع�س الجراءات 
ال�شخ�شية هناك قبل اأن يعود لالن�شمام لتدريبات الفريق يف منت�شف يوليو 
اجلاري وعر دا�شيلفا ،البالغ من العمر 25 �شنة، عن �شعادته بالن�شمام اإىل 
نادي الإمارات موؤكداً اأنه كان قد رف�س عدة عرو�س مف�شاًل ارتدائه القمي�س 
الأخ�شر.  لقد مت التعاقد مع اإدواردو دا�شيلفا ، بعد بحث م�شتفي�س من قبل 

جلنة التعاقدات بالنادي، ومت اختياره بالت�شاور مع مدرب الفريق عيد باروت 
من بني قائمة �شمت عدداً كبرياً من الالعبني وا�شتغرق البحث عدة اأ�شهر 
يونايتد  جيف  ن��ادي  من  القادم  الرازيلي  املهاجم  على  التفاق  يتم  اأن  قبل 
اإىل انه لعب لأندية ت�شيت�شو الياباين  الياباين على �شبيل الإعارة بالإ�شافة 
ملدة �شنتني مو�شمي 2011 و 2012 ، وبرازيل بيلوتا�س 2010 و وبونتي 
ت�شاور مع  ق��د  اأن���ه  ال��رازي��ل��ي  ال��الع��ب  وك�شف  ال��رازي��ل��ي��ني.   2009 بريتا 
عدد من مواطنيه قبل اتخاذ قراره النهائي للتوقيع لالإمارات، قائال: لقد 
�شجعني بالن�شمام لالإمارات وجود لويز هرنيكي ورودريغو ، وقد ا�شتف�شرت 
منهم عن بطولة ال��دوري الإماراتي هنا واأك��دوا يل اأنني �شوف اأجد يف دولة 
اأعرف  واأن��ا  املطلوب،  الدعم  وك��ل  كبرية  اإمكانات  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
متاماً اأن كرة القدم يف دولة الإمارات قد تطورت تطوراً �شريعاً واآمل اأن اأقدم 

اأ�شلوبي اخلا�س واأن اأظهر مب�شتوى جيد يف بطولة الدوري. 

الربازيلي دا�ضيلفا يف �ضفوف الإمارات 
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ي���وم على  م��ئ��ة  ال��ث��الث��اء،  ال���ي���وم،  م��ن��ذ  تف�شلنا 
ان��ط��الق م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل لكرة 
التي   ،2013 الإم����ارات  �شنة   17 حت��ت  ال��ق��دم 
القدم ت�شت�شيفه  واأهم حدث لكرة  اأكر  �شتكون 
تاريخها.  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ويبداأ العد التنازيل لنطالق البطولة من قبل 
بعد  وذلك  للبطولة،  الر�شمية  التميمة  �شقران، 
اإعالن اللجنة املحلية املنظمة للبطولة عن بدء 
الإلكرتوين  املوقع  عر  امل��دن  باقات  تذاكر  بيع 
 www.fifa.com/u17worldcup
اأو م��ن خ��الل الت�����ش��ال ب��ال��رق��م امل��ج��اين 800 
من   )782342-STADIA )800  –
بالرقم+97156  )اأو  الإم������ارات  دول����ة  داخ����ل 

2255927 من خارج دولة الإمارات(.
ال�������دورة اخل��ام�����ش��ة ع�شرة  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
اأبوظبي،  ه��ي  اإم��ارات��ي��ة  م��دن  �شت  يف  للبطولة 
اخليمة،  وراأ���س  الفجرية،  ال�شارقة،  دبي،  العني، 
اأكتوبر و8 نوفمر،   17 ب��ني  ال��ف��رتة  وذل��ك يف 
لدولة  الريا�شية  الأح����داث  واأه���م  اأب���رز  لتمثل 

الإمارات يف عام 2013.
بن  عبداهلل  حممد  �شعادة  اأف��اد  املنا�شبة،  وبهذه 
جتري  ال�شتعدادات  ب��اأن  البطولة  مدير  ب��دوه، 
بطولة  لتنظيم  و���ش��اق  ق��دم  على  ال���ش��ت��ع��دادات 
كاأ�س العامل لكرة القدم حتت 17 �شنة بعد اأقل 
من اأربعة اأ�شهر، حيث نتوقع ح�شور الآلف من 
ال���ذي ميتد  ال��ك��روي  امل��ه��رج��ان  ل��ه��ذا  امل�شجعني 
الإمارات  دول��ة  اأنحاء  خمتلف  يف  اأ�شابيع  ثالثة 
العربية املتحدة. وتتزايد احلما�س والإثارة �شواء 
�شركائنا  ل��دى  اأو  املحلية  املنظمة  اللجنة  ل��دى 
م��ع اق����رتاب ان��ط��الق ال��ب��ط��ول��ة ي��وم��اً ب��ع��د يوم. 
بني  م��ن  ت��ك��ون  اأن  البطولة  ل��ه��ذه  نتوقع  نحن 
اأكرث الفعاليات الكروية اإثارة ومتيزاً يف املنطقة، 
حيث �شت�شهد بروز مواهب كرة القدم الواعدة. 
واأود بهذه املنا�شبة اأن اأحّث امل�شجعني على حجز 
مقاعدهم يف ال�شفوف الأمامية لال�شتمتاع بهذا 

احلدث املثري واحل�شول على تذاكرهم اليوم!.
وت��ت��وف��ر ب��اق��ات امل���دن م��ن ال��ت��ذاك��ر قبيل اإجراء 
اأغ�شط�س.   26 يوم  تقام  التي  الر�شمية  القرعة 

وتتيح باقات املدن للجماهري �شراء التذاكر لكل 
مباراة من مباريات البطولة بناء على اختيارهم 
ل��ل��م��دي��ن��ة ال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام ف��ي��ه��ا ال��ب��ط��ول��ة وب�شعر 

خمف�س.
مباراة على مدى ثالثة   52 يقام ما جمموعه 
الريا�شية  امل��الع��ب  اأك���ر  م��ن  �شتة  يف  اأ���ش��اب��ي��ع 
– ا���ش��ت��اد حممد  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  يف 
اأب��وظ��ب��ي، وا�شتاد الإم����ارات يف راأ�س  ب��ن زاي��د يف 
وا�شتاد  الفجرية،  يف  الفجرية  وملعب  اخليمة، 
ال�شارقة يف ال�شارقة، وا�شتاد را�شد يف دبي، وا�شتاد 

خليفة بن زايد يف العني.
املتاأهلة   24 ال���  الفرق  مب�شاركة  البطولة  تبداأ 
�شمن �شت جمموعات تتاألف كل منها من اأربعة 
من  والثاين  الأول  الفريقان  يتاأهل  حيث  ف��رق، 
للدور  ت��ت��اأه��ل  كما   .16 ال���  ل���دور  ك��ل جمموعة 
اأربعة فرق حلت يف املركز الثالث يف  اأف�شل  ذاته 
ال�16  الفرق  تتناف�س  حيث  ال�شت،  املجموعات 
�شمن املراحل الالحقة يف البطولة، والتي تغادر 

فيها الفرق اخلا�شرة.

