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

�ص 03 

�ص 13

�ص 19

�شيدات البليارد يبداأن م�شوارهن ورجال البولينج 
يختتمون م�شاركتهم مب�شابقة الفرق اليوم

عربي ودويل

موؤ�ش�شة خليفة للأعمال الإن�شانية تنفذ 
م�رشوع اإفطار �شائم يف 54 دولة بالعامل

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

مر�شي ي�شع خارطة 
طريق للحرب الأهلية !

•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
رعاه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي مر�شوما بتعيني 
ملايكل  نائبا  ���ش��ادوي��ك  م���ور�ي  ج��ون  �ل�شري  �لقا�شي 
�مل���ايل �لعاملي على  ه��وجن رئي�س حم��اك��م م��رك��ز دب��ي 
وين�شر يف  تاريخ �شدوره  �ملر�شوم من  بهذ�  يعمل  �أن 

�جلريدة �لر�شمية. 
نائب  ���ش��ادوي��ك يف من�شب  �ل��ق��ا���ش��ي  ت��ع��ي��ني  وي���اأت���ي 
لل�شري  �لعاملي خلفا  �مل��ايل  دب��ي  رئي�س حماكم مركز 
باملحاكم  عمله  ف��رة  �شتنتهي  �ل��ذي  ك��ومل��ان  �أن��ت��وين 

�أك��د �شمو  �ملنا�شبة  �ل��ع��ام �جل���اري. وب��ه��ذه  م��ع نهاية 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ 
حاكم دبي رئي�س مركز دبي �ملايل �لعاملي �أن �ن�شمام 
يف  لها  م�شهود  وخ���ر�ت  نا�شعة  �شمعة  ذوي  ق�شاة 
ي�شاهم  �ملركز  حماكم  �إىل  �لدولية  �لق�شاء  �شاحات 
يف دعم ��شر�تيجية دبي يف �إقر�ر نظام ق�شائي فعال 
ومتكامل مبا لذلك من �أثر �قت�شادي مهم يتج�شد يف 
تر�شيخ ثقة جمتمع �لأعمال �لعاملي يف بالدنا كوجهة 
مثالية ل�شتثمار�تهم مبا توفره من �شمانات و�أطر 
قانونية تو�كب روؤية �لإمار�ت 2021 وتوؤكد مكانة 

دبي كمركز عاملي للمال و�لأعمال.
)�لتفا�شيل �س3 (

   

» عّظم اهلل اأجركم«.. وحدها م�صر الدائمة..!
•• الفجر – اأبوظبي

قد نتفّهم مر�رة رموز جماعة �لإخو�ن، ويف مقدمتهم حممد مر�شي، 
وهم يرون حلما يتهاوى ويتحول �إىل كابو�س، وي�شّجلون هذه �لنهاية 
�لدر�ماتيكية حلكم �شيذكر �لتاريخ �نه كان �لأق�شر يف وجود م�شر. 
ولكن ما ل ُيفهم �أو جند له تف�شري�، هو حماولة �لإخ��و�ن �ليائ�شة 

حتويل مر�رتهم هذه �ىل جمزرة وحّمام دم وحمرقة.
�أخرى  �شهادة  �أم  �لتهلكة،  �إىل  باأ�شحابه  يدفع  �ل��ذي  �لهلع  هو  هل 
ي�شبه  ما  �إىل  يدفع �جلماعة  وغياب �حلكمة،  �لب�شرية  �نعد�م  على 

�له�شترييا و�تخاذ قر�ر �إحر�ق م�شر.
�لإخ����و�ن مل  �أّن  ي��ب��دو  ول��ك��ن  يتعظ،  م��ن  �لعاقل  �إّن  �حلكمة،  ت��ق��ول 
منهجا  �ملو�جهة  �ختيار  على  �لقائمة  �ل�شابقة  بتجاربهم  يّتعظو� 
و�أ�شلوبا يف �لتعاطي �ل�شيا�شي. وكان ُيفر�س �أن يكون ردهم مبا�شرة، 
�أو على ل�شان مر�شي، بخ�شو�س بيان �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية، رد� عقالنيا 
ينت�شر مل�شر ول�شعبها ويحفظ دماء �أبنائها، ويقّر بال�شتجابة ملطلب 
�ل�شعب، و�لبتعاد عن �ملكابرة، فخطورة �لأخطاء �ل�شيا�شية ل تكمن 
�أخطاء  بها، فت�شبح  و�لت�شّبث  فيها  �ل�شتمر�ر  و�إمنا يف  �رتكابها،  يف 
�أّن  غري  ووط��ن.  �شعب  حق  يف  م��زدوج��ة  جرمية  وبالتايل  م�شاعفة 
خارطة  طارحا  �ل�شّر،  منطق  �إىل  �نحاز  �ألإخ���و�ين،  �حلاكم  مر�شي  
طريق دموية، متجاهال مرة �أخرى �إر�دة �مل�شريني،  متم�شكا ب�شرعّية 

�شّيعها �مل�شريون �إىل مثو�ها �لأخري يوم �لثالثني من يونيو.
�لتنحي،  على  �إج��ب��اره  �شورة  يف  بالدم  �مل�شريني  مر�شي  توّعد  لقد 

معلنا �شمنّيا بد�ية حرب �إرهابية، وعلى من، على �شعبه..!
�ملوقف  ه��ذ�  مثل  �أّن  قلنا  �إن  نغايل  ل  فاإننا  تلك،  �حلالة  كانت  وملّ��ا 
�ل�شادر عن "رئي�س"، يوؤكد �أّن �خلطاب، ولعّله �لأخري، مبثابة وثيقة 
طبية تكفي لوحدها لإحالته وجماعته على �ملعا�س، لن ما جاء فيه 
ُيثبت وجود خلل ما يف �ملد�رك �ل�شيا�شية، �إن مل نقل �لعقلّية، جلماعة 
و�ب. فهل ثّمة من يقّرر مو�جهة �إر�دة �شعب باأ�شره �إن مل  فقدت �ل�شّ

يكن م�شابا بالعته �ل�شيا�شي وجنون �لعظمة..!
)�لتفا�شيل �س11(

حمد�ن بن ز�يد ي�شافح �حد �ملو�طنني يف �لغربية  )و�م(

حممد بن را�صد ي�صدر مر�صوما بتعيني نائب 
جديد لرئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي

حمدان بن زايد يوا�صل زياراته امليدانية ملدن املنطقة الغربية

ب���غ���ارة  ����ص���خ�������ص���ًا   18 م���ق���ت���ل 
اأم���ري���ك���ي���ة ع���ل���ى وزي���ر����ص���ت���ان 

•• ا�سالم اباد-يو بي اأي:

طائر�ت  ���ش��ن��ت��ه��ا  ب���غ���ارة  ���ش��خ�����ش��اً   18 ق��ت��ل 
�أمريكية من دون طيار على �شمال وزير�شتان 

ب�شمال غرب باك�شتان. 
�م�س  �لباك�شتانية  يف  ت��ي  جيو  ق��ن��اة  ونقلت 
�أن ط���ائ���ر�ت جت�ش�س  م�����ش��ادر  ع��ن  �لأرب���ع���اء 
يف  و�شيارة  �شكنياً  جممعاً  هاجمت  �أمريكية 
وزير�شتان  ب�شمال  خيل  د�رب��ا  ناندي  منطقة 

�مل�شريون يحتفلون با�شتعادة وطنهم و�خلال�س من حكم �لخو�ن  )رويرز(

منع مر�سي و270 قياديًا اإ�سالميًا من ال�سفر واحباط حماولة العريان الهرب

�صعب م�صر يحتفل باإنهاء ع�صر االخوان
خارطة امل�ستقبل: تعطيل الد�ستور وتكليف رئي�س املحكمة الد�ستورية باإدارة البالد وت�سكيل حكومة كفاءات

•• القاهرة-وكاالت:

عبد  �مل�شري  �لدفاع  وزير  �أعلن 
�ل��ف��ت��اح �ل�����ش��ي�����ش��ي يف ب��ي��ان عر 
�لتلفزيون �م�س �لربعاء تعطيل 
بالد�شتور موؤقتا وتكليف  �لعمل 
�لد�شتورية  �مل��ح��ك��م��ة  رئ���ي�������س 
باد�رة �شوؤون �لبالد للخروج من 
مباليني  دف��ع��ت  �شيا�شية  �زم���ة 
على  �مل���������ش����ري����ني  �مل����ح����ت����ج����ني 
مر�شي  حممد  �ل�شابق  �لرئي�س 

�ىل �ل�شو�رع.
بعد  ب���ي���ان  �ل�����ش��ي�����ش��ي يف  وق������ال 
�ج����ت����م����اع ل�����ق�����ادة �جل���ي�������س مع 
�نه  ومعار�شة  دينية  �شخ�شيات 
مت �لتفاق على خارطة �لطريق 
�شيعمل �جلي�س على تنفيذها ل 
�ملجتمع  �ب��ن��اء  �ح��د� م��ن  تق�شي 

وتيار�ته.
تت�شمن  �خل���ارط���ة  �ن  و�����ش���اف 
كفاء�ت  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  �ي�����ش��ا 
وجل���ن���ة ت�����ش��م ك���اف���ة �لط���ي���اف 
ملر�جعة �لتعديالت �لد�شتورية.

�ن�شاء جلنة  ت�شمن �خلطة  كما 
للم�شاحلة �لوطنية.

قالت  م�شرية  �شحيفة  وك��ان��ت 
ب����وز�رة  �جل������و�ز�ت  م�شلحة  �إن 
�ل���د�خ���ل���ي���ة ت���ل���ق���ت ق����و�ئ����م من 
�ل��ق��و�ت �مل�����ش��ّل��ح��ة مب��ن��ع ك��ل من 
�ل�شابق حممد  �مل�شري  �لرئي�س 
جلماعة  �لعام  و�ملر�شد  مر�شي، 
�لإخو�ن �مل�شلمني، حممد بديع، 
�لعام  للمر�شد  �لأول  و�ل��ن��ائ��ب 
�مل�شلمني،  �لإخ���������و�ن  جل���م���اع���ة 
قيادياً  و270  �ل�شاطر،  خ��ريت 

�إ�شالمياً من �ل�شفر.
)�مل�شرية  �شحيفة  موقع  ونقل 
�ل������ي������وم( ع�����ن �ل������ل������و�ء جم����دي 
�ل�����ش��م��ان، م��دي��ر ج����و�ز�ت مطار 
�إن  �ل���������دويل، ق����ول����ه  �ل����ق����اه����رة 
�ل�شفر  م���ن  �مل��م��ن��وع��ني  ق���و�ئ���م 
�مل�شلحة،  �لقو�ت  �أ�شدرتها  �لتي 
مر�شي،  ت�����ش��م��ل  و�ل����ت����ي  �م�������س 
ت�شليمها  مت  و�ل�شاطر،  وب��دي��ع، 
ب���وز�رة  �جل����و�ز�ت  م�شلحة  �إىل 
مبا�شرة  ت�����ش��ل  ومل  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 

م�شادر  ك�شفت  �خ��رى  جهة  من 
�أمنية رفيعة �مل�شتوى �أن �لدكتور 
ع�شام �لعريان �لقيادي بجماعة 
و�لدكتور  �مل�����ش��ل��م��ني  �لخ�������و�ن 
بحزب  �ل��ق��ي��ادي  �شلطان  ع�شام 
�لو�شط قد توجها �م�س �إىل �أحد 
�لطري�ن  ت��ذ�ك��ر  م��ك��ات��ب ح��ج��ز 
ب�شارع عبا�س �لعقاد مبدينة ن�شر 
وح�شال على تذكرتني �شفر �إىل 
�لأردن حيث كانا ينويان �لهروب 
مطار  م��ن  �م�س  م�شاء  و�ل�شفر 
�ل��ق��اه��رة، يف رحلة رق��م )�ر جي 
بو��شطة  �إيقافهما  ، ومت   )506

�ل�شلطات.

حكم نهائي بحب�س 
ه�سام قنديل

حكما  �ن  ق�شائية  م�شادر  قالت   
نهائيا �شدر �م�س �لأربعاء بحب�س 
�مل�����ش��ري ه�شام  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س 
قنديل �شنة وعزله من �لوظيفة.

وق����ال م�����ش��در �ن حم��ك��م��ة جنح 
م�شتاأنف �لدقي �أيدت حكما كانت 
حمكمة �أدنى درجة �أ�شدرته بعد 
عن  ب��الم��ت��ن��اع  قنديل  �أد�ن����ت  �أن 
تنفيذ حكم ق�شائي بعودة �شركة 
�لنيل حلليج �لقطان �لتي كانت 
يف  �خلا�س  للقطاع  بيعت  �أ�شمها 

عهد �لرئي�س �ل�شابق مبارك.

لإد�رة جو�ز�ت �ملطار.
ت�شمل  �لقو�ئم  هذه  �أن  و�أ�شاف 
�حلرية  ح�����زب  رئ���ي�������س  �أي���������ش����اً 
و�لعد�لة، حممد �شعد �لكتاتني، 
جمل�س  يف  �لأغ���ل���ب���ي���ة  وزع����ي����م 
�ل���������ش����ورى، ع�������ش���ام �ل���ع���ري���ان، 
وع�����ش��و ه��ي��ئ��ة م��ك��ت��ب �لإر����ش���اد، 
�لبلتاجي،  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور 
�ملعروف،  �لإ���ش��الم��ي  و�ل��د�ع��ي��ة 
حزب  ورئي�س  ح��ج��ازي،  �شفوت 
�أب����و �لعال  �ل���و����ش���ط،، �مل��ه��ن��د���س 
م���ا����ش���ي، ون���ائ���ب رئ��ي�����س حزب 
�لو�شط،، ع�شام �شلطان، وع�شو 
حممد  �ل�شابق،  �ل�شعب  جمل�س 

�لعمدة.
و�أ�شار �إىل �أنه متت تغذية �أجهزة 
�مل����ط����ار�ت  يف  �لآيل  �حل���ا����ش���ب 
و�مل��ن��اف��ذ �ل��رّي��ة و�مل��و�ن��ئ بهذه 
�أن���ه �شيتم  �إىل  �لأ���ش��م��اء، ول��ف��ت 
هذه  يف  �ملُ��درج��ني  م��ع  �لتعامل 
ل��ل��ق��ر�ر، موؤكد�ً  وف��ًق��ا  �ل��ق��و�ئ��م 
�ل�شفر  م���ن  �مل��م��ن��وع��ني  ك���ل  �أن 
مبجرد  �أ�����ش����م����اوؤه����م  ���ش��ت��ظ��ه��ر 
ت��ق��دم��ه��م ل��ل�����ش��ف��ر، �����ش����و�ء من 
�ملنافذ  �أو  �مل��و�ن��ئ،  �أو  �مل��ط��ار�ت، 

�لرّية.
وذكرت م�شادر يف مطار �لقاهرة، 
�أن �أ�شماء �ملمنوعني من مغادرة 

�مل��ت��ه��م��ني يف  ك��ل  �ل��ب��الد �شملت 
و�دي  �شجن  �لهروب من  ق�شية 
�إحدى  مع  و�لتخابر  �لنطرون، 
�لدول �لأجنبية، وق�شية �قتحام 

�شجن �أبو زعبل.
ا م�شاعدين  و�شملت �لقو�ئم �أي�شً
�ل�شابق حممد مر�شي،  للرئي�س 
مبجل�س  ����ش���اب���ق���ني  و�أع���������ش����اء 
وجمل�س  �مل�����ن�����ح�����ل،  �ل���������ش����ع����ب 
�ل�����ش��ورى، وق���ي���اد�ت �أخ����رى من 
�مل�شلمني،  �لإخ����������و�ن  ج���م���اع���ة 
و�أع�شاء من �لهيئة �لعليا حلزب 
�حلرية و�لعد�لة، وحزب �لو�شط 

و�جلماعة �لإ�شالمية.

ع�صرات القتلى واجلرحى �صمال العراق 
•• بغداد-يو بي اأي:

بجروح،  �ملدعوين  م��ن  و12  عرو�شه  و�أ�شيبت  زف��اف��ه  ي��وم  عري�س  قتل 
بجروح  �شخ�شاً   25 و�أ�شيب  جنود   5 وقتل  مفّخخة،  �شيارة  بانفجار 
بينهم 16 جندياً بانفجار �شيارتني مفّخختني بتز�من بحاجز للجي�س 
�شرق �ملو�شل �شمال �لعر�ق. وقال م�شدر �أمني حملي �إن �شيارة مفّخخة 
�نفجرت �أثناء مرور موكب زفاف قرب نقطة تفتي�س �أمنية يف حي �لنور 
�شرق �ملو�شل )مركز حمافظة نينوى �شمال �لعر�ق( ع�شر �م�س ما �أ�شفر 
�أ�رب �لعرو�شني �ملدعوين  �لعري�س و�إ�شابة عرو�شه و12 من  عن مقتل 

بجروح.
و���ش��ارع��ت �ل�����ش��رط��ة �ىل �إغ����الق م��ك��ان �حل�����ادث، ون��ق��ل��ت �جل��رح��ى �ىل 

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين

 اجلديد
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�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
متابعة  على  �شموهما  وحر�س 

وتلم�س  �ل���دول���ة  �أب���ن���اء  ����ش���وؤون 
يقدم  م��ا  وت��ع��زي��ز  �حتياجاتهم 

لهم من خدمات تنموية .
)�لتفا�شيل �س2 (

•• ال�سلع-وام:

بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و��شل 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حلاكم  �آل  ز�ي���د 
جولته  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
ل���ل���ي���وم �ل����ث����اين ع���ل���ى �ل���ت���و�يل 
�ل�شلع.  م���دي���ن���ة  �ىل  ب����زي����ارة 
��شتقباله  خ��الل  �شموه  و�أ���ش��اد 
ب�شالة  �مل�����و�ط�����ن�����ني  ج�����م�����وع 
�لفر�ح بجهود وخطط �لتنمية 
�لتي  و�لإم���ك���ان���ي���ات  �ل�����ش��ام��ل��ة 
بتوجيهات  �ل���دول���ة  ���ش��خ��رت��ه��ا 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل ومتابعة �لفريق �أول 

هل يتكّرر ال�صيناريو
 امل�صري يف تون�س..؟

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

هل �شتفي�س تد�عيات �لأحد�ث �لتي تدور رحاها على �شفاف �لنيل خارج 
معار�شة  �ل�شيا�شي  �لإ�شالم  يو�جه  �أين  تون�س  يف  وحتديد�  م�شر  حدود 
حتى و�ن مل تكن بحجم �ملعار�شة �مل�شرية وتنظيمها ووحدتها يف مو�جهة 

حكم �ملر�شد؟
�أن  �أي�شا، �نطالقا من ��شتح�شار  �شوؤ�ل يطرح يف تون�س، ورمبا خارجها 
نهج  �ل��ذي  �مل�شري  �ل�شعب  �إىل  �شريعا  عدو�ها  �نتقلت  �لتون�شية  �لثورة 
على نف�س خطى �ل�شعب �لتون�شي، وبالتايل، وح�شب بع�س �ملر�قبني، فاإن 

عك�س ذلك و�رد، �أي قد متّر "�لعدوى" �مل�شرية �إىل تون�س.
ولكن  و�لن��ت��م��اء�ت،  �ملرجعيات  �ل�شوؤ�ل ح�شب  ه��ذ�  على  �لإج��اب��ة  تباينت 
�أّن �حل�شم ب�شاأنه �شتحّدده مالت �لتحرك �مل�شري  بع�س �ملحللني يرون 

ونتائجه �لنهائية.
�لبد�ية كانت مع مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، حيث تد�ولت، بعد �ندلع 
وهم  �مل�شريون  �ملتظاهرون  فيه  فيديو م�شور يرز  �لأح��د�ث يف م�شر، 
وتون�س،  م�شر  من  كل  يف  �لإ�شالميتني  �حلكومتني  باإ�شقاط  يطالبون 
�غتياله،  مت  �ل��ذي  �لتون�شي  �ملعار�س  �ل�شيا�شي  با�شم  يهتفون  وك��ذل��ك 

�شكري بلعيد.
كما �أوردت مو�قع �لكرونية تون�شية خر �أن �لع�شر�ت من �مل�شريني قد 
باملقطم  �مل�شلمني  ل��الإخ��و�ن  �مل��رك��زي  �ملقر  �أق��دم��و� على ح��رق حمتويات 
ر��شد  �لتون�شي  �لنه�شة  ح��زب  لرئي�س  ���ش��ورة  ذل��ك  يف  مب��ا  ب��ال��ق��اه��رة، 
�لغنو�شي ، و كل �شور �أع�شاء �لتنظيم �لدويل لالإخو�ن �مل�شلمني ، وهو 
ما قد ُيفهم منه وجود دعو�ت �شمنية لن يخطو �لتون�شيون على نف�س 

خطى �ل�شباب �مل�شري.                                    )�لتفا�شيل �س15(

 حمكمة تركية تلغي م�صروع �صاحة تق�صيم 
•• انقرة-يو بي اأي:

�أ�شدرت حمكمة تركية قر�ر�ً باإلغاء م�شروع �إعادة تطوير �شاحة تق�شيم �لتي �أّدت �إىل �ندلع 
�شادر عن  ق��ر�ر  تركية عن  �إع��الم  و�شائل  ونقلت  تركيا.  �لعنيفة يف  �ملظاهر�ت  موجة من 
حمكمة ��شطنبول �لأوىل يف 8 حزير�ن يونيو �ملا�شي، ك�شف عنه �م�س �لأربعاء، �أن م�شروع 

�إعادة تطوير �شاحة تق�شيم �لذين كان �شي�شيد مبوجبه ثكنات للمدفعية، فقد �شرعيته.
و�أ�شاف �لقر�ر �أن �جلهتني �للتني تدقمتا بال�شكوى هما غرفة �ملهند�شني، وغرفة �لتنظيم 
�ملدين يف ��شطنبول. وكانت �حلكومة �لركية، تعهّدت بعد �أ�شابيع من �ملظاهر�ت �ملعار�شة 
قبل  �نطلقت  �لتي  �ملظاهر�ت  وكانت  �ل�شاأن.  هذ�  �ملحكمة يف  قر�ر  باحر�م  �مل�شروع،  لهذ� 
�أ�شابيع على خلفية بناء ثكنات ع�شكرية على �لطر�ز �لعثماين ت�شم م�شجد�ً يف متنزه غيزي 

مبيد�ن تق�شيم با�شطنبول، حتّولت �إىل �أعمال عنف و��شعة ومو�جهات مع �ل�شرطة.
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حمدان بن زايد يوا�صل زياراته امليدانية ملدن املنطقة الغربية

وزارة العدل تطلق كتاب األف تغريده يف ذكرى وفاة ال�صيخ زايد 

•• ال�سلع-وام:

�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة  و��شل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�لغربية جولته �مليد�نية يف �ملنطقة �لغربية لليوم �لثاين على �لتو�يل 
بزيارة �ىل مدينة �ل�شلع. و�أ�شاد �شموه خالل ��شتقباله جموع �ملو�طنني 
�لتي  و�لإم��ك��ان��ي��ات  �ل�شاملة  �لتنمية  وخ��ط��ط  بجهود  �لف���ر�ح  ب�شالة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  �لدولة  �شخرتها 

على  وم�شوؤولني  وحكومة  قيادة  جميعا  ونعمل  ملو�طنينا  نبتغيها  �لتي 
بناء جمتمع معافى و�شليم من كافة جو�نبه ومناحيه. و��شتمع �شموه 
خالل ��شتقبال �ملو�طنني �ىل عدد من �لأمور �لتي تتعلق بحياتهم �ىل 
�هايل مدينة  �أ�شرهم. من جانبهم عر  �حتياجاتهم ومتطلبات  جانب 
�لتى  �ملباركة  �ل�شلع عن م�شاعر �لمتنان للقيادة �حلكيمة و�لجن��از�ت 
و�عتز�زهم  �شرورهم  وعن  و�لعطاء  م�شرية �خلري  على طريق  حتققت 
نهيان ملدينة  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  بزيارة  �لبالغ  وترحيبهم 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ومتابعة �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�أبناء �لدولة وتلم�س �حتياجاتهم  وحر�س �شموهما على متابعة �شوؤون 
تخدم  �لتي  �مل�شروعات  يف  تنموية  خ��دم��ات  م��ن  لهم  يقدم  م��ا  وتعزيز 
�ملو�طنني يف كل بقعة على �أر�س هذ� �لوطن �ملعطاء. و�كد �شموه حر�شه 
على �لو�شول �ىل مدن �ملنطقة �لغربية و�لتو��شل مع �ملو�طنني للتعرف 
على �حتياجاتهم ومعاجلة ق�شاياهم يف �شتى قطاعات �حلياة �لع�شرية 

�أبناء  مع  �ل��د�ئ��م  �لتو��شل  على  وحر�شه  �ملو�طنني  و��شتقباله  �ل�شلع 
�لغايل  �لوطن  خدمة  فى  �لتوفيق  ل�شموه  متمنني   .. �لغربية  �ملنطقة 
خالل  �شموه  ر�ف��ق  �حلبيبة.  لدولتنا  و�خل��ري  �لعطاء  م�شرية  وتعزيز 
�لزيارة �شعادة حممد حمد بن عز�ن �ملزروعي وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم 
�لرميثي مدير  بن خلفان  �شلطان  و�شعادة  بالإنابة  �لغربية  �ملنطقة  يف 
�مل�شوؤولني  م��ن  وع���دد  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  �شمو  مكتب 

و�أعيان �ملنطقة . 

•• ابوظبي -وام:

�إن�شانية  تغريده  �أل��ف  على  يحتوى  كتاب  �ط��الق  عن  �لعدل  وز�رة  �أعلنت 
ملنت�شبي �لوز�رة وكافة �شر�ئح �ملجتمع يف ذكري وفاة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان يوم �لتا�شع ع�شر من �شهر رم�شان. جاء ذلك �شمن 
�ل�شوؤون  وز�رة  و�عتماد  �لإمار�تي  �لإن�شاين  �لعمل  بيوم  �ل��وز�رة  �حتفالت 
�لجتماعية ل�شعار حب ووفاء لز�يد �لعطاء لحتفالت هذ� �لعام. وقد �أ�شاد 
معايل �لدكتور هادف بن جوعان �لظاهري وزير �لعدل بفكرة �إعد�د وجتهيز 
�لتغريد�ت  تلك  تتمحور  �إن�شانية  تغريده  �ألف  على  يحتوى  �لذي  �لكتاب 

�حمد  �لنا�شر حممد  عبد  �لقا�شي  برئا�شة  �شكلت جلنة  قد  �لعدل  وز�رة 
وت�شم  �لبتد�ئية  �لحتادية  �لقيوين  �أم  مبحكمة  حمكمة  رئي�س  �ل�شحي 
�لكتاب  �إع���د�د  ل��الإ���ش��ر�ف على  �مل�شت�شارين و�خل���ر�ء وغ��ريه��م  ع��دد� م��ن 
�ل����وز�رة م��ه��ام �لفريق و�لأه���د�ف  �ل��ت��غ��ري��د�ت �ملر�شحة وح���ددت  و�خ��ت��ي��ار 
�ملحددة له يف جمع �ألف تغريده �إن�شانية تعنى بالقيم �لإن�شانية من جميع 
�لنو�حي باعتبار �أن �لإن�شانية هي ركيزة �أ�شا�شية يف بناء �ملجتمع ومتا�شكه 

حول جو�نب �لعمل �لإن�شاين و�لتذكري باأعمال ز�يد �خلري �شاحب �لعطاء 
و�أهمية  �لجتماعي  �لتو��شل  قيم  على  �ل�شوء  وت�شليط  �لكبري  �لإن�شاين 
حمتوى  خ��الل  وم��ن   . و�ملحتاجني  للمتع�شرين  و�مل�شاعدة  �لعون  يد  مد 
�إعالمي يوؤ�شل �لقيم �لجتماعية و�لثقافية. و�لتو��شل �لد�ئم مع �شر�ئح 
وفئات �ملجتمع �ملتعددة. وحتقيقا للهدف �ملاأمول من يوم �لعمل �لإن�شاين 
�لإمار�تي من خالل رمز �لإن�شانية ز�يد �خلري و�لعطاء رحمه �هلل . وكانت 

وح�شاري  ع�شري  وب��اأ���ش��ل��وب  �ل��ط��رق  باأف�شل  �لإن�شانية  معنى  و�إي�����ش��ال 
�ملجال  �لوطنية يف  و�لأن�شطة  بالفعاليات  �مل�شاركة  �ملجتمع بجانب  لأفر�د 
�لإن�شاين �لجتماعي وغر�س معاين �لإن�شانية يف �ملجتمع و�ل�شعي يف خدمة 
�ملحتاجني. وقد عقد فريق �لعمل �شل�شلة �جتماعات مت خاللها �عتماد �آلية 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  ع��ر  ح�شاب  وفتح  �مل��ب��ادرة  يف  �لعمل  وخطة 
ô_1000÷مَمô �لها�شتاق :# ز�يد  توير حيث مت �عتماد �حل�شاب 
_�لإن�شانية وت�شميم برو�شور للمبادرة وت�شمن �لرو�شور �شور كنماذج 
�ملحلى  �ل�شعيد  على  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  و�لأع��م��ال  �مل�شاهمات  لبع�س 

و�لعربي و�لعاملي للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان.

حمدان بن زايد يزور 
مواطنني اثنني يف مدينة ال�صلع

••ال�سلع-وام:

ز�ر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
وحممد  �ملن�شوري  ذيبان  علي  �ملو�طنني  �لغربية  �ملنطقة 
�شيف �ملن�شوري وذلك مبنزليهما يف مدينة �ل�شلع باملنطقة 
�حلديث  و�حل�شور  �ملو�طنني  مع  �شموه  وتبادل  �لغربية. 
و�ملو�طنني..  �ل��وط��ن  تهم  �ل��ت��ي  �لق�شايا  م��ن  ع��دد  ح��ول 
�أحو�ل  موؤكد� �شموه حر�س قيادتنا �لر�شيدة على متابعة 

�ملو�طنني وتوفري �حلياة �لكرمية لهم.
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الهالل االحمر ينفذ م�صاريع وبرامج م�صاعدات اغاثية ان�صانية يف ت�صاد 
و�ل�شعيفة  �مل��ع��وزة  �لت�شادية  �لأ���ش��ر  �آلف  �حتياجات  ليغطي   2009
�لإن�شاين و�خل��ريي مع حلول  بعطائه  �لأحمر  �لهالل  ي�شملهم  �لذين 

�شهر رم�شان �لكرمي . 
تتكون  و�إغاثية  �إن�شانية  م�شاعد�ت  حتمل  �لإغاثة  طائرة  �أن  و��شافت 
�لأطفال  ومالب�س  �ملتنوعة  و�لن�شائية  �لرجالية  و�ملالب�س  �لتمور  من 
و�لأغطية �ل�شتوية و�لأحذية و�مل�شاحف و�لأقم�شة �ملتنوعة و�حلقائب 
ب��د�أ ب��ر�م��ج �مل�شاعد�ت  �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي ق��د  �ملدر�شية. وك��ان 
خالل  وق��دم   1993 �لعام  منذ  ت�شاد  جمهورية  يف  �ملتنوعة  �لإغاثية 
تنموية  م�شاريع  وب��ر�م��ج  �إن�شانية  م�شاعد�ت  �ملا�شية  عاما  �لع�شرين 

خمتلفة بلغت قيمتها 35 مليونا و75 �لفا و662 درهما .