اع��ت��ر جن��م ك��رة امل�����ش��رب ال��ري��ط��اين ان���دي م���وراي انه 
�شالم  الغراند  يف  الل��ق��اب  مزيد من  اح��راز  اىل  �شي�شعى 

بعد جناحه يف التتويج بوميبلدون النكليزية .
77 ع��ام��ا ي��ت��وج بطال  وب���ات م���وراي اول ب��ري��ط��اين منذ 
لوميبلدون، ثالث بطولت الغراند �شالم الربع الكرى، 
بفوزه يف املباراة النهائية على ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س 
م��وراي يف  وق��ال  6-4 و7-5 و4-6.  اول عامليا  امل�شنف 
احت�شن  وان  اح��اول  ان  يجب  �شي  بي  بي  ملحطة  ت�شريح 
لتحقيق  انطالق  نقطة  وميبلدون  يف  اللقب  اعتر  وان 
الف�شل . وتابع رمبا ل ا�شتطيع الفوز جمددا باأي لقب 
و�شاأوا�شل  �شاأحاول  لكنني  ادري،  ل�شت  �شالم،  الغراند  يف 

العمل بكد من اجل ذلك .
موراي الذي خ�شر يف نهائي وميبلدون العام املا�شي امام 

ال�شوي�شري روجيه فيدرر، احرز لقبه الثاين يف البطولت 
الكرى بعد ان كان توج يف 2012 اي�شا بطال لفال�شينغ 
يف  ب��ال��ذات  ديوكوفيت�س  ح�شاب  على  الم��ريك��ي��ة،  م��ي��دوز 

مباراة من خم�س جمموعات.
يف  اول  امل�شنف  ي�شبح  ان  امكانية  ع��ن  ���ش��وؤال  على  وردا 
ال���ع���امل، ق���ال م�����وراي ان���ه ام���ر ���ش��ع��ب، ف��ي��ج��ب ان يكون 
الن لقبني يف  اح��رزت حتى  ال��ع��ام،  ثابتا ط��وال  م�شتواي 
الغراند �شالم وذهبية اللعاب الوملبية ومل ا�شبح قريبا 
العام  الومل��ب��ي��ة  الذهبية  وج���اءت  الت�شنيف  ���ش��دارة  م��ن 
املا�شي اي�شا وعلى امللعب الرئي�شي يف وميبلدون بالذات 
يف مباراة ثاأرية من فيدرر واو�شح هديف باأن احرز مزيدا 
���ش��الم م��ن دون ان اق��ل��ق ب�شاأن  ال��غ��ران��د  م��ن الل��ق��اب يف 

الت�شنيف .

حقق منتخب الحتاد الريا�شي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل يف تن�س الطاولة 
اول فوز له ثالثة �شفر يف املباراة التي جمعته اليوم مع فريق كازاخ�شتان 
يونيفر�شياد  يف  حاليا  املختلفةاملقامة  الريا�شية  املناف�شات  �شمن  وذل��ك 
وريا�شية  ري��ا���ش��ي  الف  ت�شعة  نحو  مب�شاركة  ب���داأت  ال��ت��ي  كازان2013 
الالعبني يو�شف احمد و�شعيد علي  265دولة. و�شم فريق الحت��اد  من 
وحممد حممود وحمد حممد واحمد معروف. وادخل هذا الفوز الفرحة 
يف قلوب الالعبني واملدرب وجميع اع�شاء الوفد الريا�شي لالحتاد الذين 
ال��ق��ادم��ة. ومن  امل��ب��اري��ات  النجاحات يف  ان تتوا�شل  اع��رب��وا ع��ن الم��ل يف 
واملباراة  الثانية مع منتخب لتفيا  اي�شا مباراته  املنتخب  ان يلعب  املقرر 

الثالثةغدا مع الفريق البلغاري. 

مائة يوم على انطالق مناف�ضات بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم حتت 17 �ضنة 

�ضقران يطلق العد التنازيل لأكرب حدث لكرة القدم ت�ضهده دولة الإمارات يف تاريخها

اأول فوز لالإمارات يف الريا�ضة موراي ي�ضعى اإىل اإحراز مزيد من الألقاب 
اجلامعية العاملية اليونيفر�ضياد 

باملوافقة  �شابق  ق��رار  لل�شباب عن  العراق  منتخب  م��درب  �شاكر  تراجع حكيم 
على قيادة منتخب بالده الأول واأكد اأن تركيزه يف الوقت احلايل �شين�شب على 

الفوز بكاأ�س العامل يف تركيا.
وفاز العراق بركالت الرتجيح على كوريا اجلنوبية ليتاأهل للدور قبل النهائي 
لكاأ�س العامل للمرة الأوىل يف تاريخه بعدما كان اأف�شل اإجناز له هو الو�شول 
اأعلن ال�شبوع املا�شي تو�شله  1989. وقال �شاكر الذي  اإىل دور الثمانية يف 
لتفاق مع الحتاد العراقي على قيادة املنتخب الأول بعد كاأ�س العامل قررت 
الرتيث وعدم ال�شتعجال على قيادة املنتخب الوطني وذلك ب�شبب ال�شغوط 

على �شخ�شي وعلى املنتخب ال�شبابي. 
واأ�شاف عر �شفحته ال�شخ�شية على موقع في�شبوك للتوا�شل الجتماعي يف 
وقت مبكر من �شباح اليوم الثنني هديف فقط هو اإحراز هذه البطولة )كاأ�س 

العامل( واإهداء اللقب لكم وبعد البطولة اأنوي اأن اأقوم برتتيب اأوراق املنتخب 
لوملبياد ريو دي جانريو )2016(. 

وتقدم العراق مرتني على كوريا اجلنوبية قبل اأن ينتهي الوقت الأ�شلي 2-2 
ثم تقدم جمددا قبل اأن يتعادل الكوريون يف الثواين الأخرية لت�شبح النتيجة 

3-3 ثم يتفوق اأ�شود الرافدين 5-4 بركالت الرتجيح.
وقال �شاكر جمهوري العزيز اأبارك لكم هذا الفوز الذي اأهديه لكم وهذا اأب�شط 
�شيء ا�شتطيع اأن اأقدمه لكم. احلمد هلل ا�شتطعنا اأن نفرحكم هذا اأول. ثانيا 

قدمنا ر�شالة اإىل العامل اأن الكرة العراقية لزالت بخري وهلل احلمد. 
اوروج���واي  م��ع  املقبل  الأرب��ع��اء  ي��وم  النهائي  قبل  ال���دور  ال��ع��راق يف  و�شيلعب 
التي اأطاحت با�شبانيا من دور الثمانية بينما تلتقي غانا مع فرن�شا يف املباراة 

الأخرى بالدور ذاته.