•• ابوظبي-وام:

نفذ �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي خ��الل 20 ع��ام��ا ح��زم��ة م��ن �لر�مج 
و�مل�شاريع �لإن�شانية و�لإغاثية �ملختلفة يف جمهورية ت�شاد تكلفت �كرث 
و�لإن�شانية لهيئة  35 مليون درهم وذلك �شمن �جلهود �خلريية  من 

�لهالل �لأحمر يف �لعديد من دول �لعامل . 
�لفطر  زكاة  وتوزيع  �ل�شائم  �إفطار  �لن�شانية يف  �مل�شاريع  وتتمثل هذه 
لالأ�شر  �ملختلفة  �مل�����ش��اع��د�ت  وبع�س  �لأ���ش��اح��ي  وحل���وم  �لعيد  وك�����ش��وة 
�لت�شادية �لفقرية وكفالة �لأيتام وتنفيذ م�شاريع مياه �ل�شرب و�لعياد�ت 
لرنامج  بالإ�شافة  �مل�شاجد  و�إن�شاء  �لأي��ت��ام  ودور  و�مل��د�ر���س  �ل�شحية 

مكرمة رئي�س �لدولة للتمور. 
ويف هذ� �لإطار غادرت �لليلة �ملا�شية مطار �أبوظبي �لدويل طائرة �إغاثة 
�لإغاثية  �مل�شاعد�ت  40 طنا من  �لإمار�تي حتمل  �لأحمر  �لهالل  من 
توزيعها على  ليتم  نهيان  �آل  �شيف بن حممد  �ل�شيخ  �شمو  مقدمة من 
�شيف بن حممد  �ل�شيخ  ت�شاد عر مركز  و�ل�شعيفة يف  �لفقرية  �لأ�شر 
�آل نهيان يف مدينة �أجنمينا ومندوبني عن �لهالل �لأحمر بالتعاون مع 

بع�س �جلهات �ملحلية بجمهورية ت�شاد. 
�لإغاثة  ل�شوؤون  �لعام  �لأم��ني  نائب  �ملهريي  عيد  نعيمة  �شعادة  وقالت 
�خلام�شة  تعد  �لطائرة  �أن  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  بهيئة  و�مل�شاريع 
�لتي ي�شريها �لهالل �لأحمر لت�شاد حيث بد�أ هذ� �لرنامج منذ �لعام 
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م�شت�شفى �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

موؤ�ص�صة خليفة لالأعمال االإن�صانية تنفذ م�صروع اإفطار �صائم يف 54 دولة بالعامل

موؤ�ص�صة زايد لالأعمال اخلريية تبداأ تلقي طلبات احلج من املواطنني يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  �ن��ه��ت 
�لإن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
م�شروع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��ا 
�إف�����ط�����ار ����ش���ائ���م خ�������ارج �ل����دول����ة 
�أكرث  يف  �مل��ح��ت��اج��ني  �إىل  ل��ي�����ش��ل 
�شعادة  و�أك��������د  دول��������ة.   54 م����ن 
حممد حاجي �خلوري مدير عام 
موؤ�ش�شة خليفة..�أن �ملوؤ�ش�شة تقوم 
�لدولة  ���ش��ف��ار�ت  م��ع  بالتن�شيق 
�لر�شمية  و�جل���ه���ات  �خل�����ارج  يف 
تتعاون  �لتي  �لدولية  و�ملنظمات 
�لذي  �مل�����ش��روع  تنفيذ  على  معها 
�ملو�شمية  �مل�������ش���اري���ع  �أح������د  ي���ع���د 
�لعمل  خ�����ارط�����ة  ع����ل����ى  �مل����ه����م����ة 
�لإن�شاين ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�لإن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
ب�����ه�����دف �ي�����������ش�����ال �مل���������ش����اع����د�ت 
ون�����ش��ائ��م �خل���ري �لإم���ار�ت���ي���ة �إىل 
خا�شة  ك��ان��و�  �ي��ن��م��ا  م�شتحقيها 
خ����الل ���ش��ه��ر رم�������ش���ان �مل���ب���ارك. 

•• اأبوظبي -وام: 

�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  ب����د�أت 
�خلريية  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
�أبوظبي  يف  مقرها  يف  و�لإن�شانية 
�ملو�طنني  طلبات  ��شتقبال  �م�س 
�ل�شروط  ع��ل��ي��ه��م  ت��ن��ط��ب��ق  مم���ن 
�لعام  ل��ه��ذ�  �حل���ج  ف��ري�����ش��ة  لأد�ء 
�شعادة  وقال   . �ملوؤ�ش�شة  نفقة  على 
�ل���ظ���اه���ري مدير  ���ش��ب��ي��ب  �أح���م���د 
��شتقبال  �إن  ز�ي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام 
طلبات �ملو�طنني يف �أبوظبي للحج 
يتم  بحيث  وغ��د�  �ل��ي��وم  �شي�شتمر 
و�ختيار  فرزها  ثم  �لطلبات  تلقي 
من تنطبق عليهم �ل�شروط بحيث 
تكون �لأولوية لالأر�مل و�ملطلقات 
وك����ب����ار �ل�������ش���ن ومم�����ن مل ي������وؤدو� 
و�أو�شح   . قبل  من  �حل��ج  فري�شة 
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريح  يف 
و�م �إن �ملوؤ�ش�شة وتنفيذ� لتوجيهات 
رئي�س جمل�س �أمنائها �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان و�شمو  �آل  ب��ن ز�ي���د  ن��ه��ي��ان 
�ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لأمناء �شتقوم هذ� 
�لعام وجريا على عادتها يف تنفيذ 
مكرمة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان -طيب �هلل ثر�ه- 
من  ح���اج   600 ن��ف��ق��ات  بتغطية 
�ملو�طنني �شنويا و 400 حاج من 
خارج �لدولة . و�أ�شاف �أن موؤ�ش�شة 
ز�يد �شتقوم بفرز طلبات �ملو�طنني 
م���ن ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���دول���ة حيث 

للعام  �لدولة  خ��ارج  �شائم  �إفطار 
54 دول����ة وهي  �جل����اري ح����و�يل 
م�شر و�لأردن و�شوريا وفل�شطني 
و�لعر�ق و�ليمن و�ل�شومال وجزر 
�لقمر و�ل�شود�ن و�جلز�ئر ولبنان 
وباك�شتان  وم��وري��ت��ان��ي��ا  وت��ون�����س 
وتركيا  و�أفغان�شتان  وبنجالد�س 
ونيجرييا  و�أندون�شيا  و�ملالديف 
و�ألبانيا  وم���ال���ي���زي���ا  و�أوغ������ن������د� 
و�ل�شنغال  و�أث��ي��وب��ي��ا  و�ل��ف��ل��ب��ني 
وغينيا  وغ���ي���ن���ي���ا  و�����ش����ري�ل����ي����ون 
�لأخ�شر وغامبيا  و�لر�أ�س  بي�شاو 
وكينيا  و�ل�شني  �أفريقيا  وجنوب 
وفيتنام  وت���ن���ز�ن���ي���ا  و����ش���ريلن���ك���ا 
وتايالند وكمبوديا ومايل وتوجو 
�لقارة  ويف  وب���ورون���دي.  ورو�ن����د� 
�إفطار  �مل�شروع  ي�شمل  �لأوروب��ي��ة 
�شائم �ل�شويد و��شبانيا و�ليونان 
و�لبو�شنة  و�ي��ط��ال��ي��ا  و�ل��رت��غ��ال 
وفرن�شا  و���ش��ل��وف��ي��ن��ا  و�ل��ه��ر���ش��ك 
�إ�شر�ليا  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�شوي�شر� 

و�لأرجنتني. 

�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
بن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  �شمو  وم��ت��اب��ع��ة 
�ل�شيخ عمر  و�شمو  نهيان  �آل  ز�يد 

بن ز�يد �آل نهيان.
��شتقبال  جلنة  �أك���دت  جهتها  م��ن 
�للجنة  �أع�����ش��اء  �أن  �حل���ج  ط��ل��ب��ات 
�ملو�طنني  ت���ق���دمي  �أث����ن����اء  ق���ام���و� 
يف  مب�شاعدتهم  للحج  طلباتهم 
منهم  �ل�شن  كبار  خا�شة  كتابتها 
ل�شتقبال  �مل����ج����ال  ف��ت��ح��ت  ك���م���ا 
ط��ل��ب��ات �مل��و�ط��ن��ني م��ن �لإم�����ار�ت 
لهم  ت���ت���ح  مل  �ل����ذي����ن  �لأخ����������رى 
�أماكن  يف  ل��ت��ق��دمي��ه��ا  �ل��ف��ر���ش��ة 
���ش��ك��ن��ه��م. وك���ان���ت جل��ن��ة �حل���ج قد 
فتحت �ملجال للمو�طنني لتقدمي 
�لدولة  �أن��ح��اء  ك��اف��ة  يف  طلباتهم 
م�����ن خ�������الل م�����ر�ك�����ز وم����و�ع����ي����د 
حم��������ددة ل���ك���ل �إم�����������ارة ح���ي���ث مت 
����ش��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات ���ش��ك��ان �إم�����ارة 
و�ل�شاحل  وخ���ورف���ك���ان  �ل��ف��ج��رية 
يونيو   17 و   16 يومي  �ل�شرقي 
�ملا�شي و�شكان �إمارة ر�أ�س �خليمة 
و�شكان  ي��ون��ي��و   19 و   18 ي��وم��ي 
�إم����ار�ت دب��ي و�ل�����ش��ارق��ة وعجمان 
 24 و   23 ي��وم��ي  �ل��ق��ي��وي��ن  و�أم 
يونيو و�شكان مدينة �لعني يومي 
�ملنطقة  و�شكان  يونيو  و26   25
و�شكان  ي��ون��ي��و   30 ي���وم  �ل��غ��رب��ي��ة 
مدينة �ملرفاأ يوم �لأول من يوليو 
�جلاري و�شكان مدينة غياثي يوم 

�لثاين من �شهر يوليو . 

يهدف  �مل�������ش���روع  ه����ذ�  �إن  وق�����ال 
�لإجتماعي  �لتكافل  حتقيق  �إىل 
و�إ�شعار �مل�شلمني بالأخوة و�ملحبة 
و�بتغاء �لأج��ر من �هلل .. م�شري� 
ز�يد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  �أن  �إىل 
تتميزبعملها  �لإن�شانية  لالأعمال 
ت��اأ���ش�����ش��ت عام  �أن  �مل��وؤ���ش�����ش��ي م��ن��ذ 

مع  وبالتن�شيق  خليفة  موؤ�ش�شة 
�شفار�ت �لدولة يف �خلارج وبع�س 
�ملجتمع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن��ظ��م��ات 
�إفطار�شائم  م�شروع  تنفذ  �ملدين 
�ل���ذي ي��ع��د م��ن �مل�����ش��اري��ع �لهامة 
�ل��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه مع 
و�لتح�شني  �ل��ت��ط��وي��ر  م���و�ك���ب���ة 

جتويد  �إىل  وت�������ش���ع���ى   2007
وحت�����ش��ني �ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين من 
�لإ�شر�تيجيني  �شركائها  خ��الل 
بل  �ل���دول���ة فح�شب  د�خ����ل  ل��ي�����س 
�لعاملية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملنظمات  مع 
�مل��ه��ت��م��ة ب��ال��ع��م��ل �لإن���������ش����اين يف 
�أن����ح����اء �ل���ع���امل ك���اف���ة. وذك�����ر �أن 

�لد�ئم و�شمان �جلودة �لعالية يف 
تنفيذ هذ� �مل�شروع وت�شري�ملوؤ�ش�شة 
يف هذ� �ل�شدد قدما وفق خريطة 
�إن�����ش��ان��ي��ة يف �ل��ع��دي��د م��ن �ل���دول 
لتنفيذ  بعناية  �إختيارها  مت  �لتي 
م�شروع �إفطار �شائم بغية خدمة 
وم�شاندتهم  و�مل�شاكني  �ل��ف��ق��ر�ء 

�لتوعوي  �ل����دور  �إىل  م�����ش��ري�   ..
و�لإن�شاين  و�لثقايف  و�لجتماعي 
يف ر�شم �شورة طيبة وم�شرقة عن 
�ملجتمع �لإمار�تي وتفاعله �خلري 
مع �ملحتاجني و�ملعوزين يف بع�س 
�ل�شقيقة  �ل�����دول  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
م�شروع  وي�����ش��م��ل  و�ل�������ش���دي���ق���ة. 

بد�أت با�شتقبال �لطلبات منذ 16 
يونيو �ملا�شي و�شيتم �إبالغ �لذين 
�جتماع  بعد  �لختيار  عليهم  وقع 
جلنة �حلج �لأ�شبوع �ملقبل . وذكر 
�لظاهري �ن موؤ�ش�شة ز�يد �ختارت 
بنقل  ����ش���ت���ق���وم  �ل����ت����ي  �حل����م����الت 
�ملقد�شة  �لأر�����ش���ي  �إىل  حجاجها 
و�لإ�شر�ف عليهم وذلك بالتن�شيق 
لل�شوؤون  �ل����ع����ام����ة  �ل���ه���ي���ئ���ة  م����ع 
�لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق���اف..م�������ش���ري� 
�ل��ع��ام تخ�شي�س  ه��ذ�  �أن���ه مت  �إىل 
 750 601 �ألف و  15 مليونا و 
�حلجاج  ع���ل���ى  ل���الإن���ف���اق  دره����م����ا 
�مل��و�ط��ن��ني وم��ب��ل��غ �أرب��ع��ة ماليني 
للحجاج  دره��م  ومائة  �ألفا   38 و 
م���ن خ�����ارج �ل���دول���ة و�ل���ذي���ن يتم 
�شفار�ت  مع  بالتن�شيق  �ختيارهم 

�لإمار�ت �ل�شمالية وقد مت توحيد 
كافة �خلدمات �لتي تقدم من قبل 
�حلمالت �لت�شع من حيث �ل�شكن 
و�خل���دم���ات �لأخ�����رى �ل��ت��ي تقدم 

للحجاج.
ون����وه م��دي��ر ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة ز�يد 
ز�يد  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  ب���اأن 
بن  عمر  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل 
بت�شهيل  وج���ه���ا  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
كافة �لإجر�ء�ت �ملتعلقة باحلجاج 
�لذين يحجون على نفقة �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شروط  عليهم  تنطبق  و�ل��ذي��ن 
�ملوؤ�ش�شة  ق���ام���ت  ك���م���ا  �ل����الزم����ة 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع ك����اف����ة �جل���ه���ات 
وذل���ك  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
تطلعات  وف���ق  �ل��رن��ام��ج  لتنفيذ 
و�أ�شار  للدولة.  �لر�شيدة  �لقيادة 

دول���ة �لإم�����ار�ت يف �خل����ارج. وقال 
�إن �ملوؤ�ش�شة �أنهت �إجر�ء�ت �لتعاقد 
�ل��ت��ي �شتنقل  م���ع ح��م��الت �حل���ج 
على  �ل��ت��اأك��ي��د  مت  ح��ي��ث  حجاجها 
�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  ���ش��رورة 
�لأماكن  ت��ك��ون  �أن  �أه��م��ه��ا  و�ل��ت��ي 
قريبة  �حلجاج  فيها  �شيقيم  �لتي 
�لتاأكيد  م��ع  و�ملنا�شك  �حل��رم  م��ن 
على تو�جد جميع حجاج �ملوؤ�ش�شة 
ل�شهولة  و�ح��������دة  جم���م���وع���ة  يف 
�لإ�شر�ف و�ملتابعة من قبل �للجنة 
و�ملبيت  �ملاأكل  �إىل خدمات  �إ�شافة 
و�لإر�شاد  و�لتوعية  و�مل��و����ش��الت 
وغريها. و�أ�شار �إىل �أن ت�شع حمالت 
�شتتوىل حجاج �ملوؤ�ش�شة منها �أربع 
وحملتان  �أب��وظ��ب��ي  م���ن  ح��م��الت 
م���ن �ل���ع���ني وث�����الث ح���م���الت من 

�ملبالغ  �إج��م��ايل  �أن  �إىل  �لظاهري 
�لتي �أنفقتها �ملوؤ�ش�شة على برنامج 
�ل��دول��ة منذ  د�خ��ل  �ملو�طنني  حج 
 90 بلغ  �لآن  وحتى   2005 ع��ام 
 569 و  �أل����ف����ا   537 و  م��ل��ي��ون��ا 
درهما وبلغ عدد �ملو�طنني �لذين 
�إىل �لأر��شي �ملقد�شة  �إيفادهم  مت 
مو�طنا   189 و  �آلف  خ��م�����ش��ة 
ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ �إج���م���ايل �مل��ب��ال��غ �لتي 
خارج  من  �حل��ج  لرنامج  �شرفت 
�لدولة 23 مليونا و 316 �ألفا و 
69 درهما ��شتفاد منها ما يقارب 
�شخ�س   200 و  �آلف  ثالثة  من 
من �أكرث من 59 دولة . و�أكد �أن 
�ملغفور  نهج  على  ت�شري  �ملوؤ�ش�شة 
�لر�غبني  �أد�ء  يف  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه 
ل��ل��م��ن��ا���ش��ك يف ظ���ل عدم  يف �حل���ج 

ودعا  تكاليفها  دف��ع  على  قدرتهم 
�لعمل  ه���ذ�  ي��ك��ون  �أن  ت��ع��اىل  �هلل 
�ل�شالح يف ميز�ن ح�شنات �شاحب 
. و�أع���رب ع��ن �شكره  ه��ذه �ملكرمة 
�لر�شيدة  ل���ل���ق���ي���ادة  وت����ق����دي����ره 
�هلل  ب��ي��ت  ب��ح��ج��اج  �هتمامها  ع��ل��ى 
كافة  بتوفري  وتوجيهاتها  �حل��ر�م 
لأد�ء هذه  �ل��الزم��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�لفري�شة بر�حة وطماأنينة وتذليل 
�أمامهم  تقف  �لتي  �لعقبات  كافة 
ل�شوؤونهم  �مل��ت��و����ش��ل��ة  ومتابعتها 
خ���الل م��و���ش��م �حل���ج م�����ش��ري� �إىل 
تنفيذ�  ت����اأت����ي  �ل��ل��ف��ت��ة  ه�����ذه  �أن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�لفريق  �هلل-  -ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان حاكم 
عام كندا ورئي�س بيالرو�صيا

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل برقيتي تهنئة �إىل فخامة ديفيد جون�شتون حاكم عام 
�لك�شاندر  فخامة  و�إىل  لبالده..  �لوطني  �لعيد  مبنا�شبة  كند� 
��شتقالل  عيد  مبنا�شبة  بيالرو�شيا  جمهورية  رئي�س  لوكا�شنكو 
بالده. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
برقيتي  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 

تهنئة مماثلتني �إىل حاكم عام كند� و رئي�س بيالرو�شيا.

حممد بن را�صد ي�صدر مر�صوما بتعيني نائب جديد لرئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي

اأخبار ال�صاعة .. وقالت العدالة كلمتها

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
رع����اه �هلل ب�����ش��ف��ت��ه ح��اك��م��ا لإم����ارة 
�لقا�شي  ب��ت��ع��ي��ني  م��ر���ش��وم��ا  دب����ي 
نائبا  �شادويك  م��ور�ي  جون  �ل�شري 
مركز  حم��اك��م  رئي�س  ه��وجن  ملايكل 
�أن يعمل  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي  �مل����ايل  دب���ي 
ب��ه��ذ� �مل��ر���ش��وم م��ن ت��اري��خ �شدوره 
�لر�شمية.  �جل����ري����دة  يف  وي��ن�����ش��ر 
يف  �شادويك  �لقا�شي  تعيني  وي��اأت��ي 
مركز  حماكم  رئي�س  نائب  من�شب 
�ل���ع���امل���ي خ��ل��ف��ا لل�شري  �مل�����ايل  دب����ي 
�شتنتهي فرة  �ل��ذي  كوملان  �أنتوين 
ن��ه��اي��ة �لعام  ب��امل��ح��اك��م م���ع  ع��م��ل��ه 

�لقا�شي �ل�شري جون �شادويك نائبا 
ل��رئ��ي�����س حم��اك��م م��رك��ز دب���ي �ملايل 
يف  �لتوفيق  ك��ل  ل��ه  متمنيا  �ل��ع��امل��ي 
�شموه  وج��ه  حني  يف  �ملقبلة  مهامه 
كوملان  �أن��ت��وين  �ل�����ش��ري  �إىل  �ل�شكر 
م��ث��ن��ي��ا ���ش��م��وه ع��ل��ى م���ا ق���دم���ه من 
كنائب  موقعه  خالل  من  �إ�شهامات 
معربا  �ملايل  �ملركز  حماكم  لرئي�س 
من  مبزيد  �أمنياته  خال�س  عن  له 
�أ�شاد  جانبه  م��ن  و�لتميز.  �لنجاح 
�شعادة مايكل هو�جن رئي�س حماكم 
باإجناز�ت  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
�أن��ت��وين ك��ومل��ان خ��الل فرة  �ل�شري 
توىل  وق���ال:  �مل��رك��ز  مبحاكم  عمله 
كنائب  من�شبه  مهام  كوملان  �ل�شري 
�لكفاءة  مب��ن��ت��ه��ى  �مل��ح��اك��م  رئ��ي�����س 
�شنو�ت  ث����الث  ومل�����دة  و�لإخ����ال�����س 

�ملنا�شب �لق�شائية �ملرموقة كقا�س 
وويلز  لإجن��ل��ر�  �لعليا  �ملحكمة  يف 
وقا�س  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ن��ز�ع��ات  ق�شم 
جري�شي  يف  �ل�شتئناف  حمكمة  يف 
بريطانيا  �لقناة  بجزر  وجرين�شي 
وه���و ي�����ش��غ��ل ح��ال��ي��ا �أي�����ش��ا من�شب 
جزر  يف  �ل�شتئناف  حمكمة  رئي�س 
كاميان. �ن�شم �ل�شري �شادويك �إىل 
نقابة �ملحامني يف �إجنلر� وويلز يف 
م�شت�شار�  عمل  حيث   1996 ع��ام 
�لتجارة  لغرفة  �حتياطيا  قانونيا 
عامي  بني  �لريطانية  و�ل�شناعة 
عني  ح��ي��ن��ه��ا   1980 و   1974
وعلى  للملكة.  ق��ان��ون��ي��ا  م�شت�شار� 
�خلا�شة  �مل��ه��ن��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ة  �شعيد 
ت������وىل �ل�������ش���ري �����ش����ادوي����ك �أع����م����ال 
ق��ان��ون��ي��ة و����ش��ت�����ش��اري��ة خ��ا���ش��ة يف 

�شمو  �أك��د  �ملنا�شبة  وبهذه  �جل���اري. 
ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ 
رئي�س  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل 
مركز دبي �ملايل �لعاملي �أن �ن�شمام 
وخر�ت  نا�شعة  �شمعة  ذوي  ق�شاة 
�لق�شاء  ���ش��اح��ات  يف  ل��ه��ا  م�����ش��ه��ود 
ي�شاهم  �ملركز  حماكم  �إىل  �لدولية 
�إقر�ر  يف  دب��ي  ��شر�تيجية  دع��م  يف 
مبا  ومتكامل  ف��ع��ال  ق�شائي  ن��ظ��ام 
ل���ذل���ك م����ن �أث������ر �ق���ت�������ش���ادي مهم 
ث��ق��ة جمتمع  ت��ر���ش��ي��خ  ي��ت��ج�����ش��د يف 
كوجهة  ب��الدن��ا  يف  �لعاملي  �لأع��م��ال 
توفره  مب��ا  ل�شتثمار�تهم  مثالية 
تو�كب  قانونية  و�أطر  من �شمانات 
وتوؤكد   2021 �لإم���������ار�ت  روؤي������ة 
م��ك��ان��ة دب����ي ك��م��رك��ز ع���امل���ي للمال 
���ش��م��وه بتعيني  و�لأع����م����ال. ورح����ب 

ذل��ك �أك���د �ل��ن��ائ��ب �جل��دي��د لرئي�س 
�لعاملي  �مل����ايل  دب���ي  حم��اك��م م��رك��ز 
وبالغ  �ل�شامي  بالتكليف  �ع��ت��ز�زه 
�متنانه وفخره بالثقة �لغالية �لتي 
�أوله�����ا ل��ه ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
وقال:  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�أع��م��ل قا�شيا يف  �أن  ���ش��رف يل  ك��ان 
�لعاملي  �مل����ايل  دب���ي  حم��اك��م م��رك��ز 
و�أت�شرف  �شنو�ت  خم�س  م��د�ر  على 
ملو��شلة  �ل���ف���ر����ش���ة  ب���ه���ذه  �ل����ي����وم 
ع��م��ل��ي يف خ���دم���ة �ل��ق�����ش��اء. وك���ان 
بالعمل  �لتحق  قد  �شادويك  �ل�شري 
�لعاملي  �مل��ايل  دبي  يف حماكم مركز 
كقا�س يف مطلع �لعام 2008 وذلك 
بعد ع�شر �شنو�ت �أم�شاها كقا�س يف 
حمكمة �ل�شتئناف لإجنلر� وويلز 
حيث كان قد �شغل قبلها عدد� من 

يف  رئي�شا  دور�  خاللها  لعب  كاملة 
تاأكيد �ل�شمعة �لطيبة ملحاكم �ملركز 
كثري�  وي�شعدين  �نطالقها  وم��ن��ذ 
كقا�س  معنا  �لعمل  �شيو��شل  �أن���ه 
�لق�شايا  يف  �ل��ب��ت  م��ن  ف��ر�غ��ه  �إىل 
نهاية  وح��ت��ى  حاليا  ينظرها  �ل��ت��ي 
�أع��رب �شعادة  �لعام �جل��اري. كذلك 
ه���و�جن ع��ن ب��ال��غ ت��رح��ي��ب��ه بال�شري 
�جلديد  من�شبه  يف  �شادويك  ج��ون 
بكل ما يحمله من خر�ت �كت�شبها 
�أم�شاها  طويلة  �شنو�ت  م��د�ر  على 
�لدولية  و�شمعته  وزن���ه  ل��ه  كقا�س 
مع  للعمل  �أتطلع  وق���ال:  �ملرموقة 
�ل�شري �شادويك وبقية �أفر�د فريقنا 
من �لق�شاة لنم�شي قدما مبحاكم 
مركز دبي �ملايل �لعاملي �إىل مرحلة 
�إىل  ج��دي��دة م��ن �لتميز و�ل��ك��ف��اءة. 

�لإفال�س  �ل�شركات  �لعقار�ت  قطاع 
وقد  و�ل��ت��اأم��ني  �مل�شرفية  �ل�����ش��وؤون 
�كت�شب خر�ته �لق�شائية يف مناطق 
خمتلفة مثل ماليزيا وهوجن كوجن 
�ل�شري  �لقا�شي  �أن  يذكر  وبرمود�. 
�أنتوين كوملان قد عني نائبا لرئي�س 
 2010 ع��ام  م��ن  يونيو  �ملحاكم يف 
عام  يف  كقا�س  �إليها  �ن�شمامه  بعد 
2008 وكان قد خدم �شابقا كقا�س 
يف �ملحكمة �لتجارية �لعليا يف لندن 
و2007   1992 ع��ام��ي  ب���ني  م���ا 
حيث عمل كقا�شي م�شوؤول ما بني 
وعني  و1997.   1996 ع���ام���ي 
م�����ش��ت�����ش��ار� ق��ان��ون��ي��ا جل��الل��ة �مللكة 
لفريق  ورئ��ي�����ش��ا   1977 ع����ام  يف 
�ملحامني يف جمعية جر�ي منذ عام 

1986 وحتى هذ� �لتاريخ.

�لإعالم  لو�شائل  �مل��ج��ال  �إتاحتها 
�جلل�شات  ه���ذه  حل�����ش��ور  �مل��ح��ل��ي��ة 
ك���ان ل��ه �لأث����ر �لأك����ر يف تو�شيح 
حيثيات هذه �لق�شية للر�أي �لعام 
ف��وت �لفر�شة على بع�س  وه��و ما 
�ملياه  �ل�شطياد يف  ينوي  كان  من 
�لعكرة للت�شكيك يف نز�هة �ملحكمة 
ح��ي��ث �إن ج��م��ي��ع م��ا ك���ان ي����دور يف 
�ل�شحف  يف  ن�شره  يتم  �جلل�شات 
�لتايل  �ل��ي��وم  يف  وغ��ريه��ا  �ملحلية 

للمحاكمة .
�ل�����ش��اع��ة يف ختام  �أخ���ب���ار   وق���ال���ت 
�ملتابع  �إن  �لإف���ت���ت���اح���ي  م��ق��ال��ه��ا 
�ل�شادر  �حل���ك���م  ه�����ذ�  حل��ي��ث��ي��ات 
يعلم علم �ليقني �أن هيئة �ملحكمة 

•• اأبوظبي-وام:

�أك�����دت ن�����ش��رة �أخ���ب���ار �ل�����ش��اع��ة �أن 
ن��ز�ه��ة �ل��ق�����ش��اء �لإم���ار�ت���ي كانت 
�لر�شيدة  لقيادتنا  �ل�شاغل  �ل�شغل 
�ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  ق��ال  فقد 
ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
�إنني   - ث����ر�ه  �هلل  -ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 
�أكون  بنف�شي حتى  �لأح��ك��ام  �أت��اب��ع 
�لعد�لة  �إق����ام����ة  ع���ل���ى  م��ط��م��ئ��ن��ا 
بالأمان و�ل�شتقر�ر  �لنا�س  ومتتع 
و�شيانة �لأم��و�ل و�لأع��ر����س وهو 
ما �شار عليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
موجها   - �هلل  ح��ف��ظ��ه   - �ل���دول���ة 

�أع�شاء �لق�شاء بقوله : ل �شلطان 
عليكم �إل �هلل و�لقانون وما متليه 
عنو�ن  وحت��ت   . �شمائركم  عليكم 
�أو�شحت  كلمتها  �ل��ع��د�ل��ة  وق��ال��ت 
�لحتادية  �ملحكمة  ن��ط��ق  م��ع  �أن���ه 
�ل��ع��ل��ي��ا ب��ح��ك��م��ه��ا �ل���ن���ه���ائ���ي على 
�إىل  �لن��ت��م��اء  ق�شية  يف  �ملتهمني 
�لدولة..فاإن  يف  �ل�شري  �لتنظيم 
�لتي  �ل�شفحات  نادرة من  �شفحة 
فتحها  �لوطن  ه��ذ�  �أبناء  يحب  ل 
تكون  ج��دي��د  م��ن  �إل��ي��ه��ا  �لنظر  �أو 
�أزعجت  لأن��ه��ا �شفحة  ط��وي��ت  ق��د 
كل حمب وغيور على هذ� �لوطن 
�لغايل فال يكاد �ملرء �أن يت�شور �أن 
ياأتي يوم على دولتنا �حلبيبة وقد 

ظهر �أحد من �أبنائها يدبر �شدها 
قوة  لزعزعة  و�خلطط  �مل��وؤ�م��ر�ت 
فيما  �ملتني  و�أ�شا�شها  �لدولة  هذه 
�لعامل  دول  مقدمة  يف  �ل��ي��وم  ه��ي 
و�أ����ش���اف���ت   . �مل�����ج�����الت  ����ش���ت���ى  يف 
ي�������ش���دره���ا مركز  �ل���ت���ي  �ل���ن�������ش���رة 
و�لبحوث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم��������ار�ت 
�لق�شاء  �ل�����ش����ر�ت����ي����ج����ي����ة..�أن 
�لإمار�تي �عتمد مبد�أ �ل�شتقاللية 
يف حكمه بهذه �لق�شية فلم يتاأثر 
ل من قريب �أو من بعيد بالأ�شو�ت 
وهناك  هنا  ت�شدر من  كانت  �لتي 

و�إتاحتها �لفر�شة جلميع �ملتهمني 
وملحاميهم للدفاع عن �أنف�شهم �شد 
يح�شب  كما  �إليهم  �ملوجهة  �لتهم 
ل��ه��ي��ئ��ة �مل��ح��ك��م��ة ���ش��م��اح��ه��ا لذوي 
�ملتهمني بح�شور جل�شات �ملحاكمة 
ليكونو� �شهود� على ما يتم طرحه 
وليدح�شو�  �جل��ل�����ش��ات  ه����ذه  يف 
�شد  تع�شف  �شبهة  �أي  باأنف�شهم 
�ملتهمني ..�إ�شافة �إىل توفري جميع 
�جلميع  لر�حة  �ملالئمة  �لو�شائل 
من متهمني وح�شور كما �أن �لنهج 
يف  �ملحكمة  هيئة  �عتمدته  �ل���ذي 

وحتاول - ب�شكل يائ�س - �لت�شكيك 
يف ��شتقاللية هذ� �لق�شاء �مل�شهود 
�لأمم  ���ش��ه��ادة  �إن  ب��ل  بالنز�هة  ل��ه 
�مل��ت��ح��دة مت��ث��ل خ���ري ���ش��اه��د على 
ونز�هته  �ل��ق�����ش��اء  ه����ذ�  ���ش��ف��اف��ي��ة 
ع��ن��دم��ا �أك����دت �أن دول���ة �لإم�����ار�ت 
يعلي  ون��زي��ه  ق��وي  بق�شاء  تتمتع 
دون متييز بني  �لعد�لة من  مبد�أ 
باأنه  ونوهت  و�ملقيمني.  �ملو�طنني 
تطبيقها  �ملحكمة  لهيئة  يح�شب 
و�لعد�لة  �ل��ق�����ش��اء  م��ع��اي��ري  �أرق����ى 
بال�شر  وحت���ل���ي���ه���ا  �ل�����ع�����امل  يف 

�ع��ت��م��دت ع��ل��ى ع���دد م��ن �لقر�ئن 
جميع  قبل  م��ن  �لثبوتية  و�لأدل���ة 
�لأطر�ف �مل�شاركة يف هذه �لق�شية 
من  ل��ع��دد  ��شتماعها  ع��ل��ى  ع���الوة 
�شهاد�ت و�إفاد�ت �ملخت�شني �لذين 
�ملعلومات  حت��ل��ي��ل  ع���ل���ى  ع���م���ل���و� 
خالل  وم��ن  �ملحكمة  طلبتها  �لتي 
�أ�شدرها  �ل��ت��ي  �لأح��ك��ام  يف  �لنظر 
�لق�شاء �لإمار�تي فاإن �ملتابع لهذه 
�لق�شية ل ميكنه �إل �أن ي�شهد باأن 
هيئة �ملحكمة قد توخت �ل�شفافية 
�لأحكام فحاز  �إ�شد�ر  و�لنز�هة يف 
�ل�����ر�ءة وح�شل  �مل��ت��ه��م��ني  ب��ع�����س 
من  ي�شتحقونه  ما  على  �لآخ���رون 

عقوبات وفق �لقانون .
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بلدية دبي ت�صدر تعميما اإىل جميع م�صانع اخلر�صانة اجلاهزة يف االإمارة 
•• دبي-وام:

�أ�شدرت �إد�رة �ملباين ببلدية دبي تعميما جلميع م�شانع �خلر�شانة �جلاهزة يف دبي ب�شاأن �لتقيد بعدم توريد منتجات 
�خلر�شانة �جلاهزة للم�شاريع غري �ملرخ�شة من �لبلدية . ياأتي هذ� �لتعميم بهدف تطوير وتنظيم و�شبط ورقابة �أعمال 
�لبناء وفقا لر�خي�س �لبناء وطبقا لل�شروط و�ملو��شفات �لفنية و�لأ�شول �لهند�شية و �ملحدد�ت �لتخطيطية و�لبنائية 
�لإد�ري  �لقر�ر  �إط��ار تطبيق  �لتعميم يف  ياأتي هذ�  . كما  للمدينة  �لب�شرية  و�ل�شورة  �لعمر�ين  �لن�شيج  للحفاظ على 
�ل�شادر �شنة 2012 و �خلا�س بالرقابة على م�شانع �خلر�شانة �جلاهزة ووحد�ت �خللط �ملوقعية . ون�س �لقر�ر على �أن 
تقوم م�شانع �خلر�شانة �جلاهزة بالتحقق من وجود رخ�شة �لبناء �ل�شادرة من بلدية دبي قبل توريد منتجات �خلر�شانة 
�جلاهزة للم�شاريع �لو�قعة �شمن �ملناطق �خلا�شعة لت�شريعات �لبلدية . كما �شيتم فر�س �جلز�ء�ت و�لعقوبات �ملن�شو�س 
عليها يف �لأمر �ملحلي �ل�شادر �شنة 1999 ب�شاأن تنظيم �أعمال �لبناء مبا فيها �إيقاف ترخي�س �مل�شنع �ملخالف ب�شفة 
موؤقتة �أو د�ئمة . و �أكدت �إد�رة �ملباين �شرورة �إلتز�م �ملعنيني بال�شروط �لو�ردة فيه م�شرية �إىل ثقتها �لتامة بامل�شوؤولية 

�لتي يتمتع بها �جلميع وحر�شهم �لد�ئم على �لتقيد بتوجيهات �لبلدية وتوفري مقت�شيات �مل�شلحة �لعامة .