العراق يقرتب من نهائي مونديال ال�ضباب
���ش��ن��ع امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ن��م��ي اإجن�����ازا ت��اري��خ��ي��ا ب��ال��ف��وز ع��ل��ى نظريه 
املك�شيكي بهدفني لواحد، يف م�شتهل م�شوار الفريقني باملجموعة 
الذهبية،  ال��ك��اأ���س  لبطولة  ع�شرة  الثانية  الن�شخة  م��ن  الأوىل 
والكاريبي  والو�شطى  ال�شمالية  اأمريكا  لحتاد  القارية  املناف�شة 
املنتخب  ه��ديف  توري�س  جابرييل  املهاجم  و�شجل  )كونكاكاف(. 
اأقيمت مبدينة با�شادينا يف  البنمي )ق7 و47(، يف املباراة التي 
هدف  فابيان  ماركو  �شجل  فيما  الأمريكية،  كاليفورنيا  ولي��ة 
منتخب ال���رتي ال��وح��ي��د يف ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��وق��ت بدل 

ال�شائع لل�شوط الأول.
واأقيم اللقاء اأمام نحو 90 األف متفرج، كعادة مباريات املنتخب 
جماهريي  بح�شور  تتميز  التي  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املك�شيكي 
غفري كما �شهد اللقاء م�شاركة اأكرث من 600 مو�شيقي يف عزف 

عدد  حيث  من  القيا�شية  لالأرقام  جيني�س  مو�شوعة  دخل  حلن، 
ل�شدارة  الأه���داف  بفارق  مبكرا  بنما  وتقدمت  فيه.  امل�شاركني 
ب��ف��وز منتخب جزيرة  اأخ���رى  م��ف��اج��اأة  ال��ت��ي �شهدت  امل��ج��م��وع��ة، 
مارتينيك املغمور على كندا بهدف نظيف يف الوقت القاتل من 
لقب  حاملة  املك�شيك،  هزمية  وت��ه��دد  البطولة.  افتتاح  م��ب��اراة 
الكاأ�س الذهبية واأكرث املنتخبات نيال  الن�شختني املا�شيتني من 
دي  مانويل  خو�شيه  للفريق  الفني  املدير  موقف  بجعل  للقب، 
لتوري اأكرث �شعوبة، يف ظل النتقادات املوجهة اإليه عقب الأداء 
املحبط يف كاأ�س القارات بالرازيل، ف�شال عن تردي النتائج يف 
للمنتخب  الأول  الفوز  ه��ذا  ويعد   .2014 مونديال  ت�شفيات 
خ�شر  حيث  الذهبية،  الكاأ�س  يف  املك�شيكي  نظريه  على  البنمي 

وتعادل يف مواجهتني �شابقتني.

فوز تاريخي لبنما على املك�ضيك بالكاأ�س الذهبي 

م����ن �شمو  ك����رمي����ة  حت����ت رع����اي����ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�شوؤون الرئا�شة،ك�شفت وزارة �شوؤون 
ال��رئ��ا���ش��ة وب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س 
اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���ش��ي ال��ن��ق��اب عن 
ل��ك��اأ���س من�شور  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
،والتي �شتقام  القدم  بن زايد لكرة 
يوليو   28-14 ال���ف���رتة  خ����الل 
الع�شبي  القبة  اجل��اري على ملعب 
الريا�شية  زاي�����د  م��دي��ن��ة  م��ق��اب��ل 

باأبوظبي .
من  ال��ث��ان��ي��ة  الن�شخة  يف  وي�����ش��ارك 
ف���رق مت��ث��ل قطاعات   8 ال��ب��ط��ول��ة 
واجلهات  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وزارة 
تقام  حيث  لها،  التابعة  احلكومية 
ب���رام���ج وخطة  ال��ب��ط��ول��ة ���ش��م��ن 
اتفاقية  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الن�����ش��ط��ة 
ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة ب���ني ال�����وزارة 

وجمل�س ابوظبي الريا�شي .
ال�شحفي  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
املوافق  الث���ن���ني  ي����وم  ع��ق��د  ال����ذي 
2013 يف مقر جمل�س   -07  -8
�شعادة  بح�شور  الريا�شي  ابوظبي 
�شوؤون  وزارة  وكيل  العامري  را�شد 
الرئا�شة لقطاع التن�شيق احلكومي 
املحمود  اإب��راه��ي��م  حممد  و���ش��ع��ادة 
نائب رئي�س الهيئة العامة لل�شباب 
ال���ع���ام ملجل�س  وال��ري��ا���ش��ة الم����ني 

ابوظبي الريا�شي.
�شجلت  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  وت���ه���دف 
الأوىل  ن�شختها  جناحات كبرية يف 
الن�شاط  دع���م  اىل  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام 
�شوؤون  وزارة  مل��ج��ت��م��ع  ال��ري��ا���ش��ي 
البطولت  دور  وت��ع��زي��ز  ال��رئ��ا���ش��ة 
التوا�شل  ت��ن��م��ي��ة  يف  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
وال��ت��ق��ارب وت��وط��ي��د الأوا����ش���ر بني 
املمار�شات  وت�����ش��ج��ي��ع  امل�����ش��ارك��ني، 
املجتمع،  يف  اليجابية  الريا�شية 
دعما مل�شاعي ن�شر الوعي الريا�شي 
والثقايف والعمل على رعاية املواهب 

كافة  م��ن  الريا�شية  والإم��ك��ان��ي��ات 
وحتقيق   ، املجتمعية  ال��ق��ط��اع��ات 
من  انطالقا  احلكومية  ال�شراكات 
نهيان  ال�شيخ  �شمو  ودع���م  اه��ت��م��ام 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
والتوجيهات  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي 
ال�شديدة ل�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .
فرق  ثمانية  البطولة  يف  وي�شارك 
ق��ط��اع اخلدمات  ك��ل م��ن )  مت��ث��ل 
 ، الأوىل  الن�شخة  بطل   - امل�شاندة 
مكتب المني العام للوزارة ، قطاع 
الوطني  امل��رك��ز   ، امل��ج��ت��م��ع  ����ش���وؤون 
ل����الأر�����ش����اد اجل����وي����ة وال����������زلزل ، 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة ، ق�شم  امل��را���ش��م  ق��ط��اع 
ال��وزارة ، جهاز  تقنية املعلومات يف 
دائرة  الغذائية،  للرقابة  ابوظبي 

الق�شاء ( .
واأ���ش��ف��رت م��را���ش��م ق��رع��ة البطولة 
�شوؤون  وزارة  مقر  يف  اأقيمت  التي 
بح�شور  املا�شي  الأ�شبوع  الرئا�شة 
الفرق  امل��ن��ظ��م��ة ومم��ث��ل��ي  ال��ل��ج��ن��ة 
امل�������ش���ارك���ة ، ع����ن ت��ق�����ش��م ال���ف���رق 
حيث   ، جمموعتني  اىل  امل�����ش��ارك��ة 
فريق  املا�شية  الن�شخة  بطل  ج��اء 

قطاع اخلدمات امل�شاندة يف �شدارة 
املوقف العام للمجموعة الأوىل اىل 
ابوظبي للرقابة  جانب فرق جهاز 
 ، املعلومات  تقنية  ق�شم   ، الغذائية 
حني  يف   ) الرئا�شية  املرا�شم  قطاع 
���ش��م��ت امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ف���رق ) 
قطاع �شوؤون املجتمع، مكتب المني 
لالأر�شاد  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ال���ع���ام، 
اجلوية والزلزل ، دائرة الق�شاء(. 
مناف�شات  تنطلق  ان  امل��وؤم��ل  وم��ن 
املوافق  املقبل  الأح��د  يوم  البطولة 
تاريخ  ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر  ي��ول��ي��و   14
ختامها يوم الثامن والع�شرون من 
ثمان  بواقع   ، اجل��اري  يوليو  �شهر 
م��ب��اري��ات جت���ري ع��ل��ى م���دى ايام 
الأحد والثنني والثالثاء والأربعاء 
ا�شراف  اأ�شبوع وذلك حتت  من كل 
دوليني معتمدين من احتاد  حكام 
كما تخ�شع  القدم،  لكرة  الم��ارات 
البطولة لقواعد ولئحة تنظيمية 

وباإ�شراف جلنة فنية متخ�ش�شة.
للبطولة  الفنية  ال�شروط  وتن�س 
على ان يكون لكل فريق 12 لعبا 
و6  مرمى  وحار�س  اأ�شا�شيني   5  (
لعبني احتياط ( وحت�شب للفريق 
وللفريق  ن���ق���اط  ث�����الث  ال���ف���ائ���ز 

تكون  فيما  واح���دة  نقطة  امل��ت��ع��ادل 
ال���ف���رتة ال��زم��ن��ي��ة ل���ل���م���ب���اراة على 
40 دق��ي��ق��ة بواقع  ���ش��وط��ني  م���دى 
ويح�شل  ���ش��وط  ل��ك��ل  دق��ي��ق��ة   20
ال��ف��ري��ق��ني امل��ت��ب��اري��ني ع��ل��ى راحة 
م��دت��ه��ا 5 دق��ائ��ق ب��ني ال�����ش��وط��ني ، 
كما ن�شت الالئحة الفنية يف حال 
تعادل الفريقني يف الأدوار النهائية 
اإ�شافيني  ����ش���وط���ني  ل���ع���ب  ع���ل���ى 
5 دق��ائ��ق ويف حال  م��دة ك��ل �شوط 
ا�شتمرار التعادل يلجان اىل ركالت 
الرتجيح ، واأتاحت الالئحة الفنية 
باإجراء  امل�����ش��ارك��ة  ال���ف���رق  جل��م��ي��ع 

تبديالت مفتوحة يف كل مباراة .
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزارة  ور����ش���دت 
وت��ق��دي��ري��ة ثمينة  م��ال��ي��ة  ج���وائ���ز 
الثالثة  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زة  ل��ل��ف��رق 
الن�شخة  م���ن���اف�������ش���ات  يف  الأوىل 
الثانية لكاأ�س من�شور بن زايد لكرة 
وللهداف  ولأف�����ش��ل لع���ب  ال��ق��دم 
واأف�شل حار�س يف البطولة ، وذلك 
�شمو  واهتمام  رعاية  من  انطالقا 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
النقلة  حتقيق  يف  ال��ري��ادي  ودوره 
الريا�شة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ن��وع��ي��ة 
مببادئ  واإميانا   ، والعاملية  املحلية 

املوؤ�ش�شات  ف���رق  وت�شجيع  حتفيز 
احلكومية والكوادر الوظيفية على 
امل�شاركة يف الكرنفالت والتجمعات 
بعطاءتهم  واإث���رائ���ه���ا  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
وطاقاتهم وتاأكيد وجودهم الفاعل 

يف املنا�شبات الجتماعية .
���ش��ع��ادة را�شد  ت���ق���دم  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
�����ش����وؤون  وزارة  وك����ي����ل  ال����ع����ام����ري 
الرئا�شة لقطاع التن�شيق احلكومي 
والتريكات  ال���ت���ه���اين  ب��خ��ال�����س 
للقيادة احلكيمة ول�شعب الإمارات 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ح���ل���ول  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
الريادي  ال�����دور  م��ث��م��ن��ا   ، ال���ك���رمي 
اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  ل�شمو 
ابوظبي  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان 
املتوا�شل  ودع����م����ه   ، ال���ري���ا����ش���ي 
بالقطاع  والتقدم  الرت��ق��اء  مل�شرية 
اآيات  باأ�شمى  ،متقدما  ال��ري��ا���ش��ي 
ال�شيخ  ل�����ش��م��و  وال���ع���رف���ان  ال�����ش��ك��ر 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
ودعمه  ال�شخية  ملكارمه  الرئا�شة، 
يف  الريا�شية  والرامج  لالأن�شطة 
الوزارة ورعايته الكرمية ل�شريحة 

ال�شباب والريا�شة .
كاأ�س  ت��ن��ظ��ي��م  ان  ال��ع��ام��ري  واأك�����د 
م��ن�����ش��ور ب���ن زاي�����د ل���ك���رة ال���ق���دم ، 
يعد  ال��ت��وايل،  على  الثانية  للمرة 
�شموه  دع�����م  ع���ل���ى  ق���اط���ع���ا  دل���ي���ال 
املتوا�شل  واهتمامه  امل��ح��دود  غ��ري 
ب��رع��اي��ة الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
وت�شخريه   ، الرئا�شة  �شوؤون  وزارة 
النجاح  وعوامل  الإمكانيات  لكافة 
الكروية  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  للتجمعات 
مب�شاركة  ت����ق����ام  ال����ت����ي  ال����ه����ادف����ة 
املوؤ�ش�شات  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م���ن  وا���ش��ع��ة 
ر�شخته  ما  ان  م�شريا   ، احلكومية 
التجربة الأوىل من جناحات فاقت 
التوقعات وتفاعل غري م�شبوق بني 
ال������وزارة واجلهات  ق��ط��اع��ات  ف���رق 
احلكومية التابعة لها ، �شيعزز من 

اأه��داف البطولة ودوره��ا ومكانتها 
يف اأجندة الفعاليات الريا�شية التي 

تقام ب�شهر رم�شان الكرمي .
ب������دور جمل�س  ال���ع���ام���ري  واأ������ش�����اد 
ابوظبي الريا�شي الذي بات �شريكا 
الريا�شي  ال���رن���ام���ج  يف  اأ����ش���ي���ال 
وب�شماته   ، الرئا�شة  �شوؤون  ل��وزارة 
التميز  ب��ت��ح��ق��ي��ق  اأ���ش��ه��م��ت  ال���ت���ي 
جلميع امل�شابقات والن�شاطات التي 
ت��ق��ام ل��ف��رق ال������وزارة ، م��ع��رب��ا عن 
احلدث  بتنظيم  وف��خ��ره  اع���ت���زازه 

للعام الثاين على التوايل.
ودع�������ا ال����ع����ام����ري ج���م���ي���ع ال���ف���رق 
البطولة  م��ن��اف�����ش��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
اىل تقدمي م�شتويات فنية كبرية ، 
وعك�س الروح الريا�شية والتناف�س 
احل�شاري ال�شريف ، موؤكدا حر�س 
على  ال���وزارة  يف  الريا�شية  اللجنة 
�شورها  باأبهى  البطولة  تكون  ان 
 ، والتنظيمية  الفنية  النواحي  من 
متا�شيا مع الرعاية الكرمية وا�شم 
اجلميع  قلوب  يف  الثمني  البطولة 
بدوره هو الخر رفع �شعادة حممد 
اإبراهيم املحمود نائب رئي�س الهيئة 
المني  والريا�شة  لل�شباب  العامة 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  ال��ع��ام 