حمدان بن حممد يعتمد قرارين ب�صاأن التاأمني ال�صحي ملوظفي حكومة دبي
و�لرتقاء  عليهم  �مل��وؤم��ن  ر���ش��ا  تعزيز  يف  ت�شهم  ب�����ش��ورة 
�لعامة  �لهيئة  مع  �لفعالة  و�ل�شر�كة  �لتعاون  بعالقات 
للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية. وتت�شمن م�شوؤوليات 
د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية حلكومة دبي مبوجب �لقر�ر جو�نب 
�مل��وؤم��ن عليهم وحت��دي��د رو�تب  �إ���ش��ر�ك  �أه��م��ه��ا  م��ت��ع��ددة 
ح�شابات �ل�شر�ك ملختلف فئات �ملوظفني و�إجر�ء�ت �شم 
خدمات �ملوؤمن عليهم و�إد�رة وحتديث بياناتهم ومعاجلة 
�ملنازعات �ملت�شلة با�شر�كات و��شتحقاقات �ملوؤمن عليهم 
�إىل جانب �مل�شاركة يف تطوير �لنظم �لت�شريعية للمعا�شات 
�ل���ق���ر�ر يف �جلريدة  ي��ن�����ش��ر  و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة. 

�لر�شمية ويعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.

�شهر  بعد  به  ويعمل  �لر�شمية  �جلريدة  يف  �لقر�ر  ين�شر 
م��ن ت��اري��خ ن�����ش��ره. ك��م��ا �أ����ش���در ���ش��م��وه �ل���ق���ر�ر رق���م 17 
دبي  ح��ك��وم��ة  ب��ني  �ل��ع��م��ل  تنظيم  ب�����ش��اأن   2013 ل�شنة 
و�لتاأمينات �لجتماعية حتدد  للمعا�شات  �لعامة  و�لهيئة 
دبي  حلكومة  �لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  �خت�شا�س  مبوجبه 
مبتابعة كافة �ل�شوؤون �ملتعلقة باملوؤمن عليهم لدى �لهيئة 
�لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية.. ويغطي ذلك 
�لدو�ئر �حلكومية و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لعامة و�ملجال�س 
و�ل�شلطات و�ل�شركات �ململوكة للحكومة. ويهدف �لقر�ر 
حكومة  بني  م�شتقرة  وت��ع��اون  عمل  عالقات  تر�شيخ  �إىل 
�لجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�شات  �لعامة  و�لهيئة  دبي 

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
 16 رقم  �لقر�ر  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل 
ل�شنة 2013 ب�شاأن �لتاأمني �ل�شحي ملوظفي حكومة دبي 
�لذي يوفر �إطار� قانونيا ينظم �لعالقة بني �لأطر�ف ذ�ت 
دبي.  حكومة  ملوظفي  �ل�شحية  �لرعاية  بخدمات  �ل�شلة 
و�آليات  و�مل�شتحقني  �ل�شحي  �لتاأمني  فئات  �لقر�ر  وحدد 
و�ملطالبات  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  و�إد�رة  مت��وي��ل 
�لأط���ر�ف  ك��اف��ة  و�ل��ت��ز�م��ات  وم�����ش��وؤول��ي��ات  �لناجمة عنها 
�إىل جانب جمموعة من �لأحكام �لإجر�ئية و�لتنفيذية. 

العمل من ال�ساد�سة �سباحا حتى ال�ساد�سة م�ساء على مدار الأ�سبوع ووردية ليلية حتى الواحدة والن�سف 

م�صالخ ابوظبي تكمل ا�صتعداداتها ال�صتقبال رم�صان وتكثف االإجراءات ال�صحية
•• ابوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أك���م���ل���ت 
��شتعد�د�ت �مل�شالخ ل�شتقبال �شهر 
�جلاهزية  ورفعت  �ملبارك  رم�شان 
و�أكدت على �عتماد �أف�شل �ملعايري 
على  تعديالت  و�أج���رت  �ل�شحية، 
للجمهور  �خلدمة  لتتيح  �لأوق��ات 
وحتى  ����ش���ب���اح���ا  �ل�������ش���اد����ش���ة  م����ن 
�أيام  م���د�ر  وع��ل��ى  م�شاء  �ل�شاد�شة 
�لأ�شبوع كاملة طيلة �شهر رم�شان 
�حتياجات  تلبية  ب��ه��دف  �مل���ب���ارك 
�جل��م��ه��ور و�ل��ط��ل��ب �مل��ت��ز�ي��د على 
�لكرمي  �ل�����ش��ه��ر  خ����الل  �ل���ذب���ائ���ح 
�أف�شل  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  وح����ر�����ش����ا 
�آلية  و�إي��ج��اد  للجمهور  �خل��دم��ات 
مرنة يف �لتوقيت تنا�شب �جلميع.

خليفة �لرميثي مدير �إد�رة �ل�شحة 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  يف  �لعامة 
�أكد �أنه ��شتجابة لرغبة �لكثريين 
من مرتادي �مل�شالخ من �جلمهور 
�أرق�����ى  ول���ال����ش���ت���م���ر�ر يف ت���ق���دمي 
��شتحد�ث  ت��ق��رر  ف��ق��د  �خل���دم���ات 

�ملعنيني  ك��اف��ة  م��ع  �لتن�شيق  ي��ت��م 
ب��امل�����ش��ال��خ م��ث��ل مقاويل  �ل��ع��م��ل  يف 
و�ل�شيانة  و�لنظافة  �لذبح  �أعمال 
و�ل����ت����اأك����ي����د ع���ل���ى زي���������ادة �أع��������د�د 
و�حلر�س  و�ل��ع��ام��ل��ني  �لق�شابني 
�جلودة  معايري  �أعلى  حتقيق  على 

يف �خلدمات �ملقدمة.
و���ش��م��ن �لإط�������ار ذ�ت�����ه مت �إج�����ر�ء 
جتهيز�ت  ل��ك��اف��ة  ���ش��ام��ل  ف��ح�����س 
�لتكييف  وخا�شة  �مل�شلخ  وم��ع��د�ت 
�ل�شحي  و�ل���������ش����رف  و�ل���ت���ه���وي���ة 
�ملثالية  �ل�شحية  �لبيئة  لر�شيخ 
عمليات  و�إج����ر�ء  �مل�شالخ  مل��رت��ادي 

جتهيز �لذبائح.
حر�شت  �ل���ب���ل���دي���ة  �أن  و�أو������ش�����ح 
�ل�شتعد�د�ت  �أع���ل���ى  �ت���خ���اذ  ع��ل��ى 
و�لوقائية  �ل��ط��ب��ي��ة  و�لإج�������ر�ء�ت 
يف  تتمثل  �شحية  معايري  لتوفري 
ترد  �لتي  �حليو�نات  كافة  �إخ�شاع 
�لبيطري  للفح�س  �مل�����ش��ال��خ  �إىل 
قبل �لذبح وبعده بو��شطة �لأطباء 
للك�شف  �ملتخ�ش�شني  �لبيطريني 
ع��ل��ي��ه��ا ووق����اي����ة �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني من 

�أعمال  ع��ن  �لناجتة  �ملخلفات  م��ن 
�ل�شليمة  �ل�شحية  بالطرق  �لذبح 
�أي تلوث  ومب��ا يحول دون ح��دوث 

للبيئة.
�لتطويرية  �لأع��م��ال  �أه���م  وح���ول 
�ل���ت���ي ق���ام���ت ب���ه���ا �ل���ب���ل���دي���ة على 
بلدية  �أن  �لرميثي  �أ�شار   ، �مل�شالخ 

مدينة �أبوظبي قامت
�ل��ث��ان��ي��ة يف  �ل��ذب��ح  بتجهيز ���ش��ال��ة 
�مليناء  �أب��وظ��ب��ي مب��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ل��خ 
�أع�����د�د  يف  زي������ادة  �أي  ل��ي�����ش��ت��وع��ب 
لذبح  م��ك��ان  وتخ�شي�س  �ل��ذب��ائ��ح 
بالرو�فع  جمهز  و�لأبقار  �جلمال 
�إ�شافة  �ملنا�شبة  و�ملعد�ت  �خلا�شة 
�إىل جت��ه��ي��ز ���ش��ال��ة �لن��ت��ظ��ار مع 
�شالة  وجت��ه��ي��ز  ت���اأم���ني  م����ر�ع����اة 
�نتظار خا�شة بالن�شاء ،ومت �فتتاح 
و�جلديدة يف  �لثانية  �لذبح  �شالة 
طاقته  ل��رت��ف��ع  ي��ا���س  ب��ن��ي  م�شلخ 
ر�أ������س   2500 �إىل  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
�لذبح  ر����ش���وم  �أن  و�أك������د  ب���ال���ي���وم. 
�ملعتمدة  �لت�شعرية  بنف�س  �شتبقى 
 15 زي�������اد�ت وه����ي  �أي  م���ن غ���ري 

وردي������ة ع��م��ل ث��ال��ث��ة )ل��ي��ل��ي��ة( يف 
�ل�شهر  �أيام  �أبوظبي طو�ل  م�شالخ 
�لكرمي لتخفيف معاناة �ل�شائمني 
يخدم  ب�شكل  �ل���زح���ام  وجتنيبهم 
�ملجتمع  يف  �لعاملة  �ل�شر�ئح  كافة 
�مل�����ش��ال��خ من  دو�م  ي��ك��ون  وب���ذل���ك 
6 م�شاء يف  6 �شباحا �إىل  �ل�شاعة 
�لأ�شبوع  �أي��ام  ط��و�ل  �مل�شالخ  كافة 
حتى  �شباحاً   10( �ل�شاعة  وم��ن 
،من  �ل��وث��ب��ة  م�شلخ  يف  ع�����ش��ر�ً   4
م�شاء   10.00 �لعا�شرة  �ل�شاعة 
منت�شف  1.30بعد  �ل�شاعة  �إىل 
للجمهور  �أبوظبي  م�شلخ  �لليل يف 

وم�شلخ بني يا�س.
�تخذت  �ل��ب��ل��دي��ة  �أن  �إىل  و�أِ�����ش����ار 
�لهادفة  �لإج������ر�ء�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�جلمهور  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  �إىل 
خ���الل رم�����ش��ان ح��ي��ث مت توقيف 
�لبيطريني  �لأطباء  �إج��از�ت  كافة 
خالل  �مل�شالخ  ق�شم  يف  و�لعاملني 
تغطية  يتم  لكي  �لف�شيل  �ل�شهر 
كافة �شاعات �لعمل و�شمان �لك�شف 
كما  �لذبائح،  كافة  على  �لبيطري 

�لتي  خا�شة  �مل�شركة  �لأم��ر����س 
ع���ن طريق  ل���ه  ت��ن��ت��ق��ل  �أن  مي��ك��ن 

�للحوم.
ب��ت��خ�����ش��ي�����س طبيب  ق��م��ن��ا  ك���م���ا   
�مل��و����ش��ي ل�شمان  ل�����ش��وق  ب��ي��ط��ري 
�لك�شف على كافة �حليو�نات د�خل 
و�مل�شورة  �مل�شاعدة  وتقدمي  �ل�شوق 
و�إخ�شاع  �ل�شوق،  ملرتادي  �لطبية 
ك��اف��ة �ل��ق�����ش��اب��ني و�ل��ع��ام��ل��ني �إىل 
وت����دري����ب خا�شة  ت���اأه���ي���ل  ب���ر�م���ج 
و�لنظافة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ب��ال�����ش��الم��ة 
مكاتب  ب���و�����ش���ط���ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
دور�ت  ��شت�شارية متخ�ش�شة وهي 
�لرت����ق����اء  �إىل  ت���ه���دف  م�����ش��ت��م��رة 
و�ملهنية  �ل�������ش���ح���ي���ة  ب���امل���ع���اي���ري 
يوميا  يتم  ،و  بامل�شالخ  للعاملني 
�أعمال  �إج�������ر�ء  م�����ش��ت��م��ر  وب�����ش��ك��ل 
�مل�شالخ  وتعقيم  �ل�شاملة  �لنظافة 
�أعمال  م��ن  �لن��ت��ه��اء  بعد  وخا�شة 
جاهزة  �مل�������ش���ال���خ  ل���ت���ك���ون  �ل����ذب����ح 
�ل���ي���وم  �ل����ذب����ائ����ح يف  ل����ش���ت���ق���ب���ال 
�ل�شحية  للمعايري  ووف��ق��اً  �ل��ت��ايل 
�لتخل�س  �إىل  بالإ�شافة   ، �لعاملية 

درهما لل�شاأن و�ملاعز و40 درهما 
درهما  و60  و�ل��ق��ع��د�ن  للعجول 
ل��الأب��ق��ار و�جل���م���ال وت�����ش��م��ل هذه 
�ل�شاأن  ذب��ي��ح��ة  تقطيع  �لأ���ش��ع��ار 
و�ملاعز �إىل �أربعة قطع �أما �جلمال 
8 قطع   -6 �إىل  و�لأب��ق��ار فتقطع 
،ونحر�س  �ل���زب���ون  رغ��ب��ة  ح�����ش��ب 
ع���ل���ى ت����ق����دمي �أرق���������ى �خل����دم����ات 
يف  معنا  ويتعاون  �لر�شوم  وبنف�س 
ذلك �شركاوؤنا �ل�شر�تيجيون من 
�ل�شركات �لتي تقوم باأعمال �لذبح 
يتعلق  ،وفيما  و�ل�شيانة  و�لنظافة 
بالتقطيع �خلا�س للذبائح فقد مت 
�ملغالة  ملنع  وذلك  �لر�شوم  حتديد 
�لق�شابني  ق��ب��ل  م���ن  �لأ����ش���ع���ار  يف 
�خلدمة  ت���ل���ك  ت���ق���دمي  و����ش���م���ان 
تلك  و�شع  ومت   ، �ملنا�شب  بال�شعر 
ن���اف���ذة دف����ع ر�شوم  �ل���ر����ش���وم ع��ن��د 

�لذبح وب�شكل و��شح. 
بتاأمني  �أبوظبي  م�شالخ  بد�أت  كما 
بالثلج  م�����زودة  خ��ا���ش��ة  ���ش��ن��ادي��ق 
ل�شمان  و�ل��ذب��ائ��ح  �للحوم  لو�شع 
�لنقل �ل�شحي و�ل�شليم للحيلولة 

وتعر�شها  �ل���ذب���ائ���ح  ت���ل���وث  دون 
�لنقل  ع��م��ل��ي��ة  �أث�����ن�����اء  ل����ل����ح����ر�رة 
�لتلف  �ل���ل���ح���وم م���ن  ي��ح��م��ي  مم���ا 

و�لف�شاد.
�لعامة  �إد�رة �ل�شحة  و�أهاب مدير 
يف بلدية مدينة �أبوظبي باجلمهور 
�إىل �أهمية �تباع �لإر�شاد�ت �ل�شحية 
هذ�  مبنا�شبة  ب��ال��ذب��ائ��ح  �ملتعلقة 
عدم  �إىل  د�ع��ي��ا  �لف�شيل  �ل�����ش��ه��ر 
�لبيوت  يف  بالذبح  �جلمهور  قيام 
�مل�شالخ  وخ��ارج  �لعامة  �لأماكن  �أو 

ع��ل��ى �شرورة  م�����ش��دد�   ، �مل��رخ�����ش��ة 
�لفح�س �لبيطري وجتنب �نت�شار 
�لطبيب  و����ش��ت�����ش��ارة  �لأم����ر������س 
يف  با�شتمر�ر  �مل��ت��و�ج��د  �لبيطري 
لتقدمي  و�مل�����ش��ل��خ  �مل���و�����ش���ي  ����ش���وق 
ي��ه��م �شحتهم  م���ا  ك���ل  �ل��ن�����ش��ح يف 
�ملتوفرة  �لتوعية  ن�شر�ت  وق���ر�ءة 
د�خل  �جلمهور  �نتظار  �شالت  يف 
�مل�شالخ موؤكد� �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
وبيئتنا  مدينتنا  على  �حلفاظ  يف 

جميلة ونظيفة. 

وزارة العمل تنظم 125 فعالية للتوعية بقرار حظر تاأدية االأعمال وقت الظهرية

اأبوظبي للتعليم يطلق تطبيقا اإلكرتونيا يو�صح تنقالت الطلبة بني املدار�س �صرطة اأبوظبي توفر خدمة طلب �صهادة احلالة اجلنائية عرب الهواتف الذكية

الداخلية تنظم مبادرة كن قدوة للنا�صئة واالأحداث 

•• ابوظبي-وام:

�أب���وظ���ب���ي توفري  �أع��ل��ن��ت ���ش��رط��ة 
خدمة طلب �حل�شول على �شهادة 
�حل���ال���ة �جل��ن��ائ��ي��ة ���ش��ه��ادة ح�شن 
�لهو�تف  ع��ر  و�ل�شلوك  �ل�شرية 
�ل�����ذك�����ي�����ة ل���ت���م���ك���ني �مل����و�ط����ن����ني 
و�مل���ق���ي���م���ني م����ن �حل�������ش���ول على 
�ل�����ش��ه��ادة ب��ي�����ش��ر و���ش��ه��ول��ة وذلك 
�أبوظبي يف  ل��روؤى �شرطة  ترجمة 
�لذكية  �حلكومة  مفهوم  تطبيق 
�لهو�تف  ع��ر  ب��ت��وف��ري خ��دم��ات��ه��ا 
�ل���دك���ت���ور �شيف  �ل��ع��م��ي��د  . وذك����ر 
ب��وظ��ف��رية �ل���ع���ام���ري م���دي���ر عام 
�لقيادة  يف  و�ملنافذ  �لأم��ن  ���ش��وؤون 
�لعامة ب�شرطة �أبوظبي �أن توفري 
مع  �ن�شجاما  ي��ع��د  �خل��دم��ة  ت��ل��ك 
ت���وج���ه���ات �حل���ك���وم���ة �ل���ذك���ي���ة يف 
�لنا�س  �ح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 
24 �شاعة يف  وتلبيتها على م��د�ر 
يتما�شى  ذل��ك  �أن  ..م�شيفا  �ليوم 
مع ��شر�تيجية �شرطة �أبوظبي يف 
تطبيق مفهوم �حلكومة �لذكية.. 
وتوفري  �إجن�������از  ����ش���رع���ة  م����وؤك����د� 

و�ملقيمني  للمو�طنني  �خل��دم��ات 
م����ن خ�����الل ت��ب�����ش��ي��ط �إج���������ر�ء�ت 
لأ�شحاب  �ل�شهادة  على  �حل�شول 
�لطلبات بعد تدقيق بياناتهم عر 
تاأخري  دون  �جل��ن��ائ��ي��ة  �لأن��ظ��م��ة 
�ل���وق���ت و�جلهد  ت��وف��ر  ب��ط��ري��ق��ة 
وت�شهم يف حت�شني وجودة خدمات 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل�����ش��رط��ي��ة. و�أع��ل��ن �أنه 
ر�شوم  �حت�شاب  �مل�شتقبل  يف  �شيتم 
�جلنائية  �حل���ال���ة  ب��ح��ث  ����ش���ه���ادة 
ر�شيد  م����ن  �مل���ب���ل���غ  ب���ا����ش���ت���ق���ط���اع 
�ملتقدم بطلب �حل�شول  �ل�شخ�س 

•• دبي-وام:

فعالية   125 �لعمل  وز�رة  تنظم 
للتوعية بقر�ر حظر تاأدية �لأعمال 
حت���ت �أ����ش���ع���ة �ل�����ش��م�����س و�لأم����اك����ن 
تطبيق  ف�����رة  خ�����الل  �مل���ك�������ش���وف���ة 
يونيو   15 يف  ت��ن��ف��ي��ذه  مت  �ل���ق���ر�ر 
�ملا�شي وي�شتمر حتى 15 من �شهر 
بالتو�زي  وذل��ك   .. �ملقبل  �شبتمر 
مع �لزيار�ت �ليومية ملو�قع �لعمل 
موعد  ت�شبق  �ل��ت��ي  �ل��ف��رة  خ���الل 
�ل�شاعة  ع��ن��د  ي���ب���د�أ  �ل����ذي  �حل��ظ��ر 
�ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة و�ل��ن�����ش��ف ظهر� 
وي�شتمر �إىل �ل�شاعة �لثالثة من بعد 
مدير  جميل  قا�شم  وق���ال  �لظهر. 
دي���و�ن  يف  �ل��ع��م��ل  ت��ر�خ��ي�����س  �إد�رة 
وز�رة �لعمل يف �أبو ظبي مدير �إد�رة 

�ع����د�ده ل��ه��ذه �ل��غ��اي��ة. و�أو����ش���ح �أن 
17 حملة  تنفيذ  ت�شمل  �لفعاليات 
ت��وع��ي��ة يف ع���دد م��ن م��و�ق��ع �لعمل 
على م�شتوى �لدولة بال�شر�كة مع 
و�لقطاع  حملية  حكومية  ج��ه��ات 
�خل��ا���س .. م��وؤك��د� ���ش��رورة توفري 
خالل  �لعمل  ل��ر�ح��ة  مظلل  م��ك��ان 
�إىل  �لعمل  �مل��ح��ددة حلظر  �ل��ف��رة 
�لطبية  �لف�شو�شات  �إج��ر�ء  جانب 
�ل�������ش���ام���ل���ة ل���ل���ع���م���ال و�ط���الع���ه���م 
�لإنهاك  م��ن  �ل��وق��اي��ة  كيفية  على 
ويف  �ل�شم�س.  �شربات  و  �حل���ر�ري 
�طار تطبيق �خلطة �ملعدة للتوعية 
ب��ق��ر�ر حظر ت��اأدي��ة �لأع��م��ال حتت 
�ملك�شوفة  و�لأم��اك��ن  �ل�شم�س  �أ�شعة 
وز�رة  يف  �ل��ت��وج��ي��ه  �إد�رة  ن���ف���ذت 
�لقر�ر  ت��ط��ب��ي��ق  ب����دء  م��ن��ذ  �ل��ع��م��ل 

�لفعاليات  ب���الإن���اب���ة..�إن  �لتوجيه 
حما�شر�ت   108 �إق��ام��ة  تت�شمن 
�لعمالية  �لرعاية  وح��د�ت  تنفذها 
على م�شتوى �لدولة و�لبالغ عددها 
�لفعاليات  �أن  وذك��ر  وح���د�ت.  ت�شع 
قر�ر  ب�  �لعمال  تعريف  �إىل  تهدف 
�أهميته  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د  �ل��ظ��ه��رية 
من حيث توفري �ل�شحة و�ل�شالمة 
�لعمالة  عن  �ملخاطر  ودرء  �ملهنية 
ب�شربات  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  خ�����ش��و���ش��ا 
�ل�شم�س و�لإنهاك �حلر�ري. و�أ�شار 
�ملتنقلة  �ل����وح����دة  �أن  �إىل  ج��م��ي��ل 
زيار�ت  �شتنفذ  �لعمالية  للرعاية 
�إىل �ملناطق �لبعيدة مع بد�ية �شهر 
�شيتم  حيث  �ملقبل  �ملبارك  رم�شان 
�طالع �لعمال يف تلك �ملناطق على 
�ل��ق��ر�ر م��ن خ��الل ع��ر���س فيلم مت 

�لرعاية  وح��د�ت  يف  حما�شرة   18
�ل���ع���م���ال���ي���ة ح�������ش���ره���ا ن���ح���و �أل����ف 
ع��ام��ل مت خ��الل��ه��ا �ط��الع��ه��م على 
و�لهد�يا  �ملرطبات  وت��وزي��ع  �ل��ق��ر�ر 
�لتوعية عليهم  �لتذكارية ون�شر�ت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �لإد�رة  ن��ف��ذت  كما   .
�ملجتمعية  و�ل�شرطة  �ل�شحة  هيئة 
حمالت  ظ���ب���ي  �أب������و  يف  و�ل���ب���ل���دي���ة 
ل��ل��ت��وع��ي��ة ب���ال���ق���ر�ر ���ش��م��ل��ت ثالث 
�لعمال  �ط�����الع  مت  ح��ي��ث  م���و�ق���ع 
خم�شة  ح�����و�يل  ع���دده���م  و�مل����ق����در 
و  �ألفني  �أك��رث من  و��شتفاد   . �آلف 
500 عامل من حملتني نفذتهما 
يف  عمل  موقعي  يف  �لتوجيه  �إد�رة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ه��ي��ئ��ة �ل�شحة  دب���ي 
ومب�������ش���ارك���ة �أح�����د �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات..

عامال   350 ن��ح��و  ����ش��ت��ف��اد  ف��ي��م��ا 

على �ل�شهادة بهدف حت�شني جودة 
�خل��دم��ة. و�أك��د �أن �إ���ش��د�ر �شهادة 
لطالبيها  �جلنائية  �حلالة  بحث 
�لأهمية  ب���ال���غ  �ه���ت���م���ام���ا  ي��ل��ق��ى 
كو�درها  تعمل  �لتي  �لإد�رة  ل��دى 
طلبات  تلبية  على  عالية  بكفاءة 
�ل�شرعة  وج����ه  ع��ل��ى  �مل��ت��ق��دم��ني 
معامالتهم  �إجن��از  يف  مل�شاعدتهم 
لدى  �ل�شهادة  ب��اإ���ش��د�ر  �ملرتبطة 
�لنقيب  و�شرح  �لأخ���رى.  �جلهات 
رئي�س  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  خ��ب��ري���ش��ل��ط��ان 
ق�����ش��م �ل��ب�����ش��م��ة خ���ط���و�ت تقدمي 
�لطلب عر �لهاتف بطلب جنمة 
�للغة  ..�خ����ت����ي����ار  م����رب����ع   152
..�ختيار  �لإجنليزية  �أو  �لعربية 
�جلنائية..  �حل��ال��ة  ب��ح��ث  خ��دم��ة 
ومن ثم �إدخال رقم هوية �لإمار�ت 
�لإر�شال  م��ف��ت��اح  ع��ل��ى  و�ل�����ش��غ��ط 
�ملوحد  �ل��رق��م  ذل��ك يظهر  ..ب��ع��د 
للرقم  �لإر����ش���ال  عملية  و�إج�����ر�ء 
وبعدها يظهر جهة طلب �ل�شهادة 
وم���ن ث��م �لإر����ش���ال وب��ع��ده��ا تنزل 
ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ام �لإل����ك����روين لدى 
مع  �لتعامل  ويتم  �لب�شمة  ق�شم 

�شاحب  �إ�شعار  ثم  وم��ن  �لبيانات 
�أ�س  �أم  �أ���س  ع��ر  بر�شالة  �ملعاملة 
�إجر�ء�ت  يف  و�ل�شروع  با�شتالمها 
�ملوظف  �أن  وذك��ر  �ل�شهادة.  �إجن��از 
للقيام  �خلطو�ت  تلك  بعد  يتوىل 
عر  بالتدقيق  �ل�شهادة  ب��اإ���ش��د�ر 
�لأنظمة �جلنائية على �لب�شمتني 
�مل���دن���ي���ة و�جل���رم���ي���ة م����ن خالل 
ق���اع���دة ب���ي���ان���ات ه��ي��ئ��ة �لإم�������ار�ت 
على  �حل�����ش��ول  ح���ال  ويف  للهوية 
�ل�شهادة  ط��ب��اع��ة  ت��ت��م  �مل���و�ف���ق���ة 
��س  ر�شالة  ع��ر  �شاحبها  وتبليغ 
مركز  �أق���رب  �إىل  بالتوجه  ����س  �م 
�ليفاء  بعد  ل�شتالمها  لل�شرطة 
�أو�شح  ذلك  �إىل  �ملقررة.  بالر�شوم 
�هلل  عبد  �إ�شماعيل  خبري  �لنقيب 
على  �لتدقيق  عملية  �أن  �ل��ك��رب��ي 
�ملتقدم  �ل�شخ�س  وب�شمة  بيانات 
�ل�شهادة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  ب��ط��ل��ب 
تلقي  �ل�شرعة عند  تتم على وجه 
�لإلكروين  �لنظام  ع��ر  �لطلب 
�ملخ�ش�س لذلك وبعد �لتاأكد من 
�أمنيا  مطابقة �لبيانات وتدقيقها 

يتم �إ�شد�ر �ل�شهادة.

نظمتها  حم���ا����ش���ر�ت  خ��م�����س  م���ن 
�لوز�رة يف مناطق خمتلفة يف �إمارة 
دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
فعاليتني  نظمت  ك��م��ا  ل��ل��خ��دم��ات. 
بالتعاون  �ل�شارقة  يف  مت�شابهتني 
منهما  ��شتفاد  �لطبية  �ملنطقة  مع 

م���اي���و م����ن �ل����ع����ام �مل���ا����ش���ي خالل 
ب��ال��ي��وم �لعاملي  �ل�����وز�رة  �ح��ت��ف��الت 
يبلغ  م��ق��ط��ورة  يف  تتمثل  ل��ل��ع��م��ال 
19 مر� وعر�شها  طولها ح��و�يل 
�أم��ت��ار وحت��ت��وي قاعة  ح���و�يل �شتة 
 40 ن��ح��و  �إىل  ت��ت�����ش��ع  حم���ا����ش���ر�ت 

�أكرث من �ألف عامل يف �لوقت �لذي 
تنفيذ  �لتوجيه  �إد�رة  فيه  تو��شل 
�لفعاليات وفقا للخطة �ملو�شوعة. 
�لعمالية  �لرعاية  وح��دة  �أن  يذكر 
�شقر  م��ع��ايل  د�شنها  �ل��ت��ي  �ملتنقلة 
غ��ب��ا���س وزي����ر �ل��ع��م��ل خ����الل �شهر 

�شا�شة  ع��ل��ى  ك��م��ا حت���ت���وي  ع���ام���ال 
�إىل  ب��و���ش��ة   52 ق��ي��ا���ش��ه��ا  ب���الزم���ا 
عر�س  �شا�شة  و  بروجكتور  ج��ان��ب 
مت تثبيتهما على �لو�جهة �جلانبية 
�شماعات  ع���ن  ف�����ش��ال  ل��ل��م��ق��ط��ورة 

خارجية.