والتريكات  ال��ت��ه��اين  اي���ات  ا�شمى 
حلول  مبنا�شبة  الر�شيدة  للقيادة 
ان  متمنيا   ، امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 
ت��ع��ود ذك����راه ودول��ت��ن��ا ت��رف��ل بالعز 
والمن وال�شالم، م�شريا ان الدعم 
ابوظبي  جم���ل�������س  ي���ول���ي���ه  ال�������ذي 
القطاعات  جل���م���ي���ع  ال���ري���ا����ش���ي 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ن��اب��ع من 
ال�شيخ  ل�����ش��م��و  احل��ك��ي��م��ة  ال����روؤي����ة 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
املجل�س ،الذي يويل اهتماما كبريا 
لتقدمي الرامج واملبادرات الهادفة 
لتطوير احلركة الريا�شية، م�شيداً 
ال�شيخ من�شور  �شمو  برعاية ودعم 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي�������ر �����ش����وؤون 
والنماء  ال��ت��ق��دم  مل�����ش��رية  ال��رئ��ا���ش��ة 

للقطاع الريا�شي.
وق��ال : نعر عن �شعادتنا وفخرنا 
بال�شراكة مع وزارة �شوؤون الرئا�شة 
يف تنظيم بطولة ترتبط باأ�شم �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
�شفينة  ورب���ان   ) الم����ارات  فخر   (
الريا�شية  والجم�����اد  الجن������ازات 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي وامل��ح��ل��ي ، 
ابوظبي  جم��ل�����س  ح��ر���س  م����وؤك����داً 

ال��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة اجلهود 
وتعاونه  �شراكاته  وتعزيز  لتوثيق 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
لدعم جميع فئات و�شرائح املجتمع 
ب��ال��رام��ج ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي حتث 
وتر�شخ  اليجابية  املمار�شات  على 
املفهوم الريا�شي ال�شحي ، م�شريا 
ان كاأ�س من�شور بن زايد يعد واحد 
الكروية  وامللتقيات  التجمعات  من 
املميزة التي نتطلع من خاللها اىل 

تعزيز النجاحات الريا�شية.
واأ�شاد املحمود بجهود وزارة �شوؤون 
الرئا�شة واللجنة الريا�شية امل�شرفة 
الن�شاطات  واأج��ن��دة  ال��رام��ج  على 
وامل�شابقات ودورها يف دعم الثقافة 
القطاعات  خمتلف  بني  الريا�شية 
واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لها 
ابوظبي  جم���ل�������س  ان  م�������ش���ريا   ،
دعم  يدخر جهدا يف  لن  الريا�شي 
الريا�شية للوزارة مبزيد  التجربة 
م��ن اخل���رات وال��ت��ج��ارب والأفكار 
الرائدة والعمل على توفري جميع 
الإمكانات واملن�شاآت الريا�شية،التي 
ال���ت���وا����ش���ل  ت���ن�������ش���ب يف حت���ق���ي���ق 
وال����ت����الح����م وت���ن���م���ي���ة الأوا�������ش������ر 

والتقارب يف القطاع ال�شبابي.

الإعالن عن الن�ضخة الثانية لكاأ�س من�ضور بن زايد لكرة القدم 2013



الغذاء الغني بالألياف يحمي القلب
غذائيا  نظاما  يتبعون  الذين  الأ�شخا�س  اأن  اإىل  طبية،  درا�شة  تو�شلت 
ال�شكر  مبر�س  لالإ�شابة  عر�شة  اأق��ل  الكاملة،  واحلبوب  بالألياف  غنيا 

النوع الثانى، بالإ�شافة اإىل اأمرا�س القلب املزمنة واخلطرية .
الألياف  من  كبرية  ن�شبة  على  املحتوية  الأطعمة  اإىل  الأب��ح��اث  وت�شري 
واحلبوب الكاملة، اأو خليط مابني الثنني مرتبط ب�شورة كبرية برتاجع 
اأمرا�س  اإىل  بالإ�شافة  الثانى،  النوع  ال�شكر  مبر�س  الإ�شابة  خماطر 

القلب.
واأو�شح الباحثون اأن الأبحاث الأولية التى اأجريت فى هذا ال�شدد، اأ�شارت 
اإىل اأن ال�شتفادة من الألياف مع احلبوب خا�شة فى وجبة الإفطار يعزز 

فر�س الوقاية من هذه الأمرا�س املزمنة .
الأ�شخا�س  من  جمموعة  على  اأج��ري��ت  التى  الأول��ي��ة  الأب��ح��اث  وك�شفت 
ممن انتظموا فى تناول احلبوب الكاملة والألياف، حدوث تراجع بن�شبة 
ب��اأم��را���س ال�شكر  % ف��ى ف��ر���س الإ���ش��اب��ة   43 22 اإىل  ت��راوح��ت م��اب��ني 

والقلب.

)جرو البائ�س( يت�ضدر الإيرادات 
ايرادات  البائ�س  ج��رو  املتحركة  الر�شوم  فيلم  من  اجلديد  اجل��زء  ت�شدر 

ال�شينما يف امريكا ال�شمالية م�شجال 5ر82 مليون دولر.
يخرج الفيلم بيري كوفني وكري�س رينود وي�شارك يف بطولته �شتيف كاريل 

وكري�شنت ويج اأداء �شوتي.
واحتل الفيلم اجلديد تونتو املركز الثاين بايرادات 4ر29 مليون دولر.

ويخرجه  فيت�شرن  ووليام  هامر  وارم��ي  دي��ب  ج��وين  الفيلم  ببطولة  يقوم 
جوري فربن�شكي.

وتراجع من املركز الثاين الذي احتله يف ال�شبوع املا�شي اىل املركز الثالث 
بطولة  الفيلم  مليونا.   25 ليجمع  ال�شديقتان  والكوميديا  احلركة  فيلم 

�شاندرا بولوك وميلي�شا مكارثي ومن اخراج بول فيج.
املتحركة جامعة  ال��ر���ش��وم  فيلم  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اىل  الول  م��ن  ت��راج��ع  كما 
6ر19 مليون دولر. وي�شارك يف بطولة الفيلم بال�شوت  الوحو�س حمققا 

كل من بيلي كري�شتال وجون جودمان.
للنجم  زومبي  حرب  فيلم  اخلام�س  املركز  اىل  الثالث  املركز  من  وتقهقر 

براد بيت . و�شجل الفيلم 2ر18 مليون دولر.
مارك  ويخرجه  كريتز  ودانيال  اينو�س  مرييلي  الفيلم  بطولة  يف  ي�شارك 

فور�شرت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حفيدة ملكة بريطانيا حامل 
اأعلن ق�شر باكنغهام، املقر الر�شمي 
مللكة بريطانيا، اليزابيث الثانية، يف 
زارا  امللكة  حفيدة  اأن  ام�س،  لندن، 
مولودها  وتنتظر  ح��ام��ل  ت��ي��ن��دال، 
وق���ال  اجل����دي����د.   ال���ع���ام  يف  الأول 
الق�شر يف بيان اإن زارا وزوجها مايك 
بالنباأ..  �شعدوا  وعائلتيهما  تيندال 
طفل  اأول  اجلديد  املولود  و�شيكون 
اآن  لالأمرية  الثالث  واحلفيد  لهما 
، الإبنة الوحيدة للملكة  والدة زارا 
يف  ال��ن��ب��اأ  وي��اأت��ي  الثانية.  اليزابيث 
امللكية  ال��ع��ائ��ل��ة  ف��ي��ه  ت��ن��ت��ظ��ر  وق���ت 
الريطاين اأول مولود لدوق ودوقة 
كيمريدج هذا ال�شهر. وكان لعب 
م��ن��ت��خ��ب ان��ك��ل��رتا ال�����ش��اب��ق يف كرة 
البالغ من  الرغبي، مايكل تيندال، 
 32( زارا  ت����زوج  ع���ام���اً   34 ال��ع��م��ر 
ع���ام���اً( يف ح��ف��ل خ���ا����س يف مت���وز/
ريا�شية  ه��ي  وال��ت��ي   ،2011 يوليو 
اأي�����ش��اً وف����ازت ال��ع��ام املا�شي  ب����ارزة 
مبناف�شات  ال��ف�����ش��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
اأوملبياد لندن. وحتتل  الفرو�شية يف 
ولية  ت��رت��ي��ب  يف   15 امل��رت��ب��ة  زارا 
العر�س، و�شيحتل مولودها اجلديد 

املرتبة 16 يف الرتتيب.
 