فقر�ت ترفيهية من قبل �لطلبة لل�شو�ب وتوزيع هد�يا لهم مبنا�شبة قرب 
�شهر رم�شان �ملبارك وجمال�شة كبار �ل�شن و�لتعلم من جتاربهم يف �حلياة 
وحما�شر�ت وغريها من �لفعاليات. و�أكد �لعقيد �لدكتور عبد�هلل بوهندي 
مدير مركز رعاية �لأحد�ث �أهمية تنفيذ مثل هذه �ملبادر�ت �ملجتمعية �لتي 
جو�نب  و�كت�شاف  �جلو�نب  خمتلف  يف  �لطلبة  مهار�ت  تنمية  �إىل  تهدف 
�لإبد�ع و�لبتكار لديهم و��شتثمار �أوقات فر�غهم يف �لقيام باأعمال مفيدة 
و�نطالقا من حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي على ��شتغالل �أوقات 
فر�غ هذه �ل�شريحة �ملهمة من �ملجتمع. وقال �إن برنامج كن قدوة و�ترك 
�ثر� هو برنامج يهدف �إىل تنمية بع�س �لقيم يف نفو�س �لطلبة ..مو�شحا 
�أن �لرنامج هو ر�بع برنامج �شيفي للطلبة يف مدينة �لعني بعد تنظيم 
�ملبادرة �لأوىل بعنو�ن بذ�تي يرقى وطني و�ملبادرة �لثانية �أبو ظبي ترقى 
بالنا�شئة و�لثالثة كن ذخر� . و�أ�شاد بدور �جلهات �مل�شاركة يف �لرنامج يف 
�لجتماعية  و�ل�شوؤون  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  منها  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �إجن��اح 

ومديرية �شرطة �لعني ونادي �شباط �شرطة �لعني و�ل�شرطة �ملجتمعية. 

•• اأبوظبي-وام:

بهدف  �لإل��ك��روين  �لطلبة  تنقالت  تطبيق  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  �أطلق 
م�شاعدة �أول��ي��اء �لأم����ور و�ل��ر�غ��ب��ني يف �ل��ت��ع��رف على �آل��ي��ة دم��ج �مل��د�ر���س يف 
�لتعرف  يف  �لأم��ر  �أول��ي��اء  ي�شاعد  كما  و�شال�شة..  و�شوح  بكل  �بوظبي  �إم���ارة 
 2013 �لدر��شي  �لعام  يف  �لطلبة  �أبناوؤهم  �إليها  �شينتقل  �لتي  �ملدر�شة  على 
وخالل  �لتفاعلية.  �خلر�ئط  على  �مل��د�ر���س  مو�قع  على  و�لإط���الع   2014-
6 مد�ر�س يف  11 مدر�شة جديدة منها  �لعام �لدر��شي �جلديد �شيتم �فتتاح 
مدينة �أبوظبي و5 مد�ر�س يف مدينة �لعني. ويوفر �لنظام �للكروين خر�ئط 
تفاعلية باللغتني �لعربية و�لإجنليزية متكن �ملت�شفح بالتعرف على �ملد�ر�س 
�جلديدة و�ملدر��س �لتي �شيتم �إغالقها من خالل �ألو�ن خمتلفة مو�شحة يف 
مفتاح �خلريطة حيث �شيتمكن ويل �لأمر من �لتعرف على �ملدر�شة �جلديدة 
من خالل �إدخال �لرقم �لتعريفي للطالب ومن ثم �شتظهر �ملدر�شة �ل�شابقة 
على  وموقعها  �ملقبل  �ل��ع��ام  �ل��ط��ال��ب  بها  �شيلتحق  �ل��ت��ي  و�مل��در���ش��ة  للطالب 
�لتي  �ملد�ر�س  تو�شيحية  ر�شوم  خالل  من  �خلريطة  تو�شح  ..كما  �خلريطة 
ونقل  توزيع  وعملية  م�شتحدثة  �أخ��رى  م��د�ر���س  يف  ودجمها  �إغالقها  �شيتم 
�لطلبة من و�إىل �ملد�ر�س. وقال �شعادة حممد �شامل �لظاهري �ملدير �لتنفيذي 
�ل�شر�تيجية  �ل���روؤي���ة  �إن  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  مبجل�س  �مل��در���ش��ي��ة  للعمليات 
توفري  خ��الل  م��ن  للطلبة  وج��اذب��ة  منا�شبة  بيئة  توفري  يف  تتمثل  للمجل�س 
مبان  ��شتحد�ث  مت  حيث  �ملعايري  باأعلى  تتميز  �لتي  �ملدر�شية  �ملباين  �أف�شل 
�إىل  �مل��د�ر���س  بع�س  يف  ت�شل  ك��ب��رية  ��شتيعابية  ط��اق��ة  ذ�ت  حديثة  مدر�شية 
1500 طالب ..وتهدف هذه �ملباين �حلديثة �إىل حتقيق �ل�شتغالل �لأمثل 
للمر�فق �ملدر�شية وتقلي�س قيمة �لعمليات �لت�شغيلية �ل�شنوية و�لتقليل من 
عبء �لتنقالت �ليومية للطلبة.. لفتا �إىل �أن خطة �لدمج ت�شهم يف ��شتثمار 
�أنه روعي  �ملو�رد �لب�شرية و�ملالية وتوفري �لوقت و�جلهد. و�أ�شاف �لظاهري 
وفقا  تكون  �أن  �جلديدة  �ملد�ر�س  على  �لطلبة  وتوزيع  �ملد�ر�س  دمج  خطة  يف 
�لتي تخدم مناطق �شكن �لطلبة مبا يحقق �ل�شتقر�ر  للنطاقات �جلغر�فية 
للطالب وويل �لأمر.. كما �شي�شاعد �لنظام �للكروين �لذي مت �إطالقه على 
�ملوقع �للكروين للمجل�س يف تو�شيح خطة �لدمج وتوزيع �لطلبة �إذ يت�شم 
هذ� �لنظام ب�شهولة �ل�شتخد�م وتوفري بيانات تف�شيلية للمد�ر�س ومعلومات 
��شم  �أو  للطالب  �لتعريفي  �لرقم  �إدخ��ال  خ��الل  وذل��ك من  و�لدمج  �لنتقال 
�مل��در���ش��ة. وف��ى �بوظبى وم��ن خ��الل خطة �ل��دم��ج مت ت��وزي��ع ط��الب مدر�شة 
�ملتنبي بني مدر�شتي خليفة بن ز�يد وثانوية �أبوظبي وفقا ملناطق �ل�شكن فيما 
�لفهيم  مت دمج طالب مدر�شتي عبد�هلل بن عتيبة حلقة ثانية وعبد�جلليل 
ملبنى مدر�شة فاطمة بنت مبارك حتت م�شمى  �ملوقع �حل��ايل  ثانية يف  حلقة 
عبد�جلليل �لفهيم . .كما مت توزيع طالب مدر�شة جابر بن حيان حلقة �أوىل 
ذكور على مد�ر�س مبارك بن حممد ح1 ذكور و�لبطني حلقة �أوىل ذكور وفقا 
ملناطق �شكن �لطالب..ومت نقل طلبة مدر�شتي �ل�شو�مخ حلقة ثانية وعبد�هلل 
بن رو�حة حلقة ثانية �إىل �ملدر�شة �مل�شتحدثة مدر�شة �ملتنبي حلقة ثانية يف 
منطقة بني يا�س..فيما نقل طلبة كل من مد�ر�س �لأ�شالة و�لتفوق و�لعا�شمة 
�ل�شاخمة.. �أوىل يف منطقة  �لقمة حلقة  �مل�شتحدثة  �ملدر�شة  �إىل  �أوىل  حلقة 
�أم عمار بني مدر�شة �لقاد�شية ومدر�شة عائ�شة  ودمج توزيع طالبات مدر�شة 
بكر  �أب��ي  بنت  وعائ�شة  فل�شطني  مدر�شتي  طالبات  دم��ج  فيما  بكر  �أب��ي  بنت 
حلقة ثالثة يف مبنى مدر�شة عائ�شة بنت �أبي بكر. ومت توزيع طالبات مدر�شة 

�لطليعة حلقة ثالثة بني كل من مدر�شة �أم �لإمار�ت حلقة ثالثة �إناث و�ملدر�شة 
�مل�شتحدثة �لريادة حلقة ثانية وثالثة �إناث يف منطقة �ل�شاخمة وفقا ملناطق 
�ل�شكن وتوزيع طالبات مدر�شة �جلنائن حلقة ثانية �إناث بني كل من مدر�شة 
�لرتقاء حلقة ثانية �إناث و�ملدر�شة �مل�شتحدثة �لريادة حلقة ثانية وثالثة �إناث 
مدر�شتي  طالبات  ودم��ج  �لطالبات.  �شكن  ملناطق  وفقا  �ل�شاخمة  منطقة  يف 
�مل��وق��ع �حل���ايل ملبنى مدر�شة  ث��ان��ي��ة يف  ب��ن��ت م��ب��ارك حلقة  �ل��رثي��ا وف��اط��م��ة 
فل�شطني حتت م�شمى مدر�شة فاطمة بنت مبارك . ومت نقل طالبات مدر�شتي 
�لنزهة حلقة ثانية و�ملفرق ح3 �إىل �ملدر�شة �مل�شتحدثة �ل�شو�مخ حلقة ثانية 
حلقة  عمر�ن  بنت  م��رمي  مدر�شة  طالبات  ونقل  �ل�شو�مخ  منطقة  يف  وثالثة 
بنت  مرمي  م�شمى  حتت  ثالثة  حلقة  �ملفرق  ملدر�شة  �ل�شابق  �ملوقع  �إىل  ثانية 
�ل�شاد�س  �ل�شف  �إىل  �ملنقولت  �خلام�س  �ل�شف  طالبات  توزيع  ومت   . عمر�ن 
وطالبات �ل�شف �ل�شاد�س �ملنقولت لل�شف �ل�شابع مبدر�شة �للولو حلقة ثانية 
بني مد�ر�س �حللقة �لثانية مبنطقة بني يا�س وفقا ملناطق �شكنهن فيما يتم 
دمج طالبات مدر�شتي �أجنادين وخديجة �لكرى حلقة �أوىل يف مبنى مدر�شة 

خديجة �لكرى. 
بن  عمري  مدر�شة  ط��الب  وبع�س  �أوىل  حلقة  �شفانة  مدر�شة  طالبات  ونقل 
مدر�شة  �مل�شتحدثة  �ملدر�شة  �إىل  عبادة  بن  و�شعد  �لقا�شم  بن  وحممد  يو�شف 
مدر�شة  طالبات  ون��ق��ل  ي��ا���س  بني  منطقة  يف  و�إن���اث  ذك���ور  �أوىل  حلقة  �ل��ع��زة 
�مل�شفح حلقة �أوىل وطالب مدر�شة �لإمام م�شلم حلقة �أوىل �إىل مبنى �ملدر�شة 
�مل�شتحدثة مدر�شة عبد�هلل بن عتيبة رو�شة وحلقة �أوىل يف مدينة حممد بن 
ز�يد. �إما فيما يتعلق بخطة �لدمج يف مد�ر�س �لعني ف�شيتم نقل بع�س طالب 
مدر�شة خليفة بن ز�يد حلقة ثالثة ذكور �إىل �ملدر�شة �مل�شتحدثة مدر�شة علي 
بن �أبي طالب للحلقتني �لثانية و�لثالثة ذكور يف منطقة �لفوعة وفقا ملناطق 
لل�شف  �لتا�شع  �ل�شف  من  �ملنقولني  �لطالب  نقل  يتم  فيما  �لطالب.  �شكن 
�مل�شتحدثة علي بن  �ملدر�شة  �إىل  �لتفوق حلقة ثانية ذكور  �لعا�شر يف مدر�شة 
ثابت حلقة  بن  عا�شم  وتوزيع طالب مدر�شة  �لفوعة  �أب��ي طالب يف منطقة 
�أوىل ذكور بني مدر�شتي �ل�شد�رة و�مل�شتحدثة مدر�شة ورو�شة �لطموح حلقة 
�أوىل ذكور و�إناث يف منطقة �لبطني وفقا ملناطق �ل�شكن. ونقل بع�س طلبة كل 
من مد�ر�س �لغيث حلقة �أوىل �إناث و�لالآىل حلقة �أوىل �إناث و�لتوحيد حلقة 
�أوىل �إناث و�ل�شد�رة حلقة �أوىل ذكور �إىل �ملدر�شة �مل�شتحدثة مدر�شة ورو�شة 
�لطموح حلقة �أوىل ذكور و�إناث يف منطقة �لبطني وفقا ملناطق �شكن �لطلبة. 
�لطموح  مدر�شة  وطالبات  ذك��ور  �أوىل  حلقة  �ل�شاهني  مدر�شة  ط��الب  ونقل 
حلقة �أوىل �إناث �إىل �مل�شتحدثة مدر�شة ورو�شة عالية حلقة �أوىل ذكور و�إناث 
يف منطقة �ليحر جنوب فيما يتم نقل بع�س طالب مدر�شة �لعني حلقة �أوىل 
ذكور �إىل �مل�شتحدثة �ل�شاهني حلقة �أوىل ذكور و�إناث يف منطقة �لفوعة وفقا 
ملناطق �ل�شكن. ونقل طالبات حلقة �أوىل يف مدر�شة �لفوعة حلقة �أوىل وثانية 
�إناث �إىل �ملدر�شة �مل�شتحدثة �ل�شاهني ونقل طالبات مدر�شة �ل�شر�ع حلقة �أوىل 
�إناث وطالب مدر�شة �أبوبكر �ل�شديق حلقة �أوىل ذكور �إىل �ملدر�شة �مل�شتحدثة 
رفاعة حلقة �أوىل ذكور و�إناث يف منطقة �ليحر �شمال وتنقل طالبات مدر�شة 
توزيع  ز�خ��ر. ومت  �مل�شتحدثة يف منطقة  �ملدر�شة  �إىل  �إن��اث  �أوىل  �لعزة حلقة 
�لطلبة �ملنقولني �إىل �ل�شف �لول من �لرو�شة يف كل من رو�شة ز�خر ورو�شة 
ز�خر  منطقة  يف  �مل�شتحدثة  �ملدر�شة  من  كل  بني  �لز�يدية  ورو���ش��ة  �لغدير 
ومدر�شة �شيخة بنت �شرور حلقة �أوىل �إناث ومدر�شة حممد بن خليفة حلقة 

�أوىل ذكور وفقا ملناطق �ل�شكن .

•• ابوظبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب  �ل��ع��ام��ة  ب��الأم��ان��ة  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  �إد�رة  نظمت 
كن  �لر�بعة  �ملجتمعية  �مل��ب��ادرة  فعاليات  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�أب���و ظبي  ق����دوة.. و�أت����رك �ث���ر� لفئة �لنا�شئة مب��رك��ز رع��اي��ة �لأح����د�ث يف 
�ملبادرة  برنامج  و��شتمل  �لعني.  �شرطة  �شباط  بنادي  �لأ�شوياء  وللطلبة 
�لعمل قدمها عدد  ع��دد من ور���س  باملفرق على  �لأح���د�ث  يف مركز رعاية 
�لقيم �لأخالقية  للنا�شئة تركز على  من �لخت�شا�شيني و�لخت�شا�شيات 
�لرفيعة ومنا�شط ترفيهية وريا�شية �أخرى وتر�ثية وحفزهم على �ملناف�شة 
باملبادرة  تعريفية  �ملفيدة..وت�شمنت جل�شة  �مل�شابقات  �ل�شريفة من خالل 
�لفعالية جمموعة من طالب  ..و���ش��ارك يف  �لطلبة  و�أث��ره��ا يف  و�أه��د�ف��ه��ا 
دورة  تنظيم  مت  كما  �أمورهم..  و�أولياء  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  وطالبات 
�أث���ر� طيبا للطلبة بنني  و�ت���رك  ق��دوة  ك��ن  �مل��ب��ادرة  تدريبية ح��ول مفهوم 
وب��ن��ات وع���دد م��ن �ل��رح��الت م��ن بينها زي���ارة ����ش��ر�ح��ة �ل�����ش��و�ب وتقدمي 
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حاكم ام القيوين ي�صتقبل �صفري 
دولة قطر ال�صقيقة

•• ام القيوين-وام:
��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم 
�لعثمان  �لقيوين بالديو�ن �لمريى �شباح �م�س معاىل عبد�هلل بن حممد  �م 
�لذى قدم  �لدولة  �لدبلوما�شى لدى  �ل�شلك  �ل�شقيقة عميد  دولة قطر  �شفري 
لل�شالم على �شموه..جرى خالل �للقاء ��شتعر��س �لعالقات �لخوية �لتى تربط 
�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني و�شبل توطيدها فى �شتى �ملجالت. ح�شر �للقاء 
�ل�شيخ �حمد بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذى لمارة �م 

�لقيوين و�شعادة نا�شر �شعيد �لتالى مدير �لديو�ن �لمريى بام �لقيوين. 

هيئة تنمية املجتمع تنظم حما�صرة حول الوالء املوؤ�ص�صي 
•• دبي-وام:

�شعيها نحو تكامل �جلهود وتبادل �خل��ر�ت مع  �ط��ار  �م�س ويف  �ملجتمع يف دبي  قامت هيئة تنمية 
�لولء  حول  ملوظفيها  حما�شرة  بتنظيم  �خلدمات  لأد�ء  م�شتوى  �ف�شل  لتحقيق  �ل�شركاء  خمتلف 
�ملدر�ء  م��ن  وع���دد  �لهيئة  ع��ام  م��دي��ر  �لكمده  خ��ال��د  �شعادة  بح�شور  �لهيئة  مبقر  وذل���ك  �ملوؤ�ش�شي 
�لتنفيذيني ومدر�ء �لد�ر�ت . وحا�شر فيها �شعادة �للو�ء طار�س عيد �ملن�شوري مدير �لإد�رة �لعامة 
�ل�شعور  تعزيز  �ملكثفة من  باجلهود  �شعادته  و��شاد   . دبي  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �لب�شرية  للمو�رد 
بالولء �ملوؤ�ش�شي لدى �ملوظفني وتزيد من �رتباطهم مبو�قع �عمالهم مما يزيد من �شعورهم بالفخر 
و�لنتماء و�لولء م�شري� من خالل حما�شرته �ىل �ن �لولء �ملوؤ�ش�شي �أهم عو�مل �لتميز و�لتفوق 
و�لبد�ع �لذي يوؤدي �ىل �للتز�م وزيادة �نتاجية �ملوؤ�ش�شة ويعنى �ي�شا برغبة �لفرد يف بذل �ملزيد من 
�إ�شافية مما ي�شع �لولء يف قائمة  �جلهد و�مل�شاهمة بفعالية و�لقيام باأعمال تطوعية وم�شوؤوليات 

�ملخرجات �لرئي�شية للنظام �ل�شلوكي للموؤ�ش�شة. 

انطالق الدورة التا�صعة من مهرجان ليوا للرطب يف 18 يوليو اجلاري
�أبوظبي 2013 بتنظيم من نادي 
لفتح  وت�شتعد  �لإم���ار�ت..  �شقاري 
�ل�شاد�س  �ملو�شم  يف  �ل�شر�ك  باب 
م��ن م�����ش��اب��ق��ة ���ش��اع��ر �مل��ل��ي��ون على 
�لعام  نهاية  �ل��رن��ام��ج  ينطلق  �أن 
�جل�����������اري.. ف���ي���م���ا ت����ق����ام �ل�������دورة 
�لظفرة  م��ه��رج��ان  م���ن  �ل�����ش��اب��ع��ة 
خالل �لفرة من 14 ولغاية 28 
�ل���ق���ادم يف م��دي��ن��ة ز�يد  دي�����ش��م��ر 
ب��امل��ن��ط��ق��ة �ل���غ���رب���ي���ة.. ف�����ش��ال عن 
تقدمي كافة �أ�شكال �لدعم لتنظيم 
�لثالث  �لدويل  �ل�شد�قة  مهرجان 
 .2014 �ل��ع��ام  نهاية  يف  للبيزرة 
و�لتقدير  بال�شكر  �ملزروعي  وتقدم 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لالحمدود  ل��دع��م��ه  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
وت�شجيعه  �ل���ر�ث  ���ش��ون  مل�شاريع 
ثقافة  تعزيز  �لد�ئم على مو��شلة 
�لر�ثية  و�لفعاليات  �ملهرجانات 
حيث يوؤكد �شموه �أن �حلفاظ على 
�لر�ث وتوريثه لالأجيال �لقادمة 
ميثل �أ�شا�شا مهما لهوية �شعب دولة 
�لإمار�ت مع �لأخذ باأ�شباب �لتقدم 
كما  �لثقايف.  و�لنفتاح  �حل�شاري 
للفريق  و�لم��ت��ن��ان  بال�شكر  توجه 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�شون  جهود  لكافة  �شموه  لرعاية 
�ل����ر�ث �ل��ع��ري��ق و�مل��ح��اف��ظ��ة على 
مبكرمة  منوها  �لأ�شيلة  تقاليدنا 
قيمته  م��ا  ب�����ش��ر�ء  �ل�شنوية  �شموه 
�أك������رث م����ن 2 م���ل���ي���ون دره������م من 
�إن����ت����اج �مل�������ش���ارك���ني م���ن �ل���رط���ب.. 
ع�شرة  �أبوظبي  و�ح��ات  ك�شبت  كما 
هدية  ن�شيجي  نخيل  ف�شيلة  �آلف 
�ملو�طنني  ل��ل��م��ز�رع��ني  ���ش��م��وه  م��ن 
وذلك   2012 �لثامنة  �ل���دورة  يف 
تقدير� ملحبي �لنخلة من �لفائزين 
ف�شال   . �ملهرجان.  يف  و�مل�شاركني 
عن تقدمي جو�ئز بقيمة �أكرث من 
5 ماليني درهم هذ� �لعام ملا يزيد 
عن 200 من �مل�شاركني يف �لدورة 
�لعتز�ز  ع���ن  و�أع������رب  �جل���دي���دة. 
�شمو  ق��ب��ل  م��ن  �ل���دوؤوب���ة  باملتابعة 
�آل نهيان  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
ملختلف �لفعاليات �لر�ثية يف �إمارة 
�أب��وظ��ب��ي ودول���ة �لإم�����ار�ت وب�شكل 
خا�س مهرجان �لظفرة ومهرجان 
ل���ي���و� ل��ل��رط��ب و�مل���ع���ر����س �ل����دويل 
باأبوظبي  و�ل���ف���رو����ش���ي���ة  ل��ل�����ش��ي��د 
وم����ه����رج����ان �ل�������ش���د�ق���ة �ل������دويل 
للبيزرة. كما توجه بخال�س �ل�شكر 
و�ل��ت��ق��دي��ر ل��ل��دع��م �ل��د�ئ��م جلهود 
����ش���ون �ل�����ر�ث �ل��ث��ق��ايف م���ن قبل 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
�ل���وط���ن���ي نائب  م�����ش��ت�����ش��ار �لأم������ن 

ب����ه����دف م���ك���اف���اأت���ه���م على  وذل�������ك 
وحتفيزهم  �ملتو��شلة  م�شاركتهم 
�جلهود  ب�����ذل  ع���ل���ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 
مل��ن��اف�����ش��ة �لآخ����ري����ن. ك��م��ا حتر�س 
�إد�رة �ملهرجان بتوجيهات من �شمو 
ع��ل��ى مو��شلة  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
��شتثناء  دون  �مل�شاركني  كافة  دع��م 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ������ش����رت  ح���ي���ث 
�ملا�شية  �ل����دورة  �مل���ز�رع���ني يف  م��ن 
�ل��رط��ب مبا  م��ن  �أن���و�ع���ا خمتلفة 
ق��ي��م��ت��ه 2 م��ل��ي��ون دره����م يف �إط���ار 
�حلياة  لتنمية  �مل�شتمرة  �جل��ه��ود 
�لزر�عية ف�شال عن منح �لفائزين 
 4 بقيمة  جو�ئز  م�شاركا   160 �ل� 
ماليني و200 �ألف درهم يف �إطار 
جودة  على  ومكافاأتهم  ت�شجيعهم 
طرق  باأف�شل  وعنايتهم  �إنتاجهم 
15 فائز�  �إ���ش��اف��ة  �ل��زر�ع��ة..وم��ع 
فاإن  ج��دي��د  ت�شجيعي  ���ش��وط  ل��ك��ل 
�لتا�شعة  �ل�����دورة  ج��و�ئ��ز  جم��م��وع 
ي��ب��ل��غ ح������و�يل 5 م���الي���ني دره����م 
م�شاركني.   205 ل���  مت��ن��ح  ���ش��وف 
مز�ينة  م�����ش��اب��ق��ة  ف���ئ���ات  وت�����ش��م��ل 
�لرئي�شية  �لفعالية  وه��ي  �ل��رط��ب 
�خلال�س  �خل��ن��ي��زي  ل��ل��م��ه��رج��ان: 
�لنخبة  �لفر�س  �أبومعان  �لدبا�س 
ت�����ش��م��ل فئات  �أك������ر ع�������ذج.. ك���م���ا 
و�لليمون  �مل�����اجن�����و  م�������ش���اب���ق���ت���ي 
�ل��ت��ي ت��ق��ام ل��ل��م��رة �ل��ث��ال��ث��ة �شمن 
للرطب:  ل��ي��و�  م��ه��رج��ان  فعاليات 
�مل��اجن��و �مل��ح��ل��ي و �مل��اجن��و �مل��ن��وع و 
�ملنوع  �لليمون  و  �ملحلي  �لليمون 
تر�ثي.  ع���ر����س  لأج���م���ل  �إ����ش���اف���ة 
�أن مهرجان  �مل��زروع��ي  و�أك��د عبيد 
هاما  م��وع��د�  ي�شكل  للرطب  ل��ي��و� 
عموما  �لنخيل  مل��ز�رع��ي  بالن�شبة 
و�أه��ايل �ملنطقة �لغربية على وجه 
�خل�شو�س ملا له من �أثر و��شح يف 
تطوير �لبنية �لتحتية �لزر�عية يف 
للحفاظ  �شكانها  وت�شجيع  �ملنطقة 
على �شجرة �لنخيل و�لعتناء بها. 
�لفريدة  �لرطب  م�شابقات  وت�شكل 
من نوعها هدفا للجميع للح�شول 
يتم  ح��ي��ث  �لأوىل  �مل����ر�ت����ب  ع��ل��ى 
�لقيام بتدقيق  �لنتائج بعد  �إع��الن 
�ملز�رع وفقا ملعايري دقيقة متعددة 
للمزرعة  �ل��ع��ام��ة  �لنظافة  ت�شمل 
و�لعناية بالنخلة و��شتخد�م �أ�شلوب 
�لري �لأمثل يف توفري مياه �ل�شقي 
مبو�عيد  �لل�����ت�����ز�م  �ىل  �إ����ش���اف���ة 
�لفئات  ح�����ش��ب  �ل��ع��ي��ن��ات  ت�����ش��ل��ي��م 
حتديدها  ي��ت��م  �ل���ت���ي  و�ل���ت���و�ري���خ 
م��ن ق��ب��ل �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة. ويعد 
على  ي��ق��ام  �ل���ذي  �ل�شعبي  �ل�����ش��وق 
هام�س مهرجان ليو� ويتجاوز عدد 
حمالته 160 حمال ركنا �أ�شا�شيا 
�ل�شنوي  ه���ذ� �حل����دث  �أرك�����ان  م��ن 
منتجاته  ت��ع��ك�����س  ح���ي���ث  �مل���م���ي���ز 
�لإمار�تي  �ملجتمع  و�أ���ش��ال��ة  روح 

لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�أبوظبي وتوجيهات �شموه �لد�ئمة 
لتطوير تلك �لفعاليات مبا يحقق 
�أجلها.  من  �أطلقت  �لتي  �لأه��د�ف 
لهذ�  ل��ه  �مل�شهود  �لنجاح  �أن  و�أك���د 
�حتفاء  ي���اأت���ي  و�ل������ذي  �مل���ه���رج���ان 
وتقاليده  �ل��رط��ب  ظ��ه��ور  مبو�شم 
�لأ�شيلة يعود �إىل �لهتمام �لكبري 
�شمو  قبل  م��ن  �لكرمية  و�ل��رع��اي��ة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 

�شوؤون �لرئا�شة. 
�شموه  با�شم  توجه  �ملنا�شبة  وبهذه 
جميع  �إىل  و�ل���ت���ق���دي���ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
�لنجاح  ه��ذ�  ت�شارك  �لتي  �جلهات 
�لأ�شيل  ت��ر�ث��ن��ا  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف 
و�ل��ت��ي ق��دم��ت ك��ل �أ���ش��ك��ال �لدعم 
�لالزمة  �لتنظيمية  �ملهام  لإجن��از 
ور�شالة  �أه�����د�ف  ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق 
�مل��ه��رج��ان وخ��ا���ش��ة ���ش��رك��ة �أدن���وك 
موؤ�ش�شة  و  ���ش��رك��ات��ه��ا  وجم��م��وع��ة 
�لإم��ار�ت للطاقة �لنووية و �شركة 
و�شركة  و  �ل����زر�ع����ي����ة  �ل����ظ����اه����رة 
�ل��ف��وع��ة ل��ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة زر�ع���ة 
�ل��ن��خ��ي��ل. م���ن ج��ه��ت��ه �أك�����د مدير 
�ملهرجان عبيد خلفان �ملزروعي �أن 
مهرجان ليو� للرطب يعد �حلدث 
�لأبرز �لذي يعنى ب�شجرة �لنخيل 
بها.. ومع  �ملباركة وكل ما يرتبط 
�نطالق  ع���ل���ى  ����ش���ن���و�ت   8 م������رور 
�لدورة �لأوىل من �ملهرجان يف عام 
�لتي  �لحتفالية  حتولت   2005
ت��ق��ام ع��ل��ى م��ا ي��زي��د ع��ن 20 �ألف 
مر مربع �إىل حمطة رئي�شة على 
خارطة �ملهرجانات �ل�شياحية �لتي 
�لغربية يف كل  �ملنطقة  بها  حتتفل 
دورة  ك��ل  ت�شتقطب يف  و�ل��ت��ي  ع��ام 
ما بني 60 - 70 �ألفا من �ل�شياح 

و�لزو�ر مو�طنني ومقيمني. 
و��شار عبيد �ملزورعي �ن دورة هذ� 
�ل���ع���ام ت��ت��ز�م��ن ف��ع��ال��ي��ات �ل�����دورة 
�جلديدة وللمرة �لأوىل مع �أجو�ء 
يفتح  حيث  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 
�مل��ه��رج��ان �أب��و�ب��ه ل��ل��زو�ر يوميا يف 
من  �لإف��ط��ار  بعد  �مل�شائية  �لفرة 
�لو�حدة  ول��غ��اي��ة  م�����ش��اء  �ل��ث��ام��ن��ة 
يتم  �أن  ع��ل��ى  �ل��ل��ي��ل  منت�شف  ب��ع��د 
����ش��ت��ق��ب��ال �مل�������ش���ارك���ات ي��وم��ي��ا من 
ق��ب��ل جل���ان �ل��ف��رز و�ل��ت��ح��ك��ي��م كما 
�ل�شباحية.  �ل��ف��رة  يف  معهود  ه��و 
�لتا�شعة حتفل  �ل��دورة  �أن  و�أو���ش��ح 
�لتي  �مل�����ف�����اج�����اآت  م�����ن  ب���ال���ع���دي���د 
�لثقايف  �مل���وروث  دع��م  تخدم جهود 
��شتحد�ث  �أهمها  وم��ن  �لإم��ار�ت��ي 
من  لكل  ت�شجيعية  �أ���ش��و�ط  ثالثة 
و�لنخبة  و�خلال�س  �لدبا�س  فئات 
وهي خم�ش�شة للم�شاركني �لذين 
مل ي�شبق لهم �لفوز من قبل يف �أي 
للمهرجان  �ل�شابقة  �ل���دور�ت  م��ن 

•• اأبوظبي-وام:

�لتا�شعة من  �ل��دورة  فعاليات  تقام 
مهرجان ليو� للرطب خالل �لفرة 
من 18 ولغاية 25 يوليو �جلاري 
بتنظيم من جلنة �إد�رة �ملهرجانات 
و�لر�ثية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل����ر�م����ج 
�أب���وظ���ب���ي يف م��دي��ن��ة ليو�  ب����اإم����ارة 
باملنطقة �لغربية حتت رعاية �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة. وت��ب��ل��غ جمموع 
للمهرجان  �لتا�شعة  �ل��دورة  جو�ئز 
�ل�����ذي ي��ع��د حم��ط��ة رئ��ي�����ش��ة على 
�ل�شياحية  �مل���ه���رج���ان���ات  خ���ارط���ة 
�لغربية  �ملنطقة  بها  حتتفل  �لتي 
يف كل عام حو�يل 5 ماليني درهم 
م�شاركني.   205 ل���  مت��ن��ح  ���ش��وف 
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  ذلك خالل  جاء 
�لذي عقدته �للجنة �ملنظمة �م�س 
�لبحر  ب����اب  ف��ريم��ون��ت  ف���ن���دق  يف 
حممد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  بابوظبي 
�لثقافة  م�شت�شار  �مل��زروع��ي  خلف 
و�ل���ر�ث يف دي��و�ن �شمو ويل عهد 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ب���وظ���ب���ي 
خلفان  ع��ب��ي��د  و�ل�����ش��ي��د  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  �مل����زروع����ي 
و�ل�شيد  �ملهرجان  ومدير  �ملنظمة 
حم��م��د ع��م��ري �مل��ن�����ش��وري ممثال 
�شركاتها  وجم���م���وع���ة  لأدن���������وك 
�ل���ر�ع���ي �ل��رئ��ي�����ش��ي مل��ه��رج��ان ليو� 
ل��ل��رط��ب. وك�����ش��ف ���ش��ع��ادة حممد 
�مل��زروع��ي ع��ن جمموعة من  خلف 
�لفعاليات �لهامة - خالل �لن�شف 
�ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �حل��ايل تنظمها 
من  ب���ق���ر�ر  ت�شكلت  �ل��ت��ي  �ل��ل��ج��ن��ة 
�أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�شمن جهود �حلفاظ على �ملوروث 
�إي�شال  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل  �ل���ث���ق���ايف 
و�لإن�شانية  �حل�����ش��اري��ة  �ل��ر���ش��ال��ة 
و�شعوب  ثقافات  ملختلف  لالإمار�ت 
�ملرحلة  �ن  �ملزورعي  و�ك��د  �لعامل. 
�ملقبلة ت�شهد ��شتعد�د�ت مكثفة من 
�ملو�شم  �ختتام  .. فمع  �للجنة  قبل 
�خلام�س من برنامج �أمري �ل�شعر�ء 
و�لإعالن عن �لفائز باإمارة �ل�شعر 
م�شاء �ليوم من على م�شرح �شاطئ 
�للجنة  تطلق  باأبوظبي..  �ل��ر�ح��ة 
�ل�شارة  برنامج  من  �لر�بع  �ملو�شم 
�ل���ر�ث���ي �ل��ث��ق��ايف ع��ل��ى م���د�ر �أيام 
تقام  فيما  �مل��ب��ارك..  رم�شان  �شهر 
�لدورة �جلديدة من مهرجان ليو� 
للرطب للمرة �لأوىل خالل �ل�شهر 
 25 ول���غ���اي���ة   18 م����ن  �ل��ف�����ش��ي��ل 
�ملزورعي  و����ش��اف  �حل���ايل.  يوليو 
�لفرة  �شت�شارك خالل  �للجنة  �ن 
�لقادم  �شبتمر   7 ول��غ��اي��ة   4 م��ن 
من  �جل��دي��دة  �ل����دورة  فعاليات  يف 
�ملعر�س �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية 

وت�شتفيد منه �أكرث من 300 �أ�شرة 
�إمار�تية تعر�س لالأدو�ت و�ملعد�ت 
و�ل�شناعات �ليدوية �لقدمية �لتي 
�شكلت �أ�شا�س حياة �لآباء و�لأجد�د 
و�مل�شتمدة يف معظمها من �لنخيل 
من  �لعديد  �أي�شا  وتقام  و�لتمور. 
�جل��ل�����ش��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ت��ي تهدف 
�لر�ث  على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �ىل 
معامل  ب��اأب��رز  و�لتوعية  �لإم��ار�ت��ي 
�مل������وروث �ل�����ش��ع��ب��ي ف�����ش��ال ع���ن �أن 
�ملهرجان بات ي�شكل فر�شة �شنوية 
و�ملو�د  �لب��ت��ك��ار�ت  �أح���دث  لعر�س 
ت�شنيعها  يف  تعتمد  �لتي  �لغذ�ئية 
ع���ل���ى �ل����رط����ب و�ل���ت���م���ر وك������ل ما 
يغفل  ومل  �لنخيل.  ب�شجرة  يتعلق 
مهرجان ليو� �لهتمام بزو�ره من 
�إليه  ي��ت��و�ف��دون  �ل��ذي��ن  �لأط���ف���ال 
ب�شحبة �لأهل للتعرف على تاريخ 
�لإمار�تي  �لر�ث  �لنخيل وعر�قة 
ع�شر�ت  ل���ه���م  ن���خ�������ش�������س  ح���ي���ث 
م�شابقات  م��ن  �مل��م��ي��زة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ثقافية وور�س ر�شم تتناول مو�شوع 
�لنخيل وتعريف �لأطفال بف�شائل 
هذه �ل�شجرة �ملباركة. ومن جانبه 
�ك����د حم��م��د ع��م��ري �مل��ن�����ش��وري يف 
للمهرجان  �لرئي�شي  �لر�عي  كلمة 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رول  ���ش��رك��ة 
�أدن�����وك وجم��م��وع��ة ���ش��رك��ات��ه��ا �أنه 
�لقيادة  ت���وج���ه���ات  م���ع  �ن�����ش��ج��ام��ا 
�لذي  �لكبري  و�لهتمام  �لر�شيدة 
يوليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شمو  �أول  و�ل���ف���ري���ق  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����ش��ل��ح��ة بدعم  ل���ل���ق���و�ت  �لأع����ل����ى 
خا�شة  ب�شفة  و�لعتناء  �ملز�رعني 
ب���زر�ع���ة �ل��ن��خ��ل��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ثروة 
وجمموعة  �أدن��وك  حتر�س  وطنية 
ورع��اي��ة جميع  دع��م  على  �شركاتها 
�لن�شاطات �لجتماعية و�لفعاليات 
�لثقايف لدولة  �ل��ر�ث  �لتي حتيي 
وع��ل��ى وج���ه �خل�شو�س  �لإم�����ار�ت 
م���ه���رج���ان ل���ي���و� ل���ل���رط���ب. و�أك�����د 
�ملن�شوري �أن رعاية �أدنوك �مل�شتمرة 
لهذ� �ملهرجان �ل�شنوي �لذي ي�شكل 
حدثا وطنيا بارز� ومهرجانا تر�ثيا 
�لهتمام  يعك�س  متميز�  و�شياحيا 
للر�ث  �ل�������ش���رك���ة  ت���ول���ي���ه  �ل������ذي 
يج�شد  كما  و�لتاريخي  �حل�شاري 
حر�س و�لتز�م �أدنوك بدعم جميع 
�ل�شر�تيجة  و�خل��ط��ط  �مل��ب��ادر�ت 
�خل�شو�س  وج����ه  وع���ل���ى  ل���ل���دول���ة 
�لروؤية �لقت�شادية 2030 لإمارة 
تنويع  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل���ت���ي  �أب���وظ���ب���ي 
توفري  ع��ر  �لق��ت�����ش��ادي  �لن�شاط 
�لقت�شادية  �ل��ف��ر���س  م��ن  �مل��زي��د 
قطاعات  وت���ن�������ش���ط  ت����ع����زز  �ل����ت����ي 

رئي�شية �أخرى.

منع دخول ال�صاحنات اإىل مدينة اأبوظبي خالل الذروة يف رم�صانجامعة احل�صن تنهي ا�صتعداداتها ال�صتقبال نحو 500 طالب وطالبة جدد 

توقيع اتفاقية �صراكة بني وزارة االأ�صغال العامة وبرنامج ال�صيخ زايد لال�صكان والهيئة الوطنية للموا�صالت

•• ابوظبي-الفجر:

خطو�ت  �لإم�����������ار�ت  دول������ة  خ���ط���ت 
�لتحّول  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ة 
ن��ح��و �ق��ت�����ش��اد �مل��ع��رف��ة ����ش��ت��ن��اد�ً �إىل 
�لقائمة على تطوير  ��شر�تيجيتها 
�لإمكانات  وت��ع��زي��ز  �لتحتية  �لبنى 
يف  �لأم��ث��ل  و�ل�شتثمار  �لقت�شادية 
و�لتكنولوجيا  �ل��ب�����ش��ري  �ل��ع��ن�����ش��ر 
�حل������دي������ث������ة. و�أول��������������ت �حل����ك����وم����ة 
بالتعليم  كبري�ً  �هتماماً  �لإمار�تية 
لبناء  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  رك���ي���زة  ب���اع���ت���ب���اره 
وم�شتد�م،  م��ت��ني  م��ع��ريف  �ق��ت�����ش��اد 
�إيجابية  ب�����ش��ورة  �ن��ع��ك�����س  م���ا  وه���و 
على �شوق �لعمل �لذي ي�شّجل منو�ً 
على   8.4% مبعدل  مرّكباً  �شنوياً 
منها  وح��ر���ش��اً  �ل��وظ��ائ��ف.  م�شتوى 
على مو�كبة م�شرية �لتحّول �ملعريف، 
موؤخر�ً  �حل�����ش��ن  ج��ام��ع��ة  �أط��ل��ق��ت 
تخ�ش�شات جديدة يف كلية �لأعمال 
مب���ا ي��ن�����ش��ج��م م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات �شوق 

�لعمل �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.
وك�����ش��ف��ت �جل���ام���ع���ة ع����ن ف���ت���ح باب 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل �أم�������ام �ل��ط��ل��ب��ة �جل����دد 
�لبكالوريو�س  ب��ر�م��ج  ل��الل��ت��ح��اق 
�لتي  �جل����دي����دة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  يف 
�لب�شرية  �مل���و�رد  �إد�رة  على  ت�شتمل 
�لر�مج  ج���ان���ب  �إىل  و�ل��ت�����ش��وي��ق، 
و�إد�رة  و�ملالية  �ملحا�شبة  يف  �لقائمة 
�خلطوة  ه�����ذه  وت����اأت����ي  �لأع������م������ال. 
ق�شم  حققه  �لذي  للنجاح  ��شتكماًل 
�لذي  �جلديد  �مليكانيكية  �لهند�شة 

تاأ�شي�س  يف  جن��ح��ت  �جل���ام���ع���ة  �أّن 
ح�شور قوي �شمن �مل�شهد �لتعليمي 
�ملوؤ�ش�شات  �إح��دى  باعتبارها  �ملحلي 
تعليم  �لر�ئدة يف توفري  �لأكادميية 
ن��وع��ي وف���ق �أع��ل��ى م��ع��اي��ري �جل���ودة 
عاملية  معرفة  �شعار  حت��ت  و�لتمّيز 
�إىل  تينانت  و�أ���ش��ار   . ب��روؤي��ة حملية 
�أّن جامعة �حل�شن ملتزمة بتقدمي 
�ملعتمدة  �لأكادميية  �أف�شل �لر�مج 
و�لعلوم  �ل���ه���ن���د����ش���ة  ك��ل��ي��ة  ���ش��م��ن 
وكلية  �لأع���م���ال  وك��ل��ي��ة  �لتطبيقية 
�لآد�ب و�لعلوم �لجتماعية باإ�شر�ف 
عاٍل  م�شتوى  على  تدري�شية  هيئة 
و�لكفاءة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �خل����رة  م���ن 
باملهار�ت  ل���الرت���ق���اء  �لأك����ادمي����ي����ة 
و�لعملية  و�ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة  �ل��ن��ظ��ري��ة 
خمتلف  يف  �لطلبة  ل��دى  و�لقيادية 
لالندماج  وتاأهليهم  �شات  �لتخ�شّ
ب��ف��ع��ال��ي��ة ���ش��م��ن ���ش��وق �ل��ع��م��ل �لتي 
باأّن  منّوهاً  عالية،  تناف�شية  ت�شهد 
حو�يل  تخريج  �شهد  �ملن�شرم  �لعام 
و�����ش����ّرح  وط����ال����ب����ة.  ط����ال����ب   400
حققنا  بقوله:  تينانت  �لروفي�شور 
جناحاً ملحوظاً على مدى �ل�شنو�ت 
رفد  م�شتوى  على  �ملا�شية  �لقليلة 
�شوق �لعمل �ملحلية باأف�شل �لكفاء�ت 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  من  �لب�شرية 
ول �شّيما يف �إد�رة �لأعمال و�لهند�شة 
و�لتي  �ملختلفة  بفروعها  و�لربية 
�لطلبة  م���ن  ك���ب���ري�ً  �إق����ب����اًل  ت�����ش��ه��د 
و�خللفيات  �جلن�شيات  خمتلف  من 

�لثقافية. 

نتيجة �ل�شغط �لعايل عليها. و�شدد على تكثيف �لرقابة �ملرورية على طريق 
�ل�شاحنات للحد من خماطر �لتجاوز و�لأ�شباب كافة �لتي توؤدي �إىل وقوع 
ب�شورة  بالتجاوز  �ل�شاحنات  �شائقي  قيام  �أن  �إىل  لفتا  �مل��روري��ة  �حل���و�دث 
خطرة يعتر خمالفة خطرية ت�شل عقوبتها �إىل �لغر�مة �ملالية ع�شرة �آلف 
درهم و�شحب رخ�شة �لقيادة من �ل�شائق ملدة ثالثة �شهور. و�أكد �حلارثي 
�ل�شرطية  للعمليات  �لعامة  �لإد�رة  تنفذها  �لتي  �شالمتك  حملة  �أهمية 
بالتعاون مع �إد�رة �لإعالم �لأمني يف �لأمانة �لعامة ملكتب �شمو نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية يف تعزيز �لتوعية �جلماهريية د�عيا قائدي 
�إىل تعزيز �جلهود �ملبذولة لتوفري �ل�شالمة �ملرورية خالل �شهر  �ملركبات 
رم�شان من خالل �للتز�م بالقو�نني �ملرورية وخف�س �ل�شرعات و�لنتباه 
وربط حز�م �لأمان وعدم ��شتخد�م �لهاتف باليد �أثناء �لقيادة وترك م�شافة 

كافية خلف �ملركبات و�لنتباه لكافة مفاجاآت �لطريق. 

•• ابوظبي-وام:

قررت مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي منع دخول �ل�شاحنات �إىل 
مدينة �أبوظبي خالل �شاعات �لذروة يف �شهر رم�شان �ملبارك يف �لفرة من 
�ل�شابعة و�لن�شف �شباحا حتى �لتا�شعة و�لن�شف �شباحا ومن �لو�حدة ظهر� 
حتى �لثالثة بعد �لظهر مبا ي�شهم يف توفري �ن�شيابية �شري �حلركة �ملرورية. 
ودعا �لعميد مهند�س ح�شني �أحمد �حلارثي مدير مديرية �ملرور و�لدوريات 
مدينة  �إىل  �لدخول  بعدم  �للتز�م  �إىل  �ل�شاحنات  قائدي  �أبوظبي  ب�شرطة 
�أبوظبي خالل �شاعات �حلظر �ملذكورة و�للتز�م بال�شرعات �لقانونية منوها 
�ملحددة وتثبيتها  �لإط��ار�ت �جليدة وباحلمولة  با�شتخد�م  �لتقيد  ب�شرورة 
بال�شكل �ل�شحيح جتنبا لت�شاقط �حلمولة وتناثرها على �لطريق مما ينتج 
منه وقوع حو�دث خطرة وعرقلة حلركة �ملرور وت�شببها يف �نفجار �لإطار�ت 

�لدكتور عبد�هلل بلحيف �لنعيمي بان �لأطر�ف �لثالثه �تفقت على �لعمل 
على حتقيق �ل�شر�كة و�لتكامل يف �ملجالت �لفنية و�لهند�شية ح�شب جمال 
�لإخت�شا�س مبا يف ذلك تطوير �ملخططات �ل�شمولية و �إد�رة قو�عد �لبيانات 
و�إجر�ء �لبحوث و �لدر��شات �مل�شركة و�لبيئية من خالل تبادل �خلر�ت 
و�لتجارب يف جمال تطبيق معايري �ل�شتد�مة وتطبيقات �لعمارة �خل�شر�ء 
و�لتميز �ملوؤ�ش�شي وتطوير �خلدمات من خالل �لتن�شيق وتبادل �خلر�ت يف 
جمال �مل�شاركة يف برنامج �ل�شيخ خليفة للتميز �ملوؤ�ش�شي مبا يف ذلك تطوير 
�ملنهجيات و تطبيق معايري �لتميز و حت�شني �خلدمات. و��شاف معاليه كما 
�شتت�شمن �وجه �ل�شر�كه �إد�رة �ملو�رد �لتقنية و�ل�شتفادة من �لبنى �لتحتية 
�للكرونية و�لأنظمة و�لر�مج �ملتاحة لدى �لأطر�ف و تبادل �خلر�ت 
�ملو�رد  وتطوير  �لذكية  و�حلكومة  �لإل��ك��روين  �لتحول  جم��ال  يف  خا�شة 
و�ملعارف  �خل���ر�ت  ونقل  و�لتاأهيل  �لتدريب  ب��ر�م��ج  خ��الل  م��ن  �لب�شرية 
�ملتاحة لدى �لأطر�ف وحتقيق �ل�شتفادة �ملثلى للكفاء�ت �لفنية و�لتقنية 
�ل�شر�تيجيه  �لتوجهات  لب��ر�ز  �مل�شركه  �لإعالميه  �خلطط  وتطوير 

لالطر�ف و �طالق �ملبادر�ت �ملجتمعيه �مل�شركه.

•• را�ص اخليمة-وام: 

�لأ�شغال  وزي��ر  �لنعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  �شهد 
�لعامة رئي�س جمل�س برنامج �ل�شيخ ز�يد لال�شكان ورئي�س جمل�س �لهيئة 
�لوطنيه للمو��شالت توقيع �تفاقية �شر�كة بني �لثالث جهات �لتي يتوىل 
�ل�شغال  وز�رة  وكيل  �ل��ع��ب��ودي  زه��ره  �ملهند�شه  �شعادة  بح�شور  رئا�شتها 
�لعامة و�ملهند�شه جميله �لفندي مدير عام برنامج �ل�شيخ ز�يد لال�شكان 
للمو��شالت  �لوطنيه  �لهيئة  مدير  �لوهابي  �بر�هيم  و�ملهند�س  بالنابه 
وعدد من �مل�شوؤولني وذلك يف مقر برنامج �ل�شيخ ز�يد لال�شكان يف �مارة 
ر��س �خليمة. وتهدف �لإتفاقية �ىل تعزيز دور �لأطر�ف �لثالثة يف جميع 
�أد�ء  يف  �لتكامل  خ��الل  وذل��ك من  و�ملعلوماتية  و�لفنية  �لد�ري���ة  �ملجالت 
�ملهام �ملوكلة لهم ح�شب �لقو�نني �ملنظمة للعمل و�لإ�شتثمار �لأمثل للمو�رد 
�لب�شرية و�لتقنية و�ملعرفية �ملتاحة لدى �لأطر�ف و�ل�شتفادة من �خلر�ت 
و�لكفاء�ت �لفنية و�لإد�رية لدى �لأطر�ف ولتحقيق �لكفاءة و�لفاعلية يف 
معايل  وق��ال  �مل�شركة.  �لعالقة  ذ�ت  و�مل�شاريع  و�ل��ر�م��ج  �لعمليات  �د�رة 

�فتتح خالل �لعام �لأكادميي �ملا�شي 
كلية  ����ش���م���ن   2012-2011
نوعية  نقلة  بذلك  لي�شكل  �لهند�شة 
خا�شة  م��ن��ح��اً  ي��ق��ّدم  �أن���ه  �شّيما  ول 
�أكرث من  ح�شرية للطالبات تغطي 

%50 من �مل�شاريف �لدر��شية.
ومت�����ا������ش�����ي�����اً م������ع ������ش����ت����ع����د�د�ت����ه����ا 
بر�مج  يف  �جل��دد  �لطلبة  ل�شتقبال 
كلية  يف  و�ملاج�شتري  �لبكالوريو�س 
وكلية  �لتطبيقية  و�لعلوم  �لهند�شة 
و�لعلوم  �لآد�ب  وك��ل��ي��ة  �لأع����م����ال 
�جلامعي  �ل��ع��ام  خ��الل  �لجتماعية 
قامت   ،2014-2013 �جل��دي��د 
�جلامعي،  �حل��رم  بتو�شعة  �جلامعة 
در����ش��ي��ة جديدة،  ق���اع���ات  وت��ط��وي��ر 
و�ف����ت����ت����اح �مل����زي����د م����ن �مل���خ���ت���ر�ت 
�ملتقدمة.  �لتقنيات  باأحدث  �ملجّهزة 
�لأكادميية  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  وت���ن���درج 
�إىل  �ل����ر�م����ي����ة  �خل����ط����ط  �إط��������ار  يف 
����ش��ت��ي��ع��اب �لأع��������د�د �مل���ت���ز�ي���دة من 

�إىل  بلغت  و�ل��ت��ي  �جل���دد  �ملتقدمني 
يف  وطالبة  ط��ال��ب   300 نحو  �لآن 
�لأكادميية،  �لتخ�ش�شات  خمتلف 
مع توقعات بو�شولها �إىل 500 مع 
�أي  �لأول،  �ل��در����ش��ي  �لف�شل  ب��د�ي��ة 
بزيادة �شنوية تقّدر ب� %10 مقارنًة 

بالعام �ملن�شرم.
و�أو�������ش������ح �ل���روف���ي�������ش���ور رمي���ون���د 
جامعة  م����دي����ر  ن����ائ����ب  ت����ي����ن����ان����ت، 
على  �ملتز�يد  �لإق��ب��ال  ب��اأّن  �حل�شن، 
و�ملاج�شتري  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  ب��ر�م��ج 
م�����ن خمتلف  �ل���ط���ل���ب���ة  ق���ب���ل  م�����ن 
�شّكل  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �جلن�شيات 
لإط���الق  ل��ن��ا  بالن�شبة  ق��وي��اً  د�ف���ع���اً 
تخ�ش�شات �أكادميية جديدة وتنفيذ 
��شتيعاب  �شاأنها  من  تو�شعية  خطة 
�جلدد  �لطلبة  م��ن  �مل��ت��ز�ي��د  �ل��ع��دد 
�إ����ش���اف���ة هامة  ���ش��ي��م��ث��ل��ون  �ل����ذي����ن 
حالياً  ت�شم  �لتي  �حل�شن  جلامعة 
�إىل  1600 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، لف��ت��اً 

القطامي يوؤكد حر�س وزارة الرتبية على 
اإحداث الطفرة النوعية املطلوبة يف التعليم

•• دبي-وام:

�ل��ق��ط��ام��ي وزي���ر �لربية  �أك���د م��ع��ايل حميد حم��م��د 
و�لتعليم حر�س �لوز�رة على �إحد�ث �لطفرة �لنوعية 
ت��ط��ل��ع��ات قيادتنا  ي���و�ك���ب  �ل��ت��ع��ل��ي��م مب���ا  �مل��ط��ل��وب��ة يف 
من  دولتنا  ت�شهده  وم��ا  �ملجتمع  وت��وق��ع��ات  �لر�شيدة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ي��رع��اه  ب��اه��ر  وت��ق��دم  ���ش��ام��ل��ة  نه�شة 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ���وه  �هلل 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ 
�أع�����ش��اء �ملجل�س �لأع��ل��ى ح��ك��ام �لإم�����ار�ت . ج��اء ذلك 
خالل �فتتاح معاليه منتدى �ل�شيا�شات �لذي نظمته 
لنتائج  �ل�شامل  �لتقرير  ملناق�شة  �م�س  �شباح  �ل��وز�رة 
م�شاركة �لدولة يف �لختبار�ت �لدولية بي�شا - تيم�س 
�ل�شويدي وكيل  - بريلز  بح�شور �شعادة علي ميحد 
�لوكيل  �ملعال  خولة  و�شعادة  ب��الإن��اب��ة  �لربية  وز�رة 
مرو�ن  و�شعادة  �لتعليمية  �ل�شيا�شات  لقطاع  �مل�شاعد 
�أح��م��د �ل�����ش��و�ل��ح وك��ي��ل �ل�����وز�رة �مل�����ش��اع��د للخدمات 
�مل�شاندة و�شعادة �لدكتور عبد �هلل �لكرم رئي�س جمل�س 
�ملديرين مدير عام هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية يف 
دبي وحممد �شامل �لظاهري �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�لعمليات �ملدر�شية يف جمل�س �أبوظبي للتعليم وفاطمة 
�ملري �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للتعليم �ملدر�شي يف 
هيئة �ملعرفة بدبي . كما ح�شر �ملنتدى عدد كبري من 
مديري �لإد�ر�ت �ملركزية يف �لوز�رة ومديري �ملناطق 
 . �ملتخ�ش�شني  �لربويني  من  وجمموعة  �لتعليمية 
و�أكد معايل �لقطامي يف كلمته �أن وز�رة �لربية وهي 
�لتطوير  نحو  �شديد  وح��ر���س  حثيثة  بخطى  ت�شعى 
�لناجحة  جتاربها  وتعميم  �لتعليم  ملنظومة  �ل�شامل 
وو�شائل  �لرقمية  و�لف�شول  �لذكي  بالتعلم  �ملت�شلة 
كفاءة  قيا�س  ت���درك قيمة  ح��د�ث��ة  �لأك���رث  �ل��ت��دري�����س 
�لنظام �لتعليمي ودرجة جودته وم�شار�ت تقدمه وفق 
�لختبار�ت  تعد  �لتي  عامليا  �ملعتمدة  �ملوؤ�شر�ت  �أف�شل 
�لدولية جزء� �أ�شيال منها ومن مكوناتها ف�شال عن 
كونها �إحدى �ملنهجيات �لعلمية �ملوثوق فيها لتحديد 
م�����ش��ار�ت �ل��ت��ط��وي��ر وت��ق��ي��ي��م ن��ق��اط �ل��ق��وة و�ل�شعف 
وتو�شيف ما ميكن �تخاذه من �شبل لتحقيق �لأهد�ف 
�ملرجوة. ولعل ذلك هو �أحد �أهد�ف هذ� �ملنتدى �لذي 
�ل�شوط  عند  و�لتحليل  بالدر��شة  معا  لنقف  يجمعنا 
�أن  ينبغي  وم��ا  �لتطوير  ط��ري��ق  على  قطعناه  �ل���ذي 
نقوم به يف �ملرحلة �ملقبلة . و�أ�شاف �ن �لوز�رة تدرك 
�أن م�شاركة �لطلبة يف �ملارثون �لعلمي �لعاملي �ملتمثل 
مدى  دقيق  وب�شكل  يرجم  �ل��دول��ي��ة  �لخ��ت��ب��ار�ت  يف 
متكنهم من �ملهار�ت �لأ�شا�شية و�لعليا يف  �لريا�شيات 
و�لعلوم و�لقر�ءة  كما ندرك �أن حتقيق طلبتنا للمركز 
�لأول عربيا و�إقليميا هو �أمر ي�شعدنا وهو مثار فخر 

لنا جميعا.. لكن بالرغم من ذلك ومن تقدمنا نحو 
�ملتو�شط �لعاملي لتلك �لختبار�ت فاإننا نرى �أن �أمامنا 
�شوطا مهما �آخر وجهد� كبري� علينا �أن نبذله يف هذه 
�لتناف�شية  �لوجهات  من  و�ح��دة  باتت  �لتي  �ل�شاحة 
�لعاملية. وذكر معايل �لقطامي �أن وز�رة �لربية على 
�أبوظبي  جمل�س  م��ع  �ملثمرة  �شر�كتها  نتائج  يف  ثقة 
دبي  يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  وه��ي��ئ��ة  للتعليم 
�لدولة  م�شتوى  على  �لتعليمية  و�ملناطق  و�ملجال�س 
وخر�تها  م��د�ر���ش��ه��ا  ق���در�ت  يف  ثقة  على  ه��ي  مثلما 
�ل��رب��وي��ة �مل��م��ي��زة �ل��ت��ي ت��ت��وىل �إع����د�د �أب��ن��اء �لدولة 
وتاأهيلهم لالختبار�ت �لدولية وغريها من �مل�شابقات 
�لعلمية. وكان معايل وزير �لربية قد هناأ �حل�شور 
�أنه  �إىل  لفتا  �لدر��شي  �لعام  بانتهاء  كلمته  بد�ية  يف 
و�لأن�شطة  و�لفعاليات  ب��الإجن��از�ت  حافال  عاما  ك��ان 
�لتي عك�شت بدورها م�شتوى �ل�شر�كة �ل�شر�تيجية 
�لتعليم  وجمال�س  �لربية  وز�رة  جهود  جتمع  �لتي 
وهيئاته و�ملناطق �لتعليمية و�ملد�ر�س و�لعاملني فيها 
�أدى �جلميع م�شوؤولياته بعطاء جزيل وجهد  �أن  بعد 
�لتعليم وجودته  �لرتقاء مب�شتوى  �شبيل  خمل�س يف 
تي�شري  �لدكتور  ��شتعر�س  جانبه  م��ن   . وخمرجاته 
فر�س  �ل���وزي���ر  مل��ع��ايل  �ل���رب���وي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �لنعيمي 
وتوجيهها  �لدولة  مد�ر�س  �ملتاحة يف  �مل��و�رد  ��شتثمار 
�لعلمية  �مل��ن��اف�����ش��ات  �ل��ط��ل��ب��ة خل���و����س  �إع�������د�د  ن��ح��و 
���ش��رح��ا مف�شال حول  وق����دم  �ل��دول��ي��ة  و�لخ���ت���ب���ار�ت 
�لربط بني �لختبار�ت �لوطنية و�لدولية وما ميكن 
�أن توؤ�ش�س �لوز�رة له لدعم مركزها �ملتقدم عامليا على 
م�شتوى �لختبار�ت يف �لوقت نف�شه �أملح �إىل �أن �لتقرير 
نوعه  �لأول من  هو  �حل�شور م�شمونه  يبحث  �ل��ذي 
�جلهود  �إىل  لفتا  و�لإقليمي  �لعربي  �مل�شتوى  على 
�ل�شابقة لهيئة �ملعرفة يف دبي يف هذ� �ل�شاأن . وبدورها 
�لتقومي  �إد�رة  م��دي��رة  �مل���ري  غ��امن  عائ�شة  �أو���ش��ح��ت 
يف  �ل���وز�رة  م�شاركة  مر�حل  �ل���وز�رة  يف  و�لمتحانات 
�لختبار�ت �لدولية و�لنتائج و�لأهد�ف �لتي حققتها 
�آليات  وحت��دي��ث  �ملناهج  بتطوير  و�ملت�شلة  ذل��ك  م��ن 
�لتدري�س ونظم �لقيا�س ودعم �تخاذ �لقر�ر يف �لوز�رة 
. وقدمت موزة �لغفلي مديرة م�شروع �ختبار�ت  بيز� 
على  �مل��وؤث��رة  �ل��ع��و�م��ل  فيه  ت��ن��اول��ت  عر�شا    2009
و�شبل  �لدولية  �لختبار�ت  يف  �مل�شاركني  �لطلبة  �أد�ء 
�لأدو�ت  م��ن  ومتكينهم  وق��در�ت��ه��م  مهار�تهم  تعزيز 
�لالزمة خلو�س �لختبار�ت وحتقيق م�شتويات �أف�شل 
�ملكتب  عام  مدير  هالل  مايك  �لدكتور  و��شتعر�س   .
نتائج  �لعاملية  �ل�شت�شار�ت  باركفيل  ل�شركة  �لإقليمي 
�لتقرير �لعام مل�شاركة �لإمار�ت يف �لختبار�ت �لدولية 
وتناول بال�شرح و�لتو�شيح �لتباين يف م�شتويات �لطلبة  
�لذكور و�لإناث  من جهة ومن جهة ثانية �لتباين بني 
�ملناطق �لتعليمية و�ختالف م�شتوى نتائج �لختبار�ت 

بني طلبة �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة.