يقرتن بفتاة ت�ضغره 70 عامًا
بفتاة  ال��ع��م��ر  م��ن  والت�شعني  ال��ث��ان��ي��ة  ع��راق��ي يف  اق���رتن 
زواج قبلي مت فيه تزويج  �شبعني عاماً، يف حفل  ت�شغره 
الريا�س  �شحيفة  بح�شب  اأي�����ش��ا،  امل��راه��ق��ني  حفيديه 
ال�شعودية.  وتزوج مو�شلي حممد املجامعي عرو�شه منى 
حفل  يف  ع��ام��اً   22 العمر  م��ن  البالغة  اجل��ب��وري  خملف 
خ��الل احلفل  ب��غ��داد، ومت  ب�شمايل  �شاعات،  اأرب��ع  ا�شتمر 
اأي�شا تزويج حفيديه البالغني من العمر 16 و17 عاما.  
بفارغ  ال�شعيد  اليوم  ينتظر هذا  انه كان  املجامعي  وقال 
ال�شر، ذلك اأن زواجه تاأجل عدة مرات ليتزامن مع زواج 
اإنني غاية يف ال�شعادة لأتزوج  حفيديه.  وقال املجامعي، 
يف يوم واحد مع حفيدّي. اإنني ا�شعر كما لو كنت يف �شن 
20 عاما .  وكان املجامعي قد اأجنب 16 ولداً يف م�شقط 
راأ���ش��ه يف قرية غ��وب��ان م��ن زوج��ت��ه الأوىل، واأت���ت زيجته 
الثانية بعد ثالث �شنوات من وفاتها، و�شارك يف احلفل 

لفيف من اأعيان القبيلة. 

قتله لرف�ضه دفع دولرين
القب�س  األقت  اأنها  ام�س  التايالندية،  ال�شرطة  اأعلنت 
اخلالف  ب�شبب  اأم��ريك��ي��اً  قتل  اأج���رة  ���ش��ي��ارة  �شائق  على 
على تعريفة باأقل من دولرين. وذكرت �شحيفة بانكوك 
باأنه  اأق��ّر  �شنة،   32 العمر  من  البالغ  ال�شائق  اإن  بو�شت 
الذي   ، 50 عاماً  بيلكينغتون  طعن الأمريكي، تروي يل 
يف  اأمريكية  ب�شركة  الزبائن  مع  للعالقات  مديراً  يعمل 
ال�شبت،  يوم  بيلكينغتون  اأقل  اإنه  ال�شائق  وقال  تايالند. 
واأن الأخري ا�شتكى من اأن عداد امل�شافة يتحرك ب�شرعة 
حني  زادت  ال�شجار  حماوة  واأن  بتزويره،  ال�شائق  واتهم 
و�شلت الت�شعرية اإىل 1.58 دولر، فخرج الأمريكي من 
دون اأن يدفع. واأ�شار ال�شائق اإىل اأنه تناول �شكيناً طوياًل 
ولكن  ال��زب��ون،  ليهدد  ال�شيارة  ���ش��ن��دوق  يف  ب��ه  يحتفظ 
كان  فما  �شيهاجمه،  ب��اأن��ه  فخ�شي  ن��ح��وه  ت��وج��ه  الأخ���ري 
منه اإل اأن طعنه عدة مرات. وفّر ال�شائق بال�شيارة تاركاً 

الرجل على الأر�س.

قتل زوجته ب�ضبب ات�ضال جمهول
�شهدت مدينة �شرا اخليمة يف م�شر حادثة قتل حيث قام 
زوج بالتعدى على زوجته بال�شرب حتى ا�شطدمت راأ�شها 
باحلائط ففارقت احلياة ب�شبب ات�شال تليفونى جمهول. 
ا�شارة  القليوبية  اأمن  ي�شرى مدير  اللواء حممود  تلقى 
22 �شنة ربة منزل جثة  م  م  امل�شت�شفى بو�شول مها  من 
وتو�شلت  واجل�شد،  بالراأ�س  بجروح  اإ�شابتها  اأثر  هامدة 
حتريات اللواء حممد الق�شريى مدير املباحث اجلنائية 
اىل اأنه حال تواجد املجنى عليها ب�شكنها ورد اليها ات�شال 
هاتفي على تليفونها ومل تقم بالرد عليه. ولدي �شوؤال 
�شبب عدم  نقا�س عن  �شنة   39 �س  ع  �شيد  املدعو  زوجها 
ردها اكدت له اأن الت�شال وارد من �شقيقها وعندما قام 
ب�شقيقها  خا�س  غري  الرقم  ان  اكت�شف  الهاتف  بفح�س 
فحدثت بينهما م�شاده كالمية قام على اثرها بالتعدى 

املطالعة والكتابة حتمي الذاكرة 
التي حتر�س الدماغ على  العقلية،  بالن�شاطات  القيام  اأو  القراءة والكتابة  اأن  اإىل  اأمريكية حديثة  تو�شلت درا�شة 
العمل وحتتاج للتفكري والتحليل، ميكن اأن تفيد يف احلفاظ على حدة الذاكرة عند الكر، حتى لو مت القيام بها 

باأي عمر خالل احلياة.
الأع�شاب، وتابع فيها  لعلم  الأمريكية  الطبية لالأكادميية  املجلة  ، وهي  الأع�شاب  ن�شرت يف دورية علم  الدرا�شة 
اأو  القراءة  ع��ادة  عن  �شوؤالهم  مت  كما  ع��ام،  كل  لديهم  التفكري  وطريقة  الذاكرة  لتقييم  �شخ�شا   294 الباحثون 
مهارة الكتابة اأو قيامهم بن�شاطات اأو األعاب تتطلب التفكري والتحليل خالل اأي مرحلة من مراحل حياتهم �شواء 
كان  اإن  ملعرفة  دماغهم  درا�شة  وفاتهم مت  وعند  بعد  احل��ايل، وحتى  بالعمر  ال�شباب وحتى  اأو  البلوغ  اأو  الطفولة 

يحتوي على تغريات يف بنيته ت�شري للخرف.
%( لدى امل�شرتكني الذين يحبون القراءة  واأبانت النتائج اأن تراجع الذاكرة كان اأقل مبقدار الن�شف تقريباً )48 
مع  مقارنة  العمل،  على  الدماغ  وحتفز  التفكري  تتطلب  التي  الن�شاطات  اأو  الألعاب  مار�شوا  الذين  اأو  الكتابة  اأو 
الأ�شخا�س الذين مل يقوموا باأي من هذه الن�شاطات، وحتى بعد ا�شتبعاد احلالت التي اأظهر فح�س الدماغ وجود 

تغريات يف بينة الدماغ ت�شري اإىل اخلرف. 
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جنت من حتطم الطائرة
 فقتلتها �ضيارة الإنقاذ

جنت مراهقة �شينية من حتطم طائرة يف �شان فران�شي�شكو يوم 
التي  الإنقاذ  �شيارة فريق  ت�شلم من  اأنها مل  املا�شي غري  ال�شبت 
يف  ال�شرعي  الطبيب  مكتب  وقال  م�شرعها.  اإىل  واأدت  �شدمتها 
اأن  احتمال  يف  يحقق  اإن��ه  فران�شي�شكو  ب�شان  ماتيو  �شان  اإقليم 
تكون الطالبة ال�شينية )16 عاماً( التي قتلت بعد حتطم طائرة 
خطوط اآ�شيانا اجلوية يف مطار �شان فران�شي�شكو الدويل �شدمتها 
�شيارة فريق الإنقاذ. وقتلت طالبتان �شينيتان يف حتطم طائرة 
بوينغ 777 ،كانتا �شمن جمموعة من 35 من الطالب واملدر�شني 
اإىل  طريقهم  يف  ال�شني  �شرق  متو�شطة  مدر�شة  من  ال�شينيني 
�شيفي.  برنامج  يف  للم�شاركة  اأجنل�س  لو�س  منطقة  يف  مدر�شة 
اإنه تلقى معلومات  وقال مكتب الطبيب ال�شرعي يف �شان ماتيو 
من ق�شم الإطفاء يف �شان فران�شي�شكو ال�شبت باأن هناك احتمال 
باأن تكون اإحدى الفتاتني �شدمت باآلية لفريق الإنقاذ على مهبط 
الطائرات. واأ�شار املكتب اإىل اأن نتائج الت�شريح �شت�شدر حول ما 
اإذا كانت الطالبة قتلت يف التحطم اأم لحقاً ب�شيارة الإنقاذ. وكان 

200 �شخ�س اأ�شيبوا بجروح يف احلادث.

دخل لل�ضرقة فاعتقله �ضابط �ضرطة
دخل 3 ل�شو�س اأحد املحال التجارية يف ايطاليا لتنفيذ عملية 
�شطو م�شلح، ليعتقل �شابط ال�شرطة اأحدهم.  واأظهر ت�شجيل، 
الكويتية،  الأن��ب��اء  ج��ري��دة  وبثته  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع  على  متوفر 
اأ���ش��خ��ا���س مقنعني وه���م ي��دخ��ل��ون امل���ح���ل.  وق����ام اأحد  ث��الث��ة 
الل�شو�س الثالثة يف ال�شريط، الذي التقطته كامريات مراقبة 
يف املحل، باإخراج �شالحه داخل املحل.  لكن ال�شدفة �شاءت اأن 
يكون هناك �شابط �شرطي يف املحل كان يت�شوق.  وعلى الفور، 
منهم  اثنان  ليفر  الل�شو�س  وج��ه  يف  �شالحه  ال�شابط  اأ�شهر 

ويلقي ال�شرطي القب�س على الثالث. 

ا�ضطياد �ضمكة عمرها 200 عام
اأق��دم �شمكة من  الأمريكي هيرني ليبمان من ا�شطياد  متكن 
نوع �شورتراكر اأو �شمكة ال�شخر، قدر عمرها ب�200 �شنة وبلغ 
تعي�س  الهامور.  �شمكة  ت�شبه كثريا  كيلوجراما وهي   18 وزنها 
ال�شمكة احلمراء يف اأعماق تتعدى ال���300 مرت، غري اأن هرني 
ولية  �شاحل  على  �شيد  رح��ل��ة  خ��الل  ي��وم��ني  قبل  ا���ش��ط��اده��ا 
انه  ليبمان  ال�شياد هرني  األ�شكا على عمق 270 مرت. ويقول 
مل يدرك قيمة �شيده الثمني حتى نظر يف كتاب مر�شد اآل�شكا 
حول تاريخ الكائنات البحرية يف املنطقة. اأثار ا�شطياد هرني 
مواقع  على  اخل��ر  ت��داول��وا  مم��ن  العديدين  ا�شتياء  لل�شمكة 
هرني  على  حانقة  م�شتخدمة  غ��ردت  اإذ  الجتماعي  التوا�شل 
اإطالق �شراحها وتركها لتعود  ال�شمكة عو�س  وقراره يف �شيد 
اإىل القاع، قائلة : ا�شتطاعت ال�شمكة اأن ت�شمد ل�200 عام وفرح 
وعلقت  واأ�شفاه؟  تقتل،  ان  لها  اختري  ثم  ل�شطيادها  بع�شهم 
اإىل املياه بعد  األ�شكا قائلة باأن رجوع ال�شمكة  هيئة ال�شيد يف 
ال�شطح  اإىل  خروجها  اأن  اإذ  ينقذها  لن  العمق  من  ا�شطيادها 

ي�شبب لها اإ�شابات داخلية بليغة.
املهند�س الياباين �شوتا يعر�س الروبوت Rapiro املجهزة ب� 12 حمركا وميكنه الروؤية وامل�شي وحتريك ذراعه. )ا ف ب(

حمام يقتل �ضقيقني
 ل�ضدمهم��ا �ض���يارته

�شهد طريق م�شر حلوان الزراعي 
�شحيتها  راح  موؤ�شفة  قتل  واقعة 
���ش��ق��ي��ق��ان، ع��ن��دم��ا اأط���ل���ق حمام 
ال���ر����ش���ا����س م����ن م�����ش��د���ش��ه علي 
ا�شطدامهما  ب�شبب  ال�شحيتني 
ب�شيارة  اخل��ل��ف  م��ن  ب�شيارتهما 
ح���دوث  اإىل  اأدي  مم���ا  ال���ق���ات���ل، 
عليهما  املجني  وم�شرع  م�شاجرة 
بح�شب  امل�����������ارة،  ذه��������ول  و�����ش����ط 

�شحيفة الأهرام امل�شرية. 
اإثر  ع��ل��ى  اإن���ه  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
ذلك جتمع نحو 200 �شخ�س من 
اأهايل القتيلني وقاموا بالعتداء 
ب��ال�����ش��رب ع��ل��ى امل��ت��ه��م واإح������راق 
انتقلت  ال���ف���ور  وع���ل���ي  ����ش���ي���ارت���ه، 
القوات الأمنية بقيادة اللواء علي 
العا�شمة  ح��ك��م��دار  ال���دم���ردا����س 
وجنحت يف ال�شيطرة علي املوقف 
الطريق،  وف��ت��ح  الأم����ر  واح���ت���واء 
واأمر  بالواقعة  حم�شر  وحترير 
م�شاعد  ال�شغري  اأ���ش��ام��ة  ال��ل��واء 
القاهرة  لأم����ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 

باإحالته اإيل النيابة للتحقيق. 
وك����ان ال���ل���واء ج��م��ال ع��ب��د العال 
ملباحث  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
ال��ق��اه��رة ق��د ت��ل��ق��ي اإخ���ط���ارا من 
العميد ه�شام لطفي مفت�س فرقة 
املباحث بحدوث م�شاجرة واإطالق 
اأعرية نارية بطريق م�شر حلوان 
الدفع  ال��ف��ور مت  ال��زراع��ي، وعلي 
علي  لل�شيطرة  اأمنية  بتعزيزات 

املوقف. 