06 اخلميس   -  4   يوليو    2013 م    -    العـدد    10835
Thursday    4    July     2013  -  Issue No   10835

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

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

  CN 1048400:باور للتكييف رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان ر��شد �شعيد �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان حمد عز�ن حممد �ملزروعي

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

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

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1075662 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي �شعيد مبارك حممد �ملن�شوري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف في�شل مرعي خمي�س حممد عمر �لكثريي
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شامل نايف �لكثريي 

CN 1196003:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد نايف �شعيد �لخ�شر �لكثريي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل نايف �شعيد �لخ�شر �لكثريي

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1200173 بال�شم �لتجاري تطوير ل�شت�شار�ت 
�ل�شالمة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وفر در�يف لتاأجري 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1004425 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شاملني عثمان �شعيد باجمبور )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت ماي 

�شيتي رخ�شة رقم:CN 1015996 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لرحمن مبارك عبد�هلل يو�شف �خلمريي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف ر��شد �حمد �شعيد زيد �ل�شحي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حنيفة ��شينار كونهي

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليلك ثالث جنوم للمقاولت و�ل�شيانة 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1009625 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/موزه �حمد زوجة حارب م�شعود حمد �لدرمكي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ موزه �حمد زوجة حارب م�شعود حمد �لدرمكي من 100% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ��شماعيل �شانافا�س خان )%49(
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.60*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/ليلك ثالث جنوم للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
LAILAK THREE STAR CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/ليلك ثالث جنوم للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
LAILAK THREE STAR CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

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

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �شاطئ �لمو�ج

 رخ�شة رقم:CN 1044121 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي ح�شن مزنز )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن جميل مزنر
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�شالون �شاطئ �لمو�ج

WAVE BEACH SALON
�ىل/�شالون �شاطئ �لمو�ج ذ.م.م

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

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

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة وردة لبنان

 رخ�شة رقم:CN 1069726 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد ح�شن حممد �مل�شاوي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد ��شماعيل ر�شا عبد�هلل �خلوري
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 4*0.80

تعديل ��شم جتاري:من/بقالة وردة لبنان
LEBANESES ROSE GROCERY

�ىل/مزرعة �لطازج للخ�شرو�ت و�لفو�كه
FARM FRESH VEGETABLES AND FRUITS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعيديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

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

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

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

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

رخ�شة رقم:CN 1169896 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*020

تعديل ��شم جتاري:من/قمة �لمتياز للمقاولت �لعامة
EXCELLENCE TOP GEN. CONTRACTING

�ىل/قمة �جلبل لل�شيانة �لعامة
TOP MOUNTAIN GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� يثي ق 35 م 109 �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� 
�شناعية مكتب رقم 250 ق 33 حم�شر يثي بناية حممد �شامل حاب�س �ملن�شوري

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

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

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

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نو�ر �لمار�ت للمقاولت �للكروميكانيكية 

وهدم �ملباين ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1008244 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فار�س حممد حمد �شامل �ملزروعي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�لرحيم عبد�هلل حممد �حلو�شني
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 26*2.44 �ىل 0.60*0.40

تعديل ��شم جتاري:من/�نو�ر �لمار�ت للمقاولت �للكروميكانيكية وهدم �ملباين ذ.م.م
ANWAR EMIRATES ELECTROMECHANICAL CONT & BUILDING DEMOLITION LLC

�ىل/�نو�ر �لمار�ت لهدم �ملباين ذ.م.م
ANWAR EMIRATES BUILDING DEMOLITION LLC

�شعيد  �شامل  بناية   4 ميز�ن   272 ق   12 �س  �لتجاري  م�شفح  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�جلابري �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� ليو� جفن ق 19 حمل رقم 6 �ملالك بلدية �بوظبي

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �مليكانيكية - �لفئة �خلا�شة )4220903.1(

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

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

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

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

CN 1008014:خاطر لتموين �ملو�د �لغذ�ئية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مطر غمر�ن جمعه حممد �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد حمد ر��شد حارب �لر��شدي

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

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

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة عبد�لنور 
CN 1008762:لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �حمد عبد�لرحيم �ملرزوقي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ر��شد علي خليفة �شويف �لكتبي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

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

CN 1210553:لالفر�ح و�ملنا�شبات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

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

�لعرب جللب �ليدي �لعاملة
 رخ�شة رقم:CN 1232772 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  غياثي  �ل�ش�����ادة/عري�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1166172 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/عري�س غياثي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
AREESH GHYATHI CONTRACTING & GEN. MAINTENANCE

�ىل/عري�س غياثي لل�شيانة �لعامة
AREESH GHYATHI GENERAL MAINTENANCE

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

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

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

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

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1227898 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف عي�شه حممد ر��شد حمو�س �ملزروعي
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

 فالفيتاليا المارات ذ.م.م
ل�شركة/  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
فالفيتاليا �لمار�ت ذ.م.م و�خلا�س بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة 
، يعلن �مل�شفي/�أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة  �عاله 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفي ، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم 
�ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، �لإعالن  تاريخ  من 

بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة. 
تليفون �مل�شفي:02/6321546 ، فاك�س:02/6210478 ، �بوظبي 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   

يعلن �مل�شفي �لق�شائي حممد عبد�هلل �شامل �جلابري بحل وت�شفية 
)حتت  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �حلا�شر  بيت  �شركة 
�لد�ئرة   / �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  قر�ر  على  بناء  �لت�شفية( 
�لتجارية �لكلية دعوة رقم 2013/823 كلي جتاري �بوظبي وحتمل 
رخ�شة جتارية �شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية رقم 1142972 
ب�شفتي �مل�شفي �لق�شائي �ملنتدب بناء على قر�ر �ملحكمة �مل�شار �ليه 
�عاله فعلى كل من له حق �و ذمة لدى �ل�شركة �ملذكورة مر�جعة 
�لن�شر  تاريخ  من  يوما  و�ربعني  خم�شة  خالل  �لق�شائي  �مل�شفي 
بعد  �ملطالبة  يف  حقه  �شقط  و�ل  ملطالبته  �لثبوتية  �مل�شتند�ت  مع 
�نق�شاء �ملهلة �ملذكورة للمر�جعة �لعنو�ن: �بوظبي ، �شارع �ل�شالم 
، برج من�شور ، مكتب رقم 1403 لال�شتف�شار هاتف: 0506160729 ، 

فاك�س: 024919872 ، �س.ب: 110291 �أبوظبي.
اخلبري وامل�سفي الق�سائي
حممد عبداهلل �سامل اجلابري

اإعـــالن وحل ت�سـفية �ســركة

العدد 10835 بتاريخ 2013/7/4   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
للريا�سات  هايدرو  �سركة  �ل�����ش��ادة/  ب��ان  �لبحري( 
البحرية ذ.م.م قد تقدمو� بطلب ت�شجيل �ل�شفينة 

�ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��ر����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

- 201305 هايدرو
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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تد�صني املوقع االإلكرتوين اجلديد ملحاكم راأ�س اخليمة
•• راأ�ص اخليمة -وام:

حماكم  د�ئ��رة  رئي�س  �خلاطري  حممد  �أحمد  �مل�شت�شار  �شعادة  د�شن 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �مل��وق��ع �لإل���ك���روين �جل��دي��د ل��ل��د�ئ��رة وذل���ك حتقيقا 
�للكروين يف تقدمي  �لتحول  بتعزيز  �ملتعلق  �ل�شر�تيجي  للهدف 
�خلدمات للمتعاملني و�لتميز يف تقدميها ودعم �حلوكمة �ملوؤ�ش�شية 
ويتو�فق ذلك مع �لتوجه �ل�شر�تيجي حلكومة ر�أ�س �خليمة و�لذي 
يوؤكد على �شرورة تطوير جودة �خلدمات �حلكومية من �أجل حتقيق 
روؤي��ة حكومة �لإم��ارة يف بناء �قت�شاد تناف�شي متنوع ومنو م�شتد�م. 
�ل��ذي قدمته هيئة �حلكومة  �لفني  �ل��دع��م  ب��دور  و�أ���ش��اد �خل��اط��ري 
�أحمد  �ملهند�س  ب��اإد�رة  للد�ئرة  �ل�شر�تيجي  �ل�شريك  �لإلكرونية 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة فان �ملوقع يت�شمن طرقا للتو��شل �ملبا�شر بني �أي 
متعامل وبني رئي�س �لد�ئرة من خالل �لريد �لإلكروين و�ل�شفحة 
�ل�شخ�شية على توير ورقم �لفاك�س �خلا�س برئي�س �لد�ئرة وذلك 
لأي  �ملحاكم  عمل  مبجال  مرتبطة  م�شكلة  لأي  �لفورية  للمعاجلة 
�لإلكروين  �ملوقع  ت�شمن  فقد  كذلك   . ب��الإم��ارة  مقيم  �أو  مو�طن 
و�لتي  �مل��ج��ردة  �لقانونية  بالن�شائح  خا�شة  نافذة  للد�ئرة  �جلديد 
تهدف �إىل حتقيق �لهدف �ل�شر�تيجي �خلا�س برفع درجة �لوعي 
بدليل  يتعلق  فيما  و����ش��ار  �ملجتمع.  ف��ئ��ات  خمتلف  ل��دى  �ل��ق��ان��وين 
ق�شائية  خدمات  �أكانت  �شو�ء  �ملحاكم  د�ئ��رة  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
مقدمة  خ��دم��ات  �إىل  ت�شنيفها  بح�شب  �أو  جمتمعية  �أو  توثيقية  �أو 

�لإلكروين  �ملوقع  خ��روج  �أج��ل  �لهيئة من  عام  �ل�شياح مدير  �شعيد 
�جل��دي��د ل��د�ئ��رة �مل��ح��اك��م ب��ال�����ش��ورة �ل��ت��ي ه��ي عليها �لآن م��ن حيث 
�لإلكروين  �ملحتوى  و�لت�شفح وثر�ء  �ل�شتخد�م  �لت�شميم و�شهولة 
وموظفني  متعاملني  من  �ملعنيني  فئات  كافة  تهم  �لتي  باملعلومات 
و�شركاء وخمتلف �شر�ئح �ملجتمع حيث يتيح �ملوقع ملت�شفحه �لطالع 
على �لقو�نني و�لنظم و�لقر�ر�ت �لهامة �إلكرونيا على م�شتوى �إمارة 
ر�أ�س �خليمة كما تتاح خدمات �إلكرونية على �ملوقع لأول مرة مثل 
خدمة �ل�شت�شار�ت �لأ�شرية �لإلكرونية وخدمة �ملز�د�ت ف�شال عن 
�ملحامني  تهم  و�ل��ت��ي  �لتمييز  حمكمة  �أح��ك��ام  على  �حل�شول  خدمة 
�لق�شائي  بال�شاأن  �ملعنيني  من  وغريهم  �لقانون  وط��الب  و�لق�شاة 
توجيهات  على  ب��ن��اء  �أن���ه  �ملحاكم  د�ئ���رة  رئي�س  و�أ���ش��اف  و�ل��ق��ان��وين. 

�ملعلومات عن  �إتاحة كافة  �مل�شتثمرين فقد مت  �أو  �لعمال  �و  لالأفر�د 
�ملخت�شة  �لتنظيمية  �لوحدة  حيث  من  �شو�ء  �خلدمة  تقدمي  عملية 
وم���ن ح��ي��ث �لج������ر�ء�ت و�ل��ر���ش��وم و�مل����دى �ل��زم��ن��ي ل��ل��ح�����ش��ول على 
�خلدمة كذلك مت عر�س قائمة بنماذج �خلدمة �لأكرث طلبا ف�شال 
و�أكد  �ملعتمدة.  �ملحاماة  ومكاتب  �ملاأذونني  بيانات  قاعدة  عر�س  عن 
�أحد  يعد  �ملحاكم  ل��د�ئ��رة  �لإل��ك��روين �جلديد  �ملوقع  �أن  �خل��اط��ري 
كمبادرة  �لد�ئرة  تتبناها  و�لتي  لعملية �حلوكمة  �لأ�شا�شية  �ملقومات 
�أن  �ملوقع  مت�شفح  ي�شتطيع  حيث   2013 ع��ام  خ��الل  ��شر�تيجية 
�لتنظيمي  وهيكلها  ومبادر�تها  �ل��د�ئ��رة  ��شر�تيجية  على  يتعرف 
و�شر�كاتها  ل��ل��د�ئ��رة  �خل��دم��ي��ة  �لجن����از�ت  ع��ن  ف�شال  �شفافية  بكل 

�ل�شر�تيجية وكافة �لفعاليات و�لأن�شطة �لتي تتم بها. 

حاكم راأ�س اخليمة يت�صلم اإ�صدارا جديدا ملركز الدرا�صات والوثائق يف االمارة

اقت�صادية راأ�س اخليمة والرحمة لالأعمال اخلريية تعززان العمل االن�صاين 

برنامج حافل جلائزة را�صد بن اأحمد املعال للقراآن الكرمي والثقافة االإ�صالمية يف رم�صان

. وق��ال مدير عام  �ي��ام  من كتابه �جلديد كانت لهم 
مركز �لدر��شات و�لوثائق �ن �لكتاب يهدف �ىل �لقاء 
يف  و�شاهمو�  م�شتقبلهم  �شنعو�  رج��ال  على  �ل�شوء 
�جن���از�ت �خ��ذت دوره��ا �لفاعل و�مل��وؤث��ر ثقافيا وفنيا 
حركة  على  �ل�شوء  وي�شلط  و�قت�شاديا..  و�جتماعيا 
�حل��ي��اة يف ر�����س �خل��ي��م��ة ب��اأن��و�ع��ه��ا و����ش��ك��ال��ه��ا وعلى 
�متد �ىل وقتنا �حلا�شر. وتوجه مدير  عطاء رجال 
ل�شاحب  بال�شكر  و�ل��وث��ائ��ق  �ل��در����ش��ات  م��رك��ز  ع���ام 
�لقا�شمي على جهوده  بن �شقر  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو 
يف دعم م�شرية �ملركز و��شر�فه على �لر�مج �لتي يتم 

تنفيذها خالل �ملو��شم �لثقافية للمركز.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

��شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
بجهود  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ح��اك��م  �لع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
وبالدور  �خليمة  ر����س  يف  و�لوثائق  �لدر��شات  مركز 
�مل���ه���م �ل�����ذي ي���ق���وم ب���ه يف جم����ال �ل���ب���ح���وث وحفظ 
�ملركز بات �حد �هم م�شادر  �أن  �لوثائق. و�كد �شموه 
�ملعلومات لدى حكومة ر��س �خليمة. جاء ذلك خالل 
��شتقبال �شموه يف ق�شر �لظيت �لدكتور علي عبد�هلل 
فار�س مدير عام مركز �لدر��شات و�لوثائق �لذي قدم 
�لوىل  �لن�شخة  �خليمة  ر����س  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب 

موؤ�ش�شة  دور  ب��اأه��م��ي��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ل���رح���م���ة ل���الأع���م���ال �خل���ريي���ة يف خ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع ملا 
تطرحه من م�شاريع خريية متعددة و دورها يف ت�شهيل 
لفاعلي  �لأر�����س  ب��ق��اع  �شتى  يف  للمحتاجني  �ل��و���ش��ول 
�مل�شافات  لتقريب  فر�شة  كونها  �إىل  بالإ�شافة  �خل��ري 
للمر�جعني و موظفي �لد�ئرة يف �لو�شول للمحتاجني 
و فتح �أبو�ب �خلري لهم من جهة، و �ل�شهام يف �خلدمة 
�ملجتمعية للد�ئرة و توفري فر�س �مل�شاركة يف �لأعمال 

�لتطوعية يف �ملجال �خلريي من جهة �أخرى.
ب�شدد  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�لتنظيم لفعالية يف �شهر رم�شان �ملبارك بالتعاون مع 

موؤ�ش�شة �لرحمة لالأعمال �خلريية .

•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

وقعت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف ر�أ�س �خليمة مذكرة 
تفاهم مع موؤ�ش�شة �لرحمة لالأعمال �خلريية �لأثنني 
�خلريي  �لعمل  تعزيز  بهدف  �ل��د�ئ��رة  مقر  يف  �ملا�شي 
و�لإن�����ش��اين و �ل��ت��ع��اون يف �مل��ج��الت �خل��ريي��ة و توفري 
�لتكامل  حتقيق  ي�شمن  مب��ا  �لجتماعية  �مل�����ش��اع��د�ت 

�ملوؤ�ش�شي و �لنماء �لجتماعي. 
�لقت�شادية مديرها  �ل��د�ئ��رة  م��ن جانب  �مل��ذك��رة  وق��ع 
�لرحمة  جانب  وم��ن  �لطنيجي  عبيد  �أح��م��د  بالوكالة 

�لأمني �لعام بالوكالة عبد�هلل �شعيد �لطنيجي 
�ل��ط��ن��ي��ج��ي م���دي���ر ع����ام د�ئ������رة �لتنمية  �أح���م���د  وق�����ال 

م�شابقة ثقافية �لكرونية و�لتي تتم عن طريق مو�قع 
�لتو��شل �لجتماعي .

 وقد ��شاد �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بالدعم �لكبري 
و�لالحمدود من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد 
�لقيوين  �م  �إم���ارة  ح��اك��م  �لع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �مل��ع��ال 
للنهو�س  �مل�شتمر  ���ش��م��وه  ودع���م  �ل��ك��رمي��ة  وت��و���ش��ي��ات��ه 
ب��اجل��ائ��زة وب��ر�جم��ه��ا ، وك��ذل��ك م��ت��اب��ع��ة ���ش��م��و �ل�شيخ 
ر��شد بن �شعود �ملعال ويل �لعهد وحر�شه على �ن يكون 
للجائزة دور�ً ريادياً يف جمال رعاية كتاب �هلل وحفظه 
ون�����ش��ر �ل��ث��ق��اف��ة �لإ���ش��الم��ي��ة م��ن خ���الل جم��م��وع��ة من 

�لر�مج �ملتخ�ش�شة .
�لدعم  وق��دم  �شاهم  من  لكل  �جلزيل  �ل�شكر  وج��ه  كما 
وم�شاهمة  �ملميز  �لرم�شاين  �لرنامج  لهذ�  و�لرعاية 
�خلريية  �ل��ن��ه��ي��ان  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  م��ن  ك��ل 
�شناعة  غ��رف��ة   ، للهوية  �لم����ار�ت  هيئة   ، و�لن�شانية 
�أم �لقيوين ،�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية  وجتارة 

و�لأوقاف و�إذ�عة �أم �لقيوين.
ومن جانبه �أكد �شعادة �لأمني �لعام خلفان عبد �هلل بن 
يوخه باأن �جلائزة �نتهت من جميع �لرتيبات �خلا�شة 
لياليه من غرة  و�إحياء  �ملبارك  �شهر رم�شان  برنامج 
حافال  �لعام  هذ�  �شيكون  حيث  �لف�شيل  رم�شان  �شهر 
مبجموعة من �أ�شهر �لقر�ء و�أف�شل �لعلماء ، و�شتكون 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  م�شجد  يف  م��ق��ام��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  جميع 
�شلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه ، و�شتكون هناك �أماكن 
خطة  لتنفيذ  �ل��ل��ج��ان  ت�شكيل  ومت  للن�شاء  خم�ش�شة 

�لعمل.

•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

�جتمع جمل�س �أمناء جائزة ر��شد بن �أحمد �ملعال للقر�ن 
�لكرمي و�لثقافة �ل�شالمية باأم �لقيوين برئا�شة �شمو 
�لمناء  جمل�س  رئي�س  �ملعال  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
ل���الإط���الع ع��ل��ى ج����دول �ل���رن���ام���ج و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �لتي 
تنظمها �جلائزة خالل �ل�شهر �لف�شيل، وذلك يف �طار 
�حياء ليايل �شهر رم�شان �ملبارك ، و�هتمامها باأن يكون 

هذ� �ل�شهر �لف�شيل و لياليه �ملباركة ذ�ت طابع مميز
و�أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود �ملعال باأن �لرنامج 
خالل هذه �لدورة �لرم�شانية �شيكون حافال من خالل 
��شت�شافة عدد من �لقر�ء �ملميزين لإحياء ليايل �شهر 
رم�شان �ملبارك حيث �شيتم ��شت�شافة نخبة من �مل�شايخ 
�لزهر�ين  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  ف�شيلة  ومنهم  �ل��ق��ر�ء 
�شلمان  �ل�شيخ  ف�شيلة  و  ري��ان  ع��ادل  �ل�شيخ  ف�شيلة  و 
ف�شيلة  و  �لزهر�ين  من�شور  �ل�شيخ  ف�شيلة  و  �لعتيبي 
و  عثمان  منري  �ل�شيخ  ف�شيلة  و  �ل��ق��رين  علي  �ل�شيخ 
�أحمد  �ل�شيخ  ف�شيلة  و  �لفي�شل  نايف  �ل�شيخ  ف�شيلة 

�لعبيد .
ع���دد من  تنظيم  �ل�����دورة  ه���ذه  م��ن خ���الل  �شيتم  ك��م��ا 
بو�قع حما�شرة كل  �شتكون  و�لتي  �لدينية  �ملحا�شر�ت 
عبد  �شالح  �لدكتور  �ل�شيخ  ف�شيلة  ويلقيها   ، �أ�شبوع 
�لكرمي و �ل�شيخ �لدكتور �شامل �لعجمي و�ل�شيخ و�شيم 

يو�شف. 
�ن  على  �مل��ع��ال  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �ك��د  كما 
تنظيم  خ���الل  م��ن  �لف�شيل  �ل�شهر  ���ش��ت��رثي  �جل��ائ��زة 

اأن�سطة دينية واجتماعية وريا�سية وتوعوية بفعاليات رم�سان عجمان

�صعيد املطرو�صي: اللجنة املنظمة اأنهت كافة اال�صتعدادات ال�صتقبال ال�صهر الف�صيل

�صرطة الدقداقة والبيئة توؤكدان اأهمية ال�صالمة املرورية 

•• عجمان ـ حممد بدير 

ك�شف �شعادة �ملهند�س �شعيد �شيف 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �ملطرو�شي 
ل��ف��ع��ال��ي��ات رم�����ش��ان ع��ج��م��ان، عن 
و�لفعاليات  �ل��ر�م��ج  م��ن  ح��زم��ة 
ل���رم�������ش���ان ع���ج���م���ان يف دورت����ه����ا 
�ملجل�س  ينظمها  و�لتي   ، �ل�شابعة 
خالل  عجمان  لم���ارة  �لتنفيذي 
برعاية  �ل��ف�����ش��ي��ل  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر 
بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  كرمية 
عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد 
�لذي  �لتنفيذي  �ملجل�س  ورئ��ي�����س 
ي��ح��ر���س دوم����اً ع��ل��ى �ل��دف��ع بتلك 
لتعزيز  و�ح��ت�����ش��ان��ه��ا  �لأن�������ش���ط���ة 
�ل�شهر  يف  �لمي����ان����ي����ة  �لأج����������و�ء 
�لف�شيل وم�شاعدة �ل�شباب و�لأ�شر 
�ملجتمع  ف���ئ���ات  وك�����ل  و�لأط�����ف�����ال 
�ل�شالمية  �لثقافة  تر�شيخ  على 
بال�شورة  �ل�����وق�����ت  و������ش����ت����غ����الل 

�لأمثل. 
�ملطرو�شي،  �شعيد  �ملهند�س  و�أك���د 
كافة  �ملنظمة  �للجنة  �ن��ه��اء  على 
�ل�شهر  ل���ش��ت��ق��ب��ال  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت 
برنامج  �أع������دت  وق����د   ، �ل��ف�����ش��ي��ل 
�لفعاليات �لذي �شيكون على مد�ر 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  �ل���ك���رمي يف  �ل�����ش��ه��ر 

�مارة عجمان .
ج��اء ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �شحفي 
عقد �شباح �أم�س بفندق كمبني�شكي 
�لرعاة  ممثلي  بح�شور  بعجمان، 
من �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �حلكومية 

وممثلي و�شائل �لعالم. 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  و�����ش����دد 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

�نطالقاً من مبد�أ �أهمية �ل�شر�كة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن �حل�����و�دث 
ق�����ام وف�����د م����ن مركز  �مل������روري������ة، 
بر�أ�س  �ل�شامل  �ل��دق��د�ق��ة  �شرطة 
�خل��ي��م��ة، ب��رئ��ا���ش��ة �ل��ن��ق��ي��ب �شامل 
�ملرور  ف��رع  مدير  بورقيبة  حممد 
و�لدوريات باملركز، بزيارة ميد�نية 
باملنطقة  و�مل���ي���اة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ل������وز�رة 
�لأمور  بع�س  ملناق�شة  �ل�شمالية 
�ملرورية، يف �طار �لتعاون �مل�شرك 
لتقدمي �أف�شل �خلدمات �لأمنية .
�شعيد  �ل���وف���د  ����ش��ت��ق��ب��ال  يف  ك����ان 
و�ملياة  �لبيئة  وز�رة  مدير  �لبغام، 
ب��امل��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��م��ال��ي��ة وع�����دد من 
ب����دور �شرطة  �مل��وظ��ف��ني، م�����ش��ي��د�ً 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة يف �مل��ح��اف��ظ��ة على 
�أمن �ملجتمع و�أفر�ده وتذليل كافة 
متابعتهم  خ���الل  م���ن  �ل��ع��ق��وب��ات 
�لأمنية  �جل��و�ن��ب  كافة  ومناق�شة 

�جلر�ئم  م��ن  خالية  بيئة  لتوفري 
و�حلو�دث على حد �ل�شو�ء .

و�أكد �جلانبان على �شرورة تعزيز 
وو�شع  و�لتو��شل  �لتعاون  �أو��شر 
بر�مج توعوية فيما يخ�س غر�س 
�ل�����ش��الم��ة و�لأم����ن للجميع  م��ب��د�أ 
وخلق جيل و�ٍع وم��درك ل��دوره يف 
�ملجتمع ، كما �أطلع �لوفد على �أهم 

يختزل يف �حلو�دث �ملرورية فقط 
، بل مبفهومه �لو��شع �لذي تبني 
�لطريق  ع��ل��ى  �ل�����ش��الم��ة  ���ش��ل��وك 
و�لر�مج  �خل��ط��ط  ك��اف��ة  ب��و���ش��ع 
و�للو�ئح  و�لهند�شية  �لتعليمية 
�لوقائية  �لج������ر�ء�ت  و  �مل���روري���ة 
للحد من وقوع �حلو�دث �و منعها 
و�شمان �شالمة �لإن�شان وممتلكاته 

�لبيئة  وز�رة  ومعوقات  �حتياجات 
�لدقد�قة  مركز  جانب  من  و�ملياه 
�لتي  �مل����ع����وق����ات  ك����اف����ة  وت���ذل���ي���ل 
تبادل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ت�شادفهم، 
ب��ني �جلانبني  �ل��ودي��ة  �لأح���ادي���ث 

خالل �لزيارة.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح ب��ورق��ي��ب��ة �أن 
مفهوم �ل�شالمة �ملرورية يجب �أل 

و�حل������ف������اظ ع����ل����ى �أم���������ن �ل����ب����الد 
و�لإقت�شادية  �لب�شرية  ومقوماته 
لذ�  وط��ن��ي��ة،  ق�شية  تعتر  وه���ذه 
ت�����ش��اف��ر جهود  �ل���������ش����روري  م����ن 
و �جلهات  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع 
�شوياً  للعمل  و�خلا�شة  �حلكومية 
ل��ل��ح��د م���ن ت���ز�ي���د ع���دد �حل����و�دث 

وتقليل �لوفيات و�لإ�شابات.

�ل��ع��ام بالتعاون  �ل��ت��ي جت���ري ه���ذ� 
م�����ع �حت��������اد �مل���������ش����وري����ن �ل���ع���رب 
�ل��وع��ي �لعالمي  ت��ع��زي��ز  ب��غ��ر���س 
و�ك����ت���������ش����اف �مل�����و�ه�����ب �جل����دي����دة 
 ، �لدولة  يف  و�ملقيمني  للمو�طنني 
�ملحرفني يف جمال  دع��م  وكذلك 
�لفوتوغر�يف، كما تنظم  �لت�شوير 
تناق�س  �للجنة جمال�س رم�شانية 
مو�شوعات �جتماعية، و�قت�شادية، 

وثقافية، وريا�شية.
تنظم  �لتو�يل  على  �لثاين  وللعام 
يتم  حيث  و���ش��ال  فعالية  �للجنة 
�مل�شت�شفيات  يف  �مل���ر����ش���ى  زي������ارة 
وتخفيف  ع��ل��ي��ه��م  و�لط���م���ئ���ن���ان 
�آلمهم ورفع معنوياتهم ، وكذلك 
�مل�شنني  ب���د�ر  �لإف���ط���ار �جل��م��اع��ي 
بعجمان لإ�شفاء �أجو�ء من �ملحبة 

و�لود على نزلئها.
�أم������ا ف��ع��ال��ي��ة ف���رح���ة ي��ت��ي��م فهي 
من  ع��دد  م��ع  �أم�شيات  بعقد  تعنى 
�ملجتمع  ح��ر���س  ل��ت��اأك��ي��د  �لأي���ت���ام 
ورعايتهم  ب���ه���م  �له���ت���م���ام  ع���ل���ى 
دو�خل  يف  �لجتماعي  �لدفئ  وبث 

حياتهم.
�لفعاليات  �أه��م  و�ح��دة من  وتبقى 
وه���ي �مل�����ش��ج��د �ل��ع��ام��ر ح��ي��ث يتم 
�ل���ر�وي���ح وقيام  �ح���ي���اء ���ش��الت��ي 
و�لعلماء  �ملقرئني  كبار  مع  �لليل 
ز�يد  �ل�����ش��ي��خ  م�شجد  يف  �لأج�����الء 
�جلرف،  مبنطقة  ث��ر�ه  �هلل  طيب 
من  �ل����ع����دي����د  ج����ان����ب  �إىل  ه�������ذ� 
و�لتي  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
ت�����ش��ت��ق��ط��ب جم���م���وع���ة م����ن �أب�����رز 

�ملحا�شرين يف �لعامل �لإ�شالمي.

على  ع��ج��م��ان،  رم�����ش��ان  لفعاليات 
و�حل�س  �جلميلة  �لدينية  �ملعاين 
�لوطني �لو�جب �حياوؤه وتر�شيخه 
تناول  كما   ، �ملجتمع  �أف����ر�د  ل��دى 
�شتقام  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ط��ب��ي��ع��ة 
لت�شلط �ل�شوء على �أهمية �ل�شهر 
�ل��ف�����ش��ي��ل يف ح���ي���اة �لم���ار�ت���ي���ني 
�إىل  ، م�شري�  لعمل �خلري  وحبهم 
من  �لعديد  يت�شمن  �لرنامج  �أن 
�لدينية  و�لأن�������ش���ط���ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�لثقافية و�لتوعوية و�لريا�شية.

رع��اة رم�شان عجمان  كما حت��دث 
خ����الل �مل���وؤمت���ر �ل�����ش��ح��ف��ي، حيث 
�أك��دو� على �شرورة دعم مثل هذه 
�لفعاليات �لروحانية و�لتي تزخر 
باخلري و�لعطاء، وتتمتع بجو من 
�أجل  م��ن  و�مل��ح��ب��ة، لي�س  �ل��ت��ع��اون 

�لكرمي،  �ل�����ش��ه��ر  �إح���ي���اء  �إل  ���ش��يء 
ب��ك��ل م���ا ه���و م��ف��ي��د ل��ل��ق��اط��ن��ني يف 
�لإم��������ارة وخ���ارج���ه���ا ك��م��ا �����ش���ادو� 
باجلهد �لكبري و�ملتو��شل من قبل 
تنفيذ  م��د�ر  على  �ملنظمة  �للجنة 
منذ  دور�ت  �شبع  خالل  �لفعاليات 

�لعام 2006.
�لفعاليات  حت��ظ��ى  و����ش���وف  ه����ذ� 
ب���اه���ت���م���ام �ع����الم����ي وجم��ت��م��ع��ي ، 
نخبة  بالفعاليات  �شي�شارك  ك��م��ا 
�شمن  �لبارزين  �لدين  رج��ال  من 
عن  ف�شاًل  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  جائزة 

�ملحا�شر�ت �لدينية �لتوعوية.
�لفعاليات  ب����رن����ام����ج  وي�������ش���ت���م���ل 
ع��ل��ى ج��و�ن��ب وف���ق���ر�ت ع���دة منها 
�لكرمي  ل��ل��ق��ر�آن  ع��ج��م��ان  ج���ائ���زة 
بكتاب  �لهتمام  �إىل  تهدف  و�لتي 

بحفظه  و�ل����ع����ن����اي����ة  ت����ع����اىل  �هلل 
وجتويده وتالوته كما تهدف �ىل 
�م���ارة عجمان  تكرمي �حل��ف��اظ يف 
�حلفظ  مر�جعة  على  وحتفيزهم 

و�لتقان.
�ملحا�شر�ت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه���ذ� 
�شي�شارك  �لتي  �لتوعوية  �لدينية 
�لدين  ع���ل���م���اء  م����ن  ن��خ��ب��ة  ف��ي��ه��ا 
�لأفا�شل لعل من �أبرزهم �لدكتور 
�لزهر  رئي�س  ها�شم  عمر  �أح��م��د 
�ل�شبق ، و�ل�شيخ عبد�هلل �لكمايل 

و�آخرين.
�أي�شاً  رم�����ش��ان  ف��ع��ال��ي��ات  وحت���وي 
�ل�شالت  ق����دم  ل���ك���رة  م�����ش��اب��ق��ات 
وتنمية  �ل�����ش��ب��اب  ط��اق��ات  لتوجيه 
م�شابقة  وك����ذل����ك   ، م���ه���ار�ت���ه���م 
�لفوتوغر�يف  �لت�شوير  يف  عكو�س 

يت�سمن حوافز ل مهنية ومادية 

جلفار الدوائية تطلق برنامج التدريب ال�صيفي للطلبة اجلامعيني والكليات 
•• راأ�ص اخليمة- الفجر

لل�شناعات  �خل��ل��ي��ج  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
– �لنتهاء من  – جلفار  �لدو�ئية 
�لرنامج  ت��ت�����ش��م��ن  خ��ط��ة  �ع������د�د 
�لتدريبي �ل�شيفي �خلا�س بطالب 
�جل��ام��ع��ات و�ل��ك��ل��ي��ات مم���ن ه���م ل 
وفق  �لدر��شة  مقاعد  على  ي��ز�ل��ون 
تنمية  على  تعمل  ج��دي��دة  معايري 
�مل����ه����ار�ت وت��غ��ذي��ة �ل��ن��ف��و���س بحب 

�لعمل �ملهني .

و�ل��ت�����ش��م��ي��م و�جل���ر�ف���ي���ك م���ع بدء 
لالن�شمام  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة  �ل���ع���ط���ل���ة 
ت�شميمه  ي��ت��م  ت��دري��ب��ي  ل��رن��ام��ج 
وفق �ملعايري �ملهنية �لتي تعمل على 
بقوة  �ملناف�شة  من  �لطالب  متكني 

يف �شوق �لعمل .
وتابعت �لزعابي �ن �درة جلفار تويل 
�ه��ت��م��ام��ا خا�شا  �ل���ط���الب  ت���دري���ب 
�أ�شكال  كافة  تقدمي  على  وحتر�س 
بد�فع  �ملتدربني  للطالب  �مل�شاعدة 
ومتكينهم  �ملهنية  قدر�تهم  تعزيز 

مديرة  �ل���زع���اب���ي  �أ����ش���م���اء  وق���ال���ت 
�ملو�طنة:  �ل���ق���وى  م���ع  �ل���ت���و�����ش���ل 
�لقائمة  �لدولة  روؤي��ة  من  �نطالقا 
ع���ل���ى ت���وط���ني ����ش���وق �ل���ع���م���ل عر 
�لوطني  �لب�شري  �لعن�شر  ت��اأه��ي��ل 
منتظمة  ب�����ش��ورة  ج��ل��ف��ار  حت��ر���س 
على ��شت�شافة جمموعة من طالب 
�ملو�طنني  و�ل���ك���ل���ي���ات  �جل���ام���ع���ات 
تخ�ش�شات  ي�����در������ش�����ون  �ل�����ذي�����ن 
و�لفيزياء  و�ل��ك��ي��م��ي��اء  �ل�����ش��ي��دل��ة 
�ل���ط���ب���ي���ة و�ل���ه���ن���د����ش���ة ب���اأن���و�ع���ه���ا 

م����ن �ك���ت�������ش���اب �مل�����ه�����ار�ت �لد�ري�������ة 
وبالنحو  عملية  ب�����ش��ورة  و�ل��ف��ن��ي��ة 
�لذي يجعلهم على �أهبة �ل�شتعد�د 
ل�شغل �لوظائف يف �لقطاع �خلا�س 
. و�أ�شافت �ن باب �لتقدمي مفتوحا 
�ع���ت���ب���ار� م���ن 25 ي��ون��ي��و �جل����اري 
حيث �شت�شتمر �لدورة طو�ل �شهري 
�لطالب  خاللها  يح�شل  �ل�شيف 
على مكافاأة مادية �ىل جانب بع�س 

�خلدمات .
�لتدريبي  �ل����رن����ام����ج  وي�����ش��ت��م��ل 

جلفار  ت��ن��ظ��م��ه  �ل������ذي  �ل�����ش��ي��ف��ي 
ه���ذ� �ل���ع���ام ع��ل��ى خ��ط��ة ع��م��ل تقوم 
�مل�شاركني  �ل���ط���الب  ت���وزي���ع  ع��ل��ى 
�لد�رية  منها  �لأق�شام  جميع  على 
و�طالعهم  وت��وج��ي��ه��ه��م  و�ل��ف��ن��ي��ة 
على �لية نظم �لعمل وحتت ��شر�ف 
�ليهم  ����ش���ي���وؤك���ل  ك���م���ا  �مل��خ��ت�����ش��ني 
�لأمر  و�لأعمال  �ملهام  بع�س  �جن��از 
بالنف�س  �ل��ث��ق��ة  �شيمنحهم  �ل����ذي 
وي�شعرهم  �خل���وف  ح��اج��ز  ويك�شر 

بامل�شوؤولية .
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العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/365   مد جز   - م ر- ب- اأظ

�ل�شود�ن   مدعي عليه: حممد  �لدين حممد عبد�هلل �جلن�شية:  مدعى/بدر 
 3.000 مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �ل�شود�ن   �جلن�شية:  �ملهدي  مبارك 
عنو�نه:  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  �ملهدي  مبارك  حممد   / �عالنه  �ملطلوب  درهم 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
فانت مكلف باحل�شور  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/7/8 موعد�  �لثنني 
�ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
بد�ئرة �لق�شاء  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/405   مد جز   - م ر- ب- اأظ

��شر�ر  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعلي  �شالح  حممد  مدعى/عبد�هلل 
ح�شني �شبذ �جلن�شية: باك�شتان   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 25000 درهم 
�ملطلوب �عالنه /  ��شر�ر ح�شني �شبذ �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/9
بد�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/117  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -فيوت�شر مارك للمقاولت ذ.م.م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�مل�شنع �لوطني لعبو�ت �لبولي�شرين �س.ذ.م.م   
وميثله: حممد علي �شلمان �ملرزوقي قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2012/389 جتاري جزئي   بتاريخ 2013/1/27 وحددت لها 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/7/31  جل�شه يوم �لربعاء 
رقم ch2D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابياً    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/195   جتاري جزئي                                        

�ىل �ملدعى عليه/1-   ويل نون تكنيكال �شريفي�شز )�س.ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �لطريق �لذهبي لعمال �لكهروميكانيكية ���س.ذ.م.م وميثله: ريا�س 
عليها  �ملدعى  �ل��ز�م  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �لكبان   حممود  عبد�ملجيد 
بتاديتها للمدعية مبلغا وقدره )56.245.86 درهم( مع �لفائدة بو�قع 9% �شنويا من 
تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت 
لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1873   جتاري كلي 

ذ.م.م   جمهول حمل  �لتجارية-  �لناري  �لنجم  �شركة  �ملدعى عليه/1-    �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �لبنك �لعربي )�شركة م�شاهمة عامة(   قد �قام عليك 
وبالت�شامن  بالتكافل  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره����م(   422373.32( وق����دره  مببلغ 
�ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
�ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2013/7/25  �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
بالقاعة ch2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/810   جتاري كلي 

�مل��دخ��ل  /1-   غ��الم حيدر د�وود جمهول حمل �لق��ام��ة مبا �ن  �ىل �خل�شم 
�ملدعي / �شركة م�شانع �ل�شباغ �لوطنية �ملحدودة    قد �قام عليك �لدعوى 
�ل��ت�����ش��ام��ن مببلغ  �شبيل  ع��ل��ى  �مل��دع��ي عليهما  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
)2878972.14 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ  رفع �لدعوى وحتى 
. وح��ددت لها جل�شة يوم �لحد  �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.   �ل�شد�د 
لذ� فانت مكلف   ch1C.15 بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2013/7/14 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: �ستار هو�ست هو�سبيتاليتي )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 104 ملك �حلاج حممود ر�شا- ديره- نايف  �ل�شكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م    602688 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
1018789 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف 
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2013/5/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/15 
ماك  هوروث  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لديه  من  وعلى 
�لعنو�ن: مكتب رقم )2103- 2104- 2105-2016( ملك �شركة �مورك�س هولدينجز-
منطقة برج خليفة.   هاتف  4473951-04 فاك�س: 4473961-04  م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ هوروث ماك
�مورك�س  �شركة  ملك   )2016-2105  -2104  -2103( رق��م  مكتب  �لعنو�ن:   
هولدينجز-منطقة برج خليفة.   هاتف  4473951-04 فاك�س: 04-4473961   
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �أعاله لت�شفية  �ستار هو�ست هو�سبيتاليتي)�س. ذ.م.م( وذلك 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/5/15 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لديه  من  وعلى    2013/5/15 بتاريخ  دبي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
  �سهادة حمو قيد �سركة جتارية من ال�سجل التجاري

رقم �لرخ�شة : 506858  
 �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة

 �ل�شم �لتجاري: ��شو�ء �خلليج للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م( �لعنو�ن: 
قرقا�س-  علي  عبد�لغفار  علي  عبد�هلل  قرقا�س(  )مركز   حمل ملك 
ديرة- �ل�شبخة    ت�شهد د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بان �ل�شركة 
�ملذكورة �عاله مت حمو قيدها من �ل�شجل �لتجاري بتاريخ 2013/4/25 
وذلك بعد ��شتيفائها لالجر�ء�ت �ملن�شو�س عليها يف �لقانون �لحتادي 
 8 رقم  �لحت��ادي  و�لقانون  �لتجاري  �ل�شجل  �شاأن  ل�شنة 1975   5 رقم 

ل�شنة 1984 ب�شاأن �ل�شركات �لتجارية و�لقو�نني �ملعدلة له. 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �إلينا / ي�سلم �سالمه عبداهلل ال�سيعري /ب�شفته �لويل 
بتغيري  يرغب  فانه  هناء(   ( �لقا�شر  �بنته  على  �ل�شرعي 

��شمها من )هناء( �ىل )رمي(
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عر��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
�سالح القا�سمي    
قا�سي مبحكمة بني يا�ص البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/�مار�تي  ال�سيعري  عبداهلل  �سالمه  ي�سلم   / �إلينا  تقدم 
�لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية  يا�س  بني  حمكمة  �ىل  �جلن�شية 

بطلب تغيري ��شمه من  )ي�شلم( �ىل )م�سلم(
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عر��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
�سالح القا�سمي    
قا�سي مبحكمة بني يا�ص البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/371 ت  عام -م ر- ت- اأظ (
�شده  �ملنفذ  باك�شتان  �جلن�شية:  حممود  �شلطان  ح�شني  طارق  �لتنفيذ/  طالب 
للنقليات  �رماد�  �ملطلوب �عالنه:   �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  للنقليات  :�رماد� 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
�أظ  ر-ب-  م  جز-  مد   2012/31 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ 
وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/18 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ - �بوظبي �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند  �عاله. تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/410 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
�ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�شية:  �جلعفري  ر��شد  بن  علي  بن  ر��شد  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :�خلزنة للتاأمني �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه:  ��شامة حممد علي 
حممد �كر �جلن�شية: بنغالدي�س  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/12 جت كل- ب �س- 
ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/10 موعد� لنظر طلب 
�بوظبي   - �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند  �عاله. 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم التجاري                                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/667 جتاري جزئي  

بالن�شر  �لعنو�ن  �لر����ش��ي   لتجميل  �ل�شريع  �شركة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/26م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / زمزم للمو�د �لزر�عية �حلديثة 
بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  
توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 8.090 درهم ) ثمانية �لف وت�شعون درهم( 
بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  .���ش��در  بامل�شاريف.   كذلك  و�لزمتها 
�ملو�فق 2013/7/3  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                      
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     

قررت �نا/ نيجو�شو مولو جيتا �بيبي �جلن�شية: �ثيوبيا
�ملفو�س  �ل�����ش��ري��ك  ب�شفتي   )EP0840880( رق���م  �شفر  ج���و�ز  و�ح��م��ل 
 )1069219( رق��م  ����س.ذ.م.م  لاللكرونيات  �يبيبي  نيجا�شو  �شركة  عن 
�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي مبوجب عقد �ل�شر�كة رقم 
�شمرينا  لل�شيدة/  مني  �ملمنوحة  �لوكالة  �ل��غ��اء   .)2010/1/159679(
�شلطان بديرو �جلن�شية: �ثيوبيا و�ملوثقة حتت رقم 1101000302 بتاريخ 
�أنني  �بوظبي. حيث  �لق�شاء يف  بد�ئرة  �لعدل  �لكاتب  لدى   2011/1/5
تاريخ  بعد  نهائيا  �لوكالة  با�شتعمال  �لوكيل  قيام  وع��دم  �لغائها  ق��ررت 

�للغاء على �ن �قوم باإبالغ �لوكيل بالغاء �لوكالة.
وهذ� �قر�ر مني بذلك،،،

املقر مبا فيه

اإقرار باإلغاء وكالة

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/441  ا�ستئناف مدين
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�دو�د وونغ �ل�شينا جمهول حمل �لقامة 
عبد�هلل  مبارك  وميثله:  ����س.ذ.م.م  بيتز�-   800/ �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �مل�شعبني  �لقيطي 
لها  وح���ددت   2013/5/15 بتاريخ  جزئي  م��دين   2012/1255 رق��م 
�شباحا   10.00 �ل�����ش��اع��ة   2013/7/8 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي���وم  جل�شه 
بالقاعة رقم ch2E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  742/ 2013 -عمايل - م ع- �ص- اأظ

�مل�شتاأنف : نور حممد عبد�ملتني �جلن�شية : بنغالدي�س  � �مل�شتاأنف عليه:يو�شف 
��شماعيل �حلمادي لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �ل�شتئناف : 
تعديل �حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/ يو�شف ��شماعيل �حلمادي لل�شيانة 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/941 عم جز-م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/7/10 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  536/ 2013 -عمايل - م ع- �ص- اأظ

�مل�شتاأنف : �بو�حل�شن عبد�حلميد لالدو�ت �لكهربائية �جلن�شية: �لمار�ت    �مل�شتاأنف 
عليه:�شوهاج ح�شني ر�جنو مياه �جلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم 
يف �ملبلغ 16288 درهم ما عد� تذكرة �شفر+ جو�ز �شفر   �ملطلوب �عالنه/ �بو�حل�شن 
عبد�حلميد لالدو�ت �لكهربائية �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/15 عم جز-م ع-ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/9 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
بو��شطة وكيل  �و  �لكائنة-  �شخ�شيا  �بوظبي  ��شتئناف  �لثانية حمكمة  �لد�ئرة  �مام 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد 

�جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     

    اعالن بالن�سر 
�ملدعية: خديجة �لفاطمي علي جالوي  

�ملدعى عليها: �شامل ر��شد �شعيد علي �لنيادى 
�مام  �ملنظورة  �يجارية  منازعات   )  2013/1205( رق��م  �لق�شية   يف  تقرر  لقد 
/ خديجة  و�ملرفوعة من  �خلام�شة(  )�للجنة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة 
�لفاطمي علي جالوي-  لعالن �ملدعى عليه/�شامل ر��شد �شعيد علي �لنيادي   
ن�شر�- حل�شور جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/17 يف �ل�شاعة 1.00 ظهر� 
يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي- �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان - 

بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2- �لطابق �لول وذلك على نفقة �ملدعية.
عائ�سة املرزوقي 
 رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا                

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     

    اعالن بالن�سر 
�ملدعني: ورثة/عبد�لرحيم حممد �لفهيم  

�ملدعى عليها: موؤ�ش�شة لليك فا�شن 
�م��ام جلنة  �ملنظورة  �يجارية  منازعات   ) رقم )2013/1913  �لق�شية   تقرر يف 
ف�س �ملنازعات �ليجارية )�للجنة �لثالثة( و�ملرفوعة من / ورثة/عبد�لرحيم 
حممد �لفهيم-   لعالن �ملدعى عليها/موؤ�ش�شة لليك فا�شن-متثلها/مها �شامل 
عبيد�شامل �لظاهري- ن�شر�ً   حل�شور جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/14 يف 
�ل�شاعة 1.00 ظهر� يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي- �شارع �لدفاع- منطقة 
مع�شكر �آل نهيان - بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2- �لطابق �لر�شي وذلك 

على نفقة �ملدعني.
عائ�سة املرزوقي 
 رئي�سة ق�سم قلم الق�سايا                

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     

    اعالن بالن�سر 
�مام  �ملنظورة  �بتد�ئي(   2013/2051( رقم  �لدعوى   يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية و�ملرفوعة على �ملدعي عليه/ عامر 
حتدد  وق��د  بالحالة،  ن�شر�  �عالنه  �لكثريي،  �شعيد  �شامل  حممد 
متام  يف   2013/7/17 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جلل�شة  �لدعوى  لنظر 
�ل�شاعة 01.00 ظهر� مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر �آل نهيان وذلك 

على نفقة �ملدعي/ �يدوين نافري� �وروجو . 
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية  

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     

    اعالن بالن�سر 
�م��ام جلنة  �ملنظورة   )  2013/5( رق��م  �حلكم  تف�شري  تقرر يف  لقد 
ف�س �ملنازعات �ليجارية و�ملرفوعة على �ملدعى عليهما/ موؤ�ش�شة 
للتجارة  فيلم  �نرتينمنت  يونايتد  جلف  و�شركة  جر�ند  �شينما 
�لعامة �عالنهما ن�شر�ً وقد حتدد لنظر تف�شري �حلكم جل�شة يوم 
مبقر  ظ��ه��ر�   1.00 �ل�شاعة  مت��ام  يف   2013/7/15 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني 
�للجنة �لكائن مبع�شكر �آل نهيان وذلك على نفقة �ملدعية/ موؤ�ش�شة 

متكن �لعقارية.
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية  

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/334 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/حممد �و�ل حممد مالك �جلن�شية: بنغالدي�س   �ملنفذ �شده : 
�لمار�ت     �جلن�شية:  و�ل�شباغ  و�لر�شيات  �لتك�شية  ملقاولت  �شايف  حممد  ر��شد 
و�ل�شباغ  و�لر�شيات  �لتك�شية  ملقاولت  �شايف  حممد  ر��شد  �عالنه:  �ملطلوب 
تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2887 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/74 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/فردو�س ح�شني حممد لوظفار ح�شني �جلن�شية: بنغالدي�س �ملنفذ 
�شده : �شركة جيوتك لاللكروميكانيكية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
�عالنه:  �شركة جيوتك لاللكروميكانيكية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2012/2467 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/16 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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•• ال�سارقة-الفجر:

�ل�شارقة  م����و������ش����الت  �أط����ل����ق����ت 
م����ي����ث����اق خ�����دم�����ة �ل�����ع�����م�����الء مبا 
ي���ت���و�ف���ق م���ع م���و�����ش���ف���ات �لآي�����زو 
و��شتمر�ر�ً   10001:2007
�لتطوير  يف  �ل�����د�ئ�����م  ل��ن��ه��ج��ه��ا 
معايري  �أرق���ى  تقدمي  و  �ملتو��شل 
�جل����ودة و�ل�����ش��ع��ي �إىل �ل���ري���ادة يف 
مت���ي���ز خ����دم����ات �مل����و������ش����الت مبا 

ي�شهم يف حتقيق ر�شا عمالئها.
ق��ال جا�شم ر��شد  �ل�����ش��دد   وب��ه��ذ� 
�لتخطيط  ق�شم  رئي�س  �ل�شام�شي 
�ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �ل�شر�تيجي 
يف مو��شالت �ل�شارقة �أن �ملوؤ�ش�شة 
على  منها  حر�شا  �مليثاق  �أطلقت 
ت����ق����دمي خ���دم���ات���ه���ا وف������ق �أع���ل���ى 
و�شعيا  �لعاملية  �جل��ودة  مو��شفات 
�خلدمات  ه��ذه  وتطوير  لتح�شني 
م����ن خ�����الل ت��ن��ف��ي��ذ �ل���ع���دي���د من 
�مل�شاريع و�لر�مج �لتي تهدف �إىل 

تلبية �حتياجات �لعمالء.
و�أ�شاف �ل�شام�شي �أنه على �لرغم 
من �لتحديات �لكبرية �لتي تو�جه 
قطاع �لنقل و�ملو��شالت �لذي يعد 
ع�شب �حلياة ، �إل �أن �مليثاق يعتر 
جتاه  �ملوؤ�ش�شة  جانب  من  �إلتز�ما 
�أرقى  بتوفري  معها  �ملتعاملني  كل 
�خلدمات  يف  �جل�����ودة  م�����ش��ت��وي��ات 
تاأكيد�ً  يعتر  ك��م��ا  ل��ه��م،  �مل��ق��دم��ة 
�لد�ئم لتطوير �لأد�ء  على �شعيها 
وروؤيتها  �أهد�فها  مع  ين�شجم  مبا 

على  ترتكز  �ل��ت��ي  �ل�شر�تيجية 
توفري مو��شالت م�شتد�مة ت�شهم 

يف تنمية �ملجتمع.
�إىل  ي���ه���دف  �مل���ي���ث���اق  �أن  و�أو�����ش����ح 
�لتعرف على �حتياجات ومتطلبات 
و�ل�شعي  و�مل����وظ����ف����ني  �ل���ع���م���الء 
توقعاتهم  وجت�����اوز  ب���ل  لتلبيتها 
م�شتوى  ورف������ع  �لإم������ك������ان،  ق�����در 
�لوعي لديهم وتعريفهم مب�شتوى 
�خل�������دم�������ات �مل�����ق�����دم�����ة وم�����و�ق�����ع 
�إىل  كذلك  يهدف  كما   ، تقدميها 
ت��ق��ل��ي��ل ن�����ش��ب��ة �ل�����ش��ك��اوى �ل�����و�ردة 
�لناجعة  �إي��ج��اد �حل��ل��ول  و���ش��م��ان 
لها وخلق فر�س تو��شل فعالة مع 

�جلمهور.
خدمة  م��ي��ث��اق  �أن  ك���ذل���ك  و�أك������د 
�لعمالء �شيوفر مزيد�ً من �لو�شوح 
مو��شالت  وج��م��ه��ور  للموظفني 
�ل�شارقة بكافة �شر�ئحه بخ�شو�س 
�لتي  و�لأد�ء  �خل��دم��ة  م�شتويات 

يتوقعها �ملتعاملون .

•• دبي-الفجر:

مو��شالت  قامت  �ملجتمعية،  م�شوؤوليتها  مبادر�ت  �إط��ار  يف 

ف�شية  رعاية  بتقدمي  عجمان  يف  بفرعها  ممثلة  �لإم���ار�ت 
لفعاليات رم�شان عجمان 2013م، و�لذي ينظمها �ملجل�س 

�لتنفيذي يف �لإمارة حتت �شعار تقوى و�إميان .
وقالت ر�شا خلف �ل�شام�شي مدير فرع مو��شالت �لإمار�ت 
يف  بالغ  وباهتمام  د�ئ��م  ب�شكل  حتر�س  �ملوؤ�ش�شة  �إن  بعجمان 
دعم ورعاية �لفعاليات �لهادفة و�لأن�شطة �لبناءة يف جمتمع 

�لإمار�ت.

ل��ه��ذ� �حلدث  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إن رع���اي���ة  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أو����ش���ح���ت 
�لرم�شاين �ل�شنوي تنطلق من مبادئ �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
بفئاته  �ملجتمع  �إز�ء  �لإم�����ار�ت،  م��و����ش��الت  تنتهجها  �ل��ت��ي 
وفعالياته �ملختلفة، و�لبيئة بعنا�شرها ومكوناتها �ملتنوعة، 
�لإمار�ت  بلغتها  �لتي  �ملرموقة  �لعاملية  �ملكانة  يعك�س  ومبا 
�مل�شوؤولة  و�ملمار�شات  �ملجتمعي،  و�لر�بط  �لقيم  جمال  يف 
�لتي تنتهجها �ملوؤ�ش�شات �حلكومية جتاه �لفعاليات �لثقافية 
جمتمع  بها  يزخر  �لتي  و�لدينية  و�لجتماعية  و�لعلمية 
�لحتياجات  ذوي  ب��ف��ئ��ات  �له��ت��م��ام  ج��ان��ب  �إىل  �لإم������ار�ت، 

�خلا�شة ودعم خمتلف �لأن�شطة �لطالبية.

و�أع���رب���ت م��دي��رة ف���رع م��و����ش��الت �لإم������ار�ت ب��ع��ج��م��ان عن 
يف  �لتو�يل  على  �لثالث  وللعام  �ملوؤ�ش�شة  با�شتمر�ر  �عتز�زها 
�إحياء  رعاية و�إجناح فعاليات رم�شان عجمان، و�لإ�شهام يف 
�لأج��و�ء �لرم�شانية �لتي ت�شود ليايل �ل�شهر �لف�شيل بكل 
�لطابع  ذ�ت  �ملميزة  �ل��ر�م��ج  وت�شمل  ومفيد،  نافع  ه��و  م��ا 
�لروحاين و�لديني، و��شت�شافة �لعلماء �لأفا�شل، وجمموعة 

من �لر�مج �لجتماعية و�لثقافية و�لريا�شية �ملبتكرة.
و�أ���ش��اف��ت �أن رم�����ش��ان ب��ال ���ش��ك ه��و م��و���ش��م ���ش��ن��وي مفعم 
مبعاين �لطاعة و�لعبادة، وهو فر�شة لأن ي�شرك �جلميع 
و�بتغاء  �لأج��ر  نيل  بهدف  وب��ر�جم��ه،  باأجو�ئه  �لهتمام  يف 

يعك�س  ومب��ا  و�ملوؤ�ش�شي،  �ل��ف��ردي  �ل�شعيدين  على  �ل��ث��و�ب 
ومبادرتهم  �لإمار�تيني،  وقلوب  حياة  يف  �ل�شهر  هذ�  مكانة 

�ملعهودة لفعل �خلري.
خالل  يقوم  بعجمان  �لإم���ار�ت  مو��شالت  ف��رع  �أن  وتابعت 
�ل�شيف �حلايل بتقدمي رعايات جمتمعية �أخرى عر دعم 
تنفذها  و�لتي  �ل�شنوية )�شيف بالدي(  �ل�شيفية  �لأن�شطة 
وغريها  و�ل�شباب،  �لثقافة  ل��وز�رة  �لتابعة  �ل�شيفية  �ملر�كز 

من �لفعاليات �ل�شيفية.
�إىل �للجنة �ملنظمة للفعاليات،  وتوجهت �ل�شام�شي بال�شكر 

متمنية لهم �لتوفيق و�ل�شد�د يف فعاليات �ل�شهر �لكرمي.

�صروق تطلق واحة االإميان يف ال�صارقة خالل �صهر رم�صان املبارك 

200 درهم ثمن حياة اإن�سان

اأربعة خمالفني وحار�س بناية امتهنوا بيع املبيدات احل�صرية يف قب�صة �صرطة ال�صارقة

موا�صالت االإمارات ترعى فعاليات رم�صان عجمان 2013م

•• ال�سارقه-وام:
لالإ�شتثمار  �ل�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  تطلقت 
د�ئرة  مع  بالتعاون  �شروق  و�لتطوير 
�ل�شارقة  يف  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل�������ش���وؤون 
�لإمي������ان يف مدن  و�ح����ة  ف��ع��ال��ي��ات   ..
وذلك   .. و�لذيد  وخورفكان  �ل�شارقة 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ه��ر رم�������ش���ان �مل����ب����ارك. 
وت��ت�����ش��م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل���ع���دي���د من 
�لتي  �لتثقيفية  �لتوعوية  �ملحا�شر�ت 
و�لدعاة  �ل��ع��ل��م��اء  م���ن   13 ي��ق��دم��ه��ا 
�مل�شاجد.. وخطباء  و�أئ��م��ة  و�ل��وع��اظ 
مدينة  يف  �ل�شالح  �ل�شلف  م�شجد  يف 
�خلطاب  بن  عمر  م�شجد  و  �ل�شارقة 
يا�شر  بن  عمار  وم�شجد  خورفكان  يف 
يف �ل��ذي��د خ���الل �ل��ف��رة م��ن �لثالث 
حتى 15 من رم�شان. من جانبه قال 

�أحمد عبيد �لق�شري �ملدير �لتنفيذى 
للعمليات يف هيئة �ل�شارقة لالإ�شتثمار 
�ملحا�شر�ت  ..�إن  ���ش��روق  و�ل��ت��ط��وي��ر 
ت�����اأت�����ي ج��������زء� م�����ن �إل������ت������ز�م ����ش���روق 
ت�شتقطب  رم�شانية  بيئة  بتوفريها 
حل�شور  و�لز�ئرين  �ل�شائمني  �إليها 
�لتي  �ملختلفة  �ل��دي��ن��ي��ة  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
�شيلقيها علماء معروفون يف �لدولة.. 
لتتناول  تنوعها  على  �حلر�س  موؤكد� 
و�لفقه  �لإ�شالمية  �لعقيدة  ج��و�ن��ب 
و�ل�شرية �لنبوية و�لتف�شري و�حلديث 
�أخرى  مو��شيع  �إىل  �إ�شافة  �ل�شريف 
تتعلق بال�شهر �لكرمي و�لآد�ب ومكارم 
قائمة  وت�شم  �لإ���ش��الم��ي��ة.  �لأخ����الق 
كال  �مل�شاجد  و�أئ��م��ة  و�ل��دع��اة  �لعلماء 
�لعنزى  فرحان  بن  عزيز  �ل�شيخ  من 
عبد�لكرمي  ب����ن  ����ش���ال���ح  و�ل�������ش���ي���خ 

�شليم  ب��ن  �شليمان  و�ل�شيخ  �لبلو�شى 
�شبتى  بن  عو�د  و�ل�شيخ  �لرحيلي  �هلل 
�لعنزي و�ل�شيخ حممد غيث بن غيث 
مندكار  �إ�شماعيل  ب��ن  ف��الح  و�ل�شيخ 
�لعتيق  �لعزيز  عبد  بن  حمد  و�ل�شيخ 
�ل�شحيمي  �شعد  ب��ن  �شالح  �ل�شيخ  و 
و�ل�شيخ �شامل بن �شعد �لطويل. وتتنوع 
�مل��ط��روح��ة ع��ل��ى طاولة  �مل��و���ش��وع��ات 
�لقر�آن  تدبر  مفاتيح  لت�شمل  �لعلماء 
�ل�����ش��رور�ت -  �لآخ���رة وحفظ  و�شباق 
و�شائله ومظاهر ت�شييعه - و�لورع و 
�أهل  �شمات  �مل�شلم ومن  �أث��ره يف حياة 
�ل�شنة و�جلماعة وجو�رح �لعبد �مل�شلم 
ول يفلح �ل�شاحر حيث �أتى و�لقو�عد 
�ل�شرعية لل�شعادة �لزوجية �إ�شافة �إىل 
مو�شوع �آد�ب �لن�شيحة و�لعلم ف�شله 
و�لتوحيد  �خلال�س  و�ل��دي��ن  �آد�ب���ه  و 

�أثره يف �شلوك �ملوؤمن و دعوة �لتوحيد 
م�شجد  وي�شت�شيف   . �جل��ن  �شورة  يف 
خورفكان  مبدينة  �خل��ط��اب  ب��ن  عمر 
�لرم�شانية  �ملحا�شر�ت  م��ن  �شل�شلة 
بن  غيث  حممد  �ل�شيخ  �شيلقي  حيث 
تتقون  لعلكم  بعنو�ن  حما�شرة  غيث 
�هلل  �شليم  ب��ن  �شليمان  �ل�����ش��ي��خ  ي��ل��ي��ه 
و�ل�شيخ  �جل��ل��ي�����س  ب��ع��ن��و�ن  �ل��رح��ي��ل��ي 
حممد ب��ن ع��ب��د�هلل �حل��م��ادي بعنو�ن 
�شرية �لإمام �لبخاري و�ل�شيخ حممد 
ب��ع��ن��و�ن نحن و  �ل��ط��اه��ري  ب��ن ه�شام 
عو�د  �ل�شيخ  �شيلقي  كما   . عمر  �ب��ن 
بعنو�ن  �ل��ع��ن��زي حم��ا���ش��رة  �شبتى  ب��ن 
�شكر �لنعمة و�ل�شيخ �أحمد بن مبارك 
بتقوى �هلل  �أو�شيكم  بعنو�ن  �ملزروعي 
�لعتيق  �لعزيز  عبد  بن  حمد  و�ل�شيخ 
بعنو�ن مو�عظ وعر يف �شرية �لإمام 

�إ�شماعيل  بن  فالح  و�ل�شيخ  �ل�شافعي 
مندكار بعنو�ن �شلة �لأرح��ام و�ل�شيخ 
بعنو�ن  م�شبح  �إ���ش��م��اع��ي��ل  ب��ن  خ��ال��د 
ت��اأم��الت يف ق��ول��ه ت��ع��اىل �إل��ي��ه ي�شعد 
يرفعه  �ل�شالح  و�لعمل  �لطيب  �لكلم 
�شعد  ب��ن  ���ش��ال��ح  �ل�شيخ  �شيلقي  ك��م��ا 
�ل�شحيمي حما�شرة بعنو�ن من �أخالق 
�لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم و�ل�شيخ 
�ل��ط��وي��ل حما�شرة  ���ش��ع��د  ب���ن  ���ش��امل 
ب��ع��ن��و�ن ق��د �أف��ل��ح م��ن زك��اه��ا و�ل�شيخ 
�لكمايل  �ل����ق����ادر  ع���ب���د  ب����ن  ع����ب����د�هلل 
حما�شرة بعنو�ن جنة �لدنيا . ويلقي 
مدينة  يف  يا�شر  ب��ن  ع��م��ار  م�شجد  يف 
�لقادر  عبد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �لذيد 
�لكمايل حما�شرة رفقا بالقو�رير يف 
و�ل�شيخ حممد  رم�����ش��ان  م��ن  �ل��ر�ب��ع 
بن ه�شام �لطاهري حما�شرة بعنو�ن 

�ل�����ش��رك و�أن����و�ع����ه يف �ل�����ش��اد���س من 
�ل�شهر �لكرمي تليها حما�شرة �ل�شيخ 
عو�د بن �شبتى �لعنزي يف �لثامن من 
�أث��ره يف  و  �لرحمة  رم�شان عن خلق 

حما�شرة  �إىل  ..�إ���ش��اف��ة  �مل�شلم  حياة 
لل�شيخ  �ملع�شية  و�شوؤم  �لطاعة  ف�شل 
 11 يف  �لعزيز�لعتيق  عبد  ب��ن  حمد 
�لإميان  و�ح���ة  وتختتم  رم�شان  م��ن 

مع  �ل���ذي���د  يف  حم��ا���ش��ر�ت��ه��ا  �شل�شلة 
�لعنزى  ف���رح���ان  ب���ن  ع���زي���ز  �ل�����ش��ي��خ 
بعنو�ن تاأمالت يف �شورة �حلجر�ت يف 

13 من رم�شان.