ورقة تعلق باأنف 
طفلة كامريون 

ديفيد  الريطاين،  ال��وزراء  رئي�س  ُنقلت طفلة 
ك����ام����ريون، ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر ���ش��ن��ت��ني اإىل 
عِلقت  اأن  بعد  ال�����ش��رع��ة،  وج��ه  على  امل�شت�شفى 
ديلي  وق��ال��ت �شحيفة  اأن��ف��ه��ا.  ورق��ة ل�شقة يف 
من  يتمكن  مل  ك���ام���ريون  اإن  ام�����س  ت��ل��ي��غ��راف 
اأن���ف فلورن�س،  اإخ����راج ال��ورق��ة ال��ال���ش��ق��ة م��ن 
اإىل م�شت�شفى �شانت  اأبنائه، وقام بنقلها  اأ�شغر 
توما�س و�شط لندن لإزالتها. واأ�شافت اأن رئي�س 
الوزراء الريطاين ك�شف عن احلادثة حني زار 
م�شت�شفى اإفلينا لالأطفال يف لندن، حيث عولج 
ابنه اإيفان قبل وفاته عام 2010 عن عمر ناهز 
مازحاً  عّلق  كامريون  اأن  وا�شافت  �شنوات.   6
اأن  يجب  ل�شقة  ورق���ة  ممر�شة  اعطته  ح��ني 
اأنف  يف  علقت  ل�شقة  ورق���ة  لأن  ح����ذراً،  اأك���ون 
اإىل كامريون، قوله  ال�شحيفة  . ون�شبت  ابنتي 
اإنه لحظ مع زوجته �شامانثا اأن فلوران�س كانت 
الفطور،  وج��ب��ة  ت��ن��اول  اث��ن��اء  ب�شعوبة  تتنف�س 
وات�شح باأنها ادخلت ورقة ل�شقة يف اأنفها ومت 

على اأثر ذلك نقلها اإىل امل�شت�شفى.

اأو������ش�����ح ت���ق���ري���ر ل�������ش���رك���ة م����ك����ايف الأم����ريك����ي����ة 
اأن  البيانات  وحماية  اأم��ن  برامج  يف  املتخ�ش�شة 
ا���ش��ت��خ��دام��ا من  الأل���ع���اب ه��ي الأك����رث  تطبيقات 
اإىل  اخلبيثة  الرجميات  لنقل  القرا�شنة  قبل 

الأجهزة الذكية بهدف اخرتاقها.
واأك��������دت م���ك���ايف -امل���م���ل���وك���ة ل�����ش��رك��ة اإن����ت����ل- يف 
اآخ���ر ت��ق��ري��ر ل��ه��ا ع��ن اأم���ن الأج���ه���زة املحمولة، 
على  ال��ك��ب��ري  الإق���ب���ال  ي�شتغلون  ال��ق��را���ش��ن��ة  اأن 
من  منها،  املجانية  وحتديدا  الألعاب،  تطبيقات 
خبيثة  برجميات  حمملة  تطبيقات  ن�شر  اأج��ل 

واإغراء امل�شتخدمني لتثبيتها على اأجهزتهم.
ما  غالبا  التطبيقات  تلك  اأن  ال�شركة  واأ�شافت 
ع��ل��ى �شالحيات  ل��ل��ق��را���ش��ن��ة احل�����ش��ول  ت���وؤم���ن 
اأن هناك  خ��ا���ش��ة  ال�����ش��ح��اي��ا  اأج���ه���زة  ك��ب��رية يف 
كافة  يوافقون على منح  امل�شتخدمني  ع��دًدا من 
ال�شالحيات التي يتطلبها التطبيق عند تثبيته 

دون التفكري يف خطورة منح تلك ال�شالحيات.
وق�����ال ���ش��ت��ي��ف��ان ب���ر����ش���ارد ن���ائ���ب رئ��ي�����س وح���دة 
مكايف-اآ�شيا  يف  النقالة  والأج��ه��زة  ال�شتهالك 
يفتحون  اإن��ه��م  امل�شتخدمني  ه���وؤلء  على  تعليقا 

والطالع  للدخول  للقرا�شنة  باأيديهم  ال��ب��اب 
على معلوماتهم ال�شخ�شية والهامة .

واأو�شح اأن بع�س ال�شالحيات قد تتيح لأ�شحاب 
الهاتف  ����ش���ج���الت  اإىل  ال����ول����وج  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
امل�شجلة  املعلومات  م��ن  ن�شخة  على  واحل�����ش��ول 
الكامريا للتقاط  ا�شتخدام  تتيح  كما قد  عليه، 
بالإ�شافة  بعد  ع��ن  فيديوهات  وت�شجيل  ���ش��ور 
مقاطع  لت�شجيل  ال�شوت  م�شجل  ا�شتخدام  اإىل 

�شوتية للم�شتخدم.
كما ذكر تقرير ال�شركة اأن %26 من التطبيقات 
امل���ت���وف���رة ح��ال��ي��ا ب�����ش��ك��ل ع����ام ق���د حت���ت���وي على 
برجميات خبيثة ت�شهل احل�شول على معلومات 
امل�شتخدمني،  خ��داع  عمليات  يف  تفيد  �شخ�شية 
ت�شهل  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ان��ت�����ش��ار  اإىل  م�����ش��ريا 
عمليات اخلداع عر الر�شائل الن�شية الق�شرية.

املتعلقة  الأم����ن����ي����ة  امل����خ����اط����ر  ح���ج���م  وي���ظ���ه���ر 
يتوقع  اأن���ه  الع��ت��ب��ار  يف  اأخ��ذن��ا  اإذا  بالتطبيقات 
تثبيت نحو ثمانني مليون تطبيق على الأجهزة 
الذكية بنهاية العام احلايل، ح�شب درا�شة �شابقة 

ل�شركة جونير البحثية.

الألعاب الناقل الأكرب للربجميات اخلبيثة 

الإفال�س يوؤجل زفاف كاتونا 
قررت النجمة الريطانية، كريي كاتونا، تاأجيل زفافها من حبيبها املدرب الريا�شي، 

جورج كاي، بعد اأن اأ�شهرت اإفال�شها. وذكرت �شحيفة ديلي مريور، اأن كاتونا، تقدمت 
الأ�شبوع املا�شي بالتما�س اأمام حمكمة يف مدينة ويغان تعلن فيه اإفال�شها بعد معاناتها 

الواقع،  تلفزيون  وجنمة  املغنية  وكانت  اأ�شهر.   10 مدى  على  مالية  م�شاكل  من 
�شبق واأ�شهرت اإفال�شها عام 2008 بعد اأن عجزت عن ت�شديد �شرائب بقيمة 

133 األف دولر. واأدت امل�شاكل املالية اإىل تاأجيل زفاف كاتونا من كاي 
بعدما كانا اأعلنا خطوبتهما يف ني�شان اأبريل. ونقلت ال�شحيفة عن 

م�شدر، قوله راأت كريي اأنها ل ت�شتطيع حتمل تكلفة الزفاف، 
و�شتنتظر حتى تتح�شن الأمور للقيام بهذه اخلطوة. يذكر 

اأن كاتونا كانت تزوجت مرتني يف ال�شابق.