•• ال�سارقة - الفجر :  

متكنت �شرطة �ل�شارقة وبالتعاون مع 
عدة جهات من ك�شف غمو�س حادثة 
��شتن�شاق  ج��ر�ء  ت��اأث��رت  �لتي  �لعائلة 
�ملبيد�ت �حل�شرية و�أدت �إىل وفاة فتاة 

تبلغ من �لعمر 11 عاماً. 
�لتي  و�لفحو�شات  �لطبية  �لتقارير 
�أ�شارت  �مل��ت�����ش��رري��ن  �شقة  يف  �أج��ري��ت 
��شتن�شاق  ه���و  �ل���وف���اة  ���ش��ب��ب  �أن  �إىل 
 Phostoxin �حل�������ش���ري  �مل��ب��ي��د 
PHostoxin- �ل�شام و�لذي يباع 

يف �لأ�شو�ق ب�شكل غري قانوين.
�شباح  �إىل  �ل��و�ق��ع��ة  تفا�شيل  وت��ع��ود 
�أدخلت  حيث  يونيو   28 �لأربعاء  يوم 
عائلة عر�قية �إىل م�شت�شفى �لقا�شمي، 
وتبني من �لفحو�شات �لطبية �أن �لأم 
و�بنتها �لبالغة من �لعمر 11 عاماً يف 
حالة حرجة جد�ً نقلو� على �إثرها �إىل 
�لأطباء  ��شتبه  وق��د  �مل��رك��زة.  �لعناية 
ن��ظ��ر�ً ل��الأع��ر����س �ل��ت��ي ظ��ه��رت على 
�مل�شابني باأن تكون حالة ت�شمم غذ�ئي 
لكن وبعد �إجر�ء �لفحو�س �لطبية مت 
ت�شخي�س حالتهم بالت�شمم �لكيميائي 

من مو�د �شديدة �ل�شمية.
يوم  يف  �ل�����ش��ارق��ة  �شرطة  وتلقت  ه��ذ� 

با�شتقبال  ي��ف��ي��د  ي��ون��ي��و   30 �لأح�����د 
�أعر��س  م��ن  تعاين  عائلة  �مل�شت�شفى 
�أحد  �إث���ره���ا  ع��ل��ى  ت���ويف  ح����ادة،  ت�شمم 
�إبر�هيم  ف���رح  �ل��ف��ت��اة  وه���ي  �أف���ر�ده���ا 
ذ�ت �ل� 11 عاماً. وذكر �لدكتور �شقر 
رئي�س  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �مل��ع��ال 
مب�شت�شفى  �ل��ت��ج��م��ي��ل  ج��ر�ح��ة  ق�����ش��م 
نقلهما  مت  و�بنتها  �لأم  �أن  �لقا�شمي 
�آلم  من  تعانيان  وهما  �مل�شت�شفى  �إىل 
يف �ملعدة، وقد مت ت�شريح �لأم بناًء على 
عادت  ولكنها  �ل�شخ�شية،  م�شوؤوليتها 
�إىل �مل�شت�شفى يف �ليوم �لتايل)�ل�شبت 
29 يونيو( مع تفاقم حالتها �ل�شحية 
. وق��ال �ملعال:  يف حالة وج��ود ت�شمم 
ب��امل��ب��ي��د�ت �حل�����ش��ري��ة ف���اإن���ه ل ميكن 
ت��وؤدي يف  �مل��و�د  بالو�شع، فهذه  �لتنبوؤ 
وظائف  يف  وف�شل  ق�شور  �إىل  �لنهاية 
�لقلب ثم ي�شل تاأثريها للكلى و�لرئة 

�لتي تكون �آخر �لأع�شاء �ملتاأثرة. 
�لعمر  من  �لبالغة  �لفتاة  توفت  وق��د 
�أح�����د ع�����ش��ر ع���ام���ا ب�����ش��ب��ب ق�����ش��ور يف 
وظائف �لقلب �شباح يوم �لثنني )1 
غيبوبة  يف  �لأم  ماتز�ل  بينما  يوليو( 
وحت�����ت �مل����ر�ق����ب����ة �ل��ط��ب��ي��ة و�أ�����ش����اف 
�مل��ع��ال ق��ائ��اًل: ه��ذه �مل��ب��ي��د�ت ع���ادة ما 
�آ�شيوية  ب��ل��د�ن  م��ن  ����ش��ت��ري�ده��ا  ي��ت��م 

وهي  و�ل�شني.  وباك�شتان  �لهند  مثل 
للق�شاء  �ل�شحن  �شفن  يف  ت�شتخدم 

على �حل�شر�ت و�لقو�ر�س .
�مل�شت�شفى،  م���ن  ورد  م���ا  ع��ل��ى  وب���ن���اًء 
�����ش����رع����ت �ل�������ش���ل���ط���ات �مل���خ���ت�������ش���ة يف 
ب�����اإج�����ر�ء حتقيق  �ل�������ش���ارق���ة  ����ش���رط���ة 
ح��ول مالب�شات �حل��ادث، حيث توجه 
و�لبحث  �ل��ت��ح��ري��ات  �إد�رة  م��ن  ف��ري��ق 
�مل��خ��ت��ر �جلنائي  �جل��ن��ائ��ي، وخ����ر�ء 
�ل��ع��ام��ة يف بلدية  �ل�����ش��ح��ة  وم��ف��ت�����ش��و 
�ل�شارقة ل�شكن �لأ�شرة من �أجل جمع 
�حلقيق  �ل�شبب  وحت��دي��د  �مل��ع��ل��وم��ات 
ل��وق��وع �حل����ادث. وف���ور و���ش��ول فريق 
�ملنكوبة  �ل��ع��ائ��ل��ة  ���ش��ق��ة  �إىل  �ل��ع��م��ل 
لح��ظ �ل��ف��ري��ق �ن��ب��ع��اث ر�ئ��ح��ة قوية 
يا�شر  �ملفت�س  ذك���ره  م��ا  ح�شب  وذل���ك 
�لدكتور  �مل��ق��دم  ��شتبه  فيما  ب��خ��ي��ت. 
�شامي �حلليان خبري �لأدلة �جلنائية 
�ل�شارقة  �شرطة  يف  �جلنائي  باملختر 
ب����اأن ه����ذه �ل���ر�ئ���ح���ة م�����ش��دره��ا مادة 
كيميائية يتم ��شتخد�مها ب�شكل غري 
�أمٌر  وه��و  للح�شر�ت،  كمبيد  ق��ان��وين 
�ملختر  حتقيقات  نتائج  لحقاً  �أكدته 
معت�شم  �لدكتور  ل�شان  على  �جلنائي 
�إب���ر�ه���ي���م ���ش��ل��ي��م��ان �ل���ق���ا����ش���م، خبري 

�ل�شموم يف �شرطة �ل�شارقة.

�حلليان  �شامي  �لدكتور  �ملقدم  وذك��ر 
�ملختر  بق�شم  �جلنائية  �لأدل��ة  خبري 
�ل�شقة  ت��ف��ت��ي�����س  �أن����ه وب��ع��د  �جل��ن��ائ��ي 
�ملبنى  يف  �مل�������ش���وؤول���ني  و�����ش���ت���ج���و�ب 
�أن  �إىل  �ل�����ش��رط��ة  ت��و���ش��ل��ت  �ل�����ش��ك��ن��ي، 
و�شلت  �لتي  �ل�شامة  �لر�ئحة  م�شدر 
ل�شقة �لعائلة �لعر�قية يف �لطابق 11 

كانت منبعثة من �لطابق 12.
بال�شقة  �مل�����ش��ت��اأج��ر  �أن  �أي�����ش��اً  وت��ب��ني 
�جلن�شية  م��ن   12 �ل��ط��اب��ق  يف  �ل��ت��ي 
�ل��ه��ن��دي��ة ك���ان ي��ع��اين ول��ف��رة طويلة 
�لتحقيقات  وخ���الل  �حل�����ش��ر�ت.  م��ن 
�لهندي  �ملبنى  وح��ار���س  �مل�شتاأجر  مع 
�جل��ن�����ش��ي��ة �أي���������ش����اً، �أب����ل����غ �لأخ�������ري�ن 
�إد�رة  �ل�����ش��رط��ة ب��اأن��ه��م��ا ت��و����ش��ال م��ع 
�لذي  �حل�����ش��ر�ت  م�شكلة  ح��ول  �ملبنى 
�مل�شتاأجر  و�أب��ل��غ  �لأم��ر  ب��دوره جتاهل 
بنف�شه،  �لأم��ر  مع  بالتعامل  �لهندي 
بناية  ك��ل  �إد�رة  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى 
����ش���ك���ن���ي���ة ت�����ك�����ون ومب������وج������ب ع���ق���ود 
�ل��ت��اأج��ري م�����ش��وؤول��ة ع��ن �ل��رت��ي��ب مع 
���ش��رك��ات �مل��ب��ي��د�ت �حل�����ش��ري��ة حلماية 
�شحية.  خماطر  �أي  من  �مل�شتاأجرين 
�ت�شل  �ملبنى  �إد�رة  موقف  على  وب��ن��اًء 
�لبناية  ب��ح��ار���س  �ل��ه��ن��دي  �مل�����ش��ت��اأج��ر 
و��شتف�شر منه عن كافة �ل�شبل �ملمكنة 

ل�شر�ء �ملبيد�ت، فاقرح �حلار�س عليه 
تزويده باملادة �لكيميائية �ملطلوبة.

قبل  من  �ل�شام  �ملبيد  م�شدر  وبتتبع 
�جلنائية  و�مل��ب��اح��ث  �ل��ت��ح��ري��ات  �إد�رة 
�أن �حلار�س قام ومن خالل �ت�شالت 
م���ع ع���دد م���ن م��ع��ارف��ه ب�����ش��ر�ء �ملبيد 
بتاأثريه  ت�����ام  ع���ل���م  ع���ل���ى  ب����ائ����ع  م����ن 
ليعيد  دره��م��اً   75 مقابل  ويف  �ل�شام، 
مقابل  �ل��ه��ن��دي  �مل�شتاأجر  على  بيعه 
�لتحريات  ����ش��ت��دللت  دره���م.   200
�أنه  �إىل  �أ����ش���ارت  �جل��ن��ائ��ي��ة  و�مل��ب��اح��ث 
قام  ي���ون���ي���و،   27 �خل��م��ي�����س  ي����وم  يف 
�إىل  �ل���ذي يفتقر  �ل��ه��ن��دي  �مل�����ش��ت��اأج��ر 
بكيفية  �لتعليمات  وي��ف��ت��ق��د  �مل��ع��رف��ة 
بو�شع  �حل�شرية  �مل��ب��ي��د�ت  ��شتخد�م 
ق��ر���ش��ني م��ن �مل��ب��ي��د �حل�����ش��ري �ل�شام 
يف كل غرفة ب�شقته من �أجل �لق�شاء 
�أن  وبعد  و�حل�����ش��ر�ت.  �لقو�ر�س  على 
�لعثور  �ل�����ش��ق��ة مت  وت��ف��ت��ي�����س  ف��ت��ح  مت 
ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ري م���ن �أق���ر�����س �ملبيد 
ق��ر���ش��ا(  20 �إىل   18 )م����ن  �ل�����ش��ام 

�لأملنيوم  فو�شفيد  على  يحتوي  �ل��ذي 
و�ملحظور ��شتخد�مه قانونياً.

ك��م��ا �أ����ش���ارت �لإ����ش���ت���دللت ب���اأن �ملادة 
�لعائلة  ���ش��ق��ة  �إىل  و���ش��ل��ت  �ل�����ش��ام��ة 
�ل���ع���ر�ق���ي���ة �مل���ن���ك���وب���ة يف ����ش���ك���ل غ���از 

يتحول  �لأل����وم����ن����ي����وم،  )ف���و����ش���ف���ي���د 
ع��ن��دم��ا ي��ت��ف��اع��ل م���ع �ل���رط���وب���ة �إىل 
�أنابيب  �ل��ف��و���ش��ف��ني( م��ن خ���الل  غ���از 
�مل��رك��زي��ة وث��ق��ب م��وج��ود يف  �لتكييف 
و�لفو�شفني  �ل��ع��ائ��ل��ة.  ���ش��ق��ة  م��ط��ب��خ 
�أ�شم  �أي�شاً  عليه  IUPACويطلق 
فو�شفان، هو غاز عدمي �للون، وقابل 
ل��ال���ش��ت��ع��ال، وي��و���ش��ف ع��ل��ى �أن����ه من 
�لغاز�ت �ل�شامة.  �أما �لفو�شفني �لنقي 
ف��ه��و ع���دمي �ل��ر�ئ��ح��ة، ول��ك��ن تفاعله 
ي��ن��ت��ج ر�ئحة  �ل����ه����و�ء  م���ع  ك��ي��م��ي��ائ��ي��اً 
�ل�شمك  �أو  �ل��ث��وم  مثل  للغاية  كريهة 
�مل��ت��ع��ف��ن. وق����ال �مل���ق���دم خ��ب��ري دكتور 
�شامي �حلليان هذ� �ملبيد �ل�شام لديه 
ما يقرب من 6-7 �أ�شماء جتارية. ويف 
من  منها  �ل�شامة  حددنا  �حلالة  هذه 
خالل تركيبته �لكيميائية �لنموذجية 
�ل��ت��ي ت��ع��رف ب��اأن��ه��ا م��ب��ي��د�ت ح�شرية 
����ش���ام���ة. وه�����ذه �مل������و�د �ل�����ش��ام��ة �لتي 
�ل�شيطرة  مي��ك��ن  ل  غ���از  �إىل  حت��ول��ت 
�أنه ل ميكن  �أو تتبعها، باعتبار  عليها 
وعلى  ��شتن�شاقه.  ب��ع��د  �أث��ره��ا  تقفي 
قر�شني  ��شتخد�م  ف��اإن  �مل��ث��ال:  �شبيل 
كل  على  بالق�شاء  كفيله  منه   3 �إىل 
�حل�شر�ت على م�شاحة كبرية جد�ً من 
�لدكتور  و�أ�شاف  �لزر�عية  �ملحا�شيل 

�حلليان قائال: حتكم �شركات مبيد�ت 
�شارمة  ول���و�ئ���ح  ق���و�ن���ني  �حل�����ش��ر�ت 
مفرو�شة من قبل �لبلدية، و�ملبيد�ت 
�أن  بها، ل ميكن  �مل�شرح  �ل�شامة غري 
مت  وق��د   . �ل�شركات  تلك  ت�شتخدمها 
�كت�شاف حالت �أخرى تت�شمن عائالت 
12 وه��م حالياً  �ل��ط��اب��ق  �إم��ارت��ي��ة يف 
عمل  تركز  �لطبية.:  �لعناية  يتلقون 
�خلر�ء يف �ملختر �جلنائي ومفن�شو� 
�ل�شحة �لعامة يف �لبلدية حالياً على 
�ل��ك�����ش��ف ع��ل��ى ن���ظ���ام �ل��ت��ه��وي��ة د�خ���ل 
�لوحد�ت  كافة  لإخ���الء  وذل��ك  �ملبنى 
�ل�شامة  �مل��ادة  �ل�شكنية يف ح��ال وج��ود 
ك��اإج��ر�ء �ح���ر�زي . ه��ذ� ودع��ى ق�شم 
�ل�شارقة  ببلدية  �ل�شحي  �لتفتي�س 
مثل  مو�جهتهم  ح��ال��ة  ويف  �جلمهور 
�لأب����و�ب على  �إىل فتح  ه��ذ� �حل����ادث، 
�إىل مناطق مفتوحة  �لفور، و�خلروج 
بعدها  و�لت�شال  بالأوك�شجني  غنية 

فور� ًبالطو�رئ و�ل�شرطة على �لرقم 
�إبالغ  عليهم  ذلك  �إىل  �إ�شافة   .999
�ل�شرطة باأية معلومات من �ملمكن �أن 
�ملجتمع  �أف��ر�د  تاأمني حياة  ت�شاعد يف 
يتاأثرون  و�لذين  خ�شو�شاً  و�لأطفال 
وت�شتعد  غ��ريه��م.  م��ن  و�أك���رث  �شريعاً 
مع  وبالتعاون  حالياً  �ل�شارقة  بلدية 
م��رك��ز �ل�����ش��ارق��ة �لإع��الم��ي و�جلهات 
توعية  ح���م���ل���ة  لإط��������الق  �مل���خ���ت�������ش���ة 
ت�شتهدف �ملجتمع بكاف فئاته، تهدف 
�إىل �ل��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر ب��ي��ع وت���د�ول 

مثل هذه �ملبيد�ت �حل�شرية �ل�شامة.
بال�شكر  �ل�شارقة  �شرطة  تقدمت  وقد 
�لذين  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  ج��م��ي��ع  �إىل 
عن  للك�شف  جهدهم  ق�شارى  ب��ذل��و� 
م��الب�����ش��ات �ل��ق�����ش��ي��ة وت���وف���ري جميع 
و�لختبار�ت  �ل�����ش��روري��ة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�ل���ط���ب���ي���ة �ل�����الزم�����ة جل���م���ي���ع �أف�������ر�د 

�لعائلة. 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�أب��رم��ت د�ئ���رة �لأ���ش��غ��ال و�خل��دم��ات �لعامة ب��ر�أ���س �خليمة 
عالقة  لتطوير  �لأح��م��ر،  �لهالل  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة 
�لتعاون و�ل�شر�كة بينهما، و�لإ�شهام معا يف دعم �مل�شروعات 
خلدمة  �ملوجهة  �لإن�شانية  �لتطوعية  و�مل��ب��ادر�ت  �خلريية 
�ملجتمع. وقع �لتفاقية �ملهند�س �أحمد �حلمادي، مدير عام 
د�ئرة �لأ�شغال و�خلدمات �لعامة يف ر�أ�س �خليمة، وحممد 
�لإمارة.   يف  �لأحمر  �لهالل  هيئة  فرع  عام  مدير  �ل�شحي، 
ون�شت �ملذكرة على تعاون طرفيها يف دعم �لأعمال �خلريية 
و�إر�شاء ركائز �لتعاون �لإ�شر�تيجي، لتعزيز مفهوم �لعمل 

ودعم  �لإم������ارة،  يف  �مل��ح��ل��ي  باملجتمع  و�ل��ن��ه��و���س  �خل���ريي 
فعاليات �لهالل �لأحمر و�لرويج لها، وتوزيع مطبوعات 
ون�شر�ت للهالل �لأحمر على �ملتعاملني مع �لد�ئرة.  وقال 
�إىل  �ل��د�ئ��رة تهدف  �إن   : ر�أ����س �خليمة  �أ���ش��غ��ال  ع��ام  مدير 
تاأدية  على  مل�شاعدته  �لأحمر  �لهالل  مع  �ل�شر�كة  تدعيم 
�لإن�شانية  �أه��د�ف��ه��ا  �إط���ار  يف  وتعمل  �لإن�����ش��ان��ي��ة،  ر�شالته 
دون  للعمال  و�مل�شاعدة  �ل��ع��ون  ي��د  تقدمي  على  و�خل��ريي��ة 
مع  �ل�شر�كة  نطاق  لتو�شيع  ت�شعى  فيما  تفرقة،  �أو  متييز 
هيئة  ف��رع  ع��ام  مدير  و�أك��د  �ملجتمع.   يف  �ملوؤ�ش�شات  جميع 
�لهالل �لأحمر �أهمية �ل�شر�كة يف تقدمي خدمات �إن�شانية 

للمحتاجني، و�لإتفاق يف �أوجه �لر و�لإح�شان.

�صراكة بني اأ�صغال راأ�س اخليمة والهالل االأحمرللمبادرات التطوعية 

دار الرب تطلق حملة تاأثيث ورعاية قرية دار الرب لالأيتام يف لبنان

موا�صالت ال�صارقة تطلق 
ميثاق خدمة العمالء

حملتها  �ل��ر  د�ر  جمعية  �أطلقت 
لتاأثيث  و�لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل���ريي���ة 
لالأيتام  �ل���ر  د�ر  ق��ري��ة  ورع��اي��ة 
بناء  �أجن������زت  �أن  ب��ع��د  ل��ب��ن��ان  يف 
مر�فق �لقرية �لتي قامت ببنائها 
�لغربي  ب��ال��ب��ق��اع  زح��ل��ة  مبنطقة 
حجُر  �����َع  ُو������شِ ح���ي���ث  ل���ب���ن���ان،  يف 
�أعو�م  ع��دة  منذ  للقرية  �لأ�شا�س 
مب�����ش��ارك��ة وف���د م���ن ج��م��ع��ي��ة د�ر 
�لإ�شالمية  �ل�شوؤون  ود�ئ��رة  �ل��ر 
ب����دب����ي �شم  و�ل����ع����م����ل �خل�������ريي 
�أح��م��د �حلمادي  ك��اًل م��ن حممد 

جمعية  �إد�رة  جم���ل�������س  ع�������ش���و 
�مل�شاريع  ق��ط��اع  رئ��ي�����س  �ل���ر  د�ر 
�لبلو�شي  م��ر�د  وح�شني  �خلريية 
�لأيتام و�لأ�شر  �إد�رة كفالة  مدير 
باجلمعية وعلي خلفان �ملن�شوري 
�خلريية  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  م��دي��ر 
�لإ�شالمية  �ل���������ش����وؤون  ب����د�ئ����رة 
و�لعمل �خلريي بدبي ومب�شاركة 
�ل���ن���ور �خلريي  �إ�����ش����ر�ق  ج��م��ع��ي��ة 
�ل�شيخ  ���ش��م��اح��ة  ورع���اي���ة  ب��ل��ب��ن��ان 
خليل �ملي�س مفتي زحلة و�لبقاع.

قرية  �أن  �حل��م��ادي  وذك���ر حممد 

�لتي  ومر�فقها  لالأيتام  �لر  د�ر 
وحد�ت   3 م��ن  تتكون  بناوؤها  مت 
�شكنية ومباٍن �إد�رية وعيادة طبية 
وم�شجد للقرية ومكتبة وف�شول 
�لقر�آن  لتحفيظ  در��شية ومركز�ً 
و�حلديقة  �مل��الع��ب  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و����ش���اح���ات م��ن��اف��ع �ل���ق���ري���ة، وقد 
�أكرث  ل�شتيعاب  �ل��ق��ري��ة  �أجن���زت 
م�شرفة  و20  يتيماً   220 م��ن 
ت��رب��وي��ة وت��ت��ك��ون ك���ل وح����دة من 
�شقتان  ط���اب���ق  وب���ك���ل  ط���و�ب���ق   3
وبتكلفة �إجمالية نحو 7 ماليني 

دره��م، وم��ق��در�ً جهود ودع��م �أهل 
ب����الإم����ار�ت �لذين  �خل���ري و�ل����ر 
ق��دم��و� دع��م��ه��م وم�����ش��اع��دت��ه��م يف 
بناء �لقرية وخ�س بال�شكر د�ئرة 
و�لعمل  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل�������ش���وؤون 
�خل������ريي ب���دب���ي و����ش���ف���ارة دول����ة 

�لإمار�ت يف لبنان.
مكان  �أن  �إىل  �حل���م���ادي  و�أ�����ش����ار 
م�����ش��ت��ل��زم��ات��ه كاملة  م���ع  �ل��ي��ت��ي��م 
�ل��ر ل��الأي��ت��ام تقدر  يف ق��ري��ة د�ر 
وتكلفته  دره���م  �أل���ف   32 مببلغ 
�أل��ف و250  �لدر��شي  �لف�شل  يف 
دره���م���اً، ك��م��ا دع���ا �حل���م���ادي �أهل 
�خلري و�لر للم�شاعدة يف تاأثيث 
مر�فق �لقرية �لتي تزيد تكلفتها 
درهم  �أل����ف  و500  م��ل��ي��ون  ع���ن 
ل��ت��ع��م �ل���ف���رح���ة ق���ل���وب �لأط���ف���ال 
�لأي����ت����ام وت���ر����ش���م �ل��ب�����ش��م��ة على 
�لعمل  وب��دء  بافتتاحها  �شفاههم 
حتتاجها  مبا  بدعمها  وذل��ك  بها 
�شقة   18 ت��اأث��ي��ث  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
م���ن خز�ئن  �خل�����ش��ب��ي  ب����الأث����اث 
�مل���الب�������س و�لأ�������ش������رة و�لأج����ه����زة 
و�ل�شجاد  و�ملفرو�شات  �لكهربائية 

�أو �ملوكيت و�أدو�ت �ملطبخ، وتاأثيث 
ب���الأج���ه���زة  �إد�ري�����������ة  4 م���ك���ات���ب 
و�ل���ط���اولت و�خل���ز�ئ���ن، وجتهيز 
و�ملكتبة  در������ش����ي����ة  ف�������ش���ول   6
�لدر��شية  و�ل���ط���اولت  ب��امل��ق��اع��د 
و�ألو�ح �حلائط و�لكتب و�لو�شائل 
�لتعليمية و�لإلكرونية �حلديثة، 
وجت����ه����ي����ز �ل������ن������ادي �ل���ري���ا����ش���ي 
و�ل����ق����اع����ات ب���������الآلت و�مل����ع����د�ت 
وجتهيز  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�لأدو�ت 
�ل��زر�ع��ة وحفر  ب���اأدو�ت  �حلديقة 

بئر مياه خلدمة �لقرية.
�لبلو�شي  م���ر�د  ح�شني  و�أ����ش���اف 
طرحت  �ل�����ر  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  �أن 
لأه���ل �خل���ري و�ل���ر م��ن �لأف����ر�د 
م�شروع  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�ل�����ش��رك��ات 
لالأيتام  �ل����ر  د�ر  ق��ري��ة  رع���اي���ة 
رعايتها  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  ل��ب��ن��ان  يف 
�شو�ء  وكفالتهم  �لأي��ت��ام  ورع��اي��ة 
�لدول  م��ن  بالعديد  �أو  لبنان  يف 
و�لترع  و�لإ���ش��الم��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�جلمعية  ف���روع  ل���دى  لكفالتهم 
يف دب��ي وع��ج��م��ان ور�أ�����س �خليمة 
باجلمعيات  �جلمعية  وم��ن��دوب��ي 

باعتباره  �ل���ت���ج���اري���ة  و�مل�����ر�ك�����ز 
�إن�شانياً تعطيه د�ر �لر  م�شروعاً 
�شهري  ب�شكل  وتدعمه  �هتمامها 
و��شر�تيجيتها  ب��ر�جم��ه��ا  وف���ق 
�ألفاً   28 لعدد  رعايتها  �إط���ار  يف 
�ل���دول���ة  د�خ������ل  ي���ت���ي���م���اً  و850 
وخارجها �إ�شافة �إىل كفالة �لأ�شر 
من  و�ملعاقني  و�ملتعففة  �لفقرية 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة.
كما دعا �لبلو�شي �أهل �خلري و�لر 
من مو�طني �لدولة و�ملقيمني بها 
مع دخول �ل�شهر �لف�شيل لرعاية 
�لر  د�ر  لأي��ت��ام  �ل�شنوي  �حل��ف��ل 
 7-12 يوم �جلمعة  م�شاء  �ملقرر 
�مل��ب��ارك مبركز  رم�����ش��ان  �شهر  يف 
دبي �لتجاري �لعاملي، وم�شري�ً �إىل 
ماد�م  �ل�شبق  باب  يتوقف  لن  �أن��ه 
يف �لأر����س رج��ال من �أه��ل �خلري 
و�ل�����ر ي��ع��ط��ون ك���ل م���ن ل���ه حق 
عليهم ولن يغلق باب �لأمل ما د�م 
يف �لأر���س رجال ل ميلون �لعمل 
باأو�مر �هلل تعاىل: ) فاأما �ليتيم 
فال تقهر، و�أما �ل�شائل فال تنهر، 

و�أما بنعمة ربك فحدث( .

فقدان جواز �سفرت
ن�شرين  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
�ح��م��د ع��ل��ي �ح���م���د       - 
�ل�شود�ن �جلن�شية  -  جو�ز 
�شفره رقم )797317(    
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/4143044

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

بنغالدي�س م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ دونال �يند� 
�و ك��الغ��ان     - �يرلند� 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره 
    )611653( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/9018007
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العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/341 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س    �جلن�شية:  با�شا  هولدير  �لتنفيذ/�دوت  طالب 
�لهانوفيل للرخام و�ل�شري�ميك �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: �لهانوفيل 
للرخام و�ل�شري�ميك �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/165 عم جز- 
م ع-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة 
باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله. تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/856 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
�ملنفذ �شده  بنغالدي�س    �لتنفيذ/فيا�س مياه جولفو ميا �جلن�شية:  طالب 
�عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملباين  لتنظيف  لندن  خليج   :
مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملباين  لتنظيف  لندن  خليج 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ع-ب-�أظ  م  جز-  عم   2012/3492
2013/7/16 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/776 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
�ملنفذ �شده  �لتنفيذ/�وثبال دهار �شوبا�س دهار �جلن�شية: بنغالدي�س  طالب 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �بوظبي  فرع  ذ.م.م  و�لفو�كه  للخ�شار  �طل�س  �شركة   :
�بوظبي  فرع  ذ.م.م  و�لفو�كه  للخ�شار  �طل�س  �عالنه:�شركة  �ملطلوب 
�جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/311 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/16 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة 
تفاديا  �عاله.  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/302 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
 : �شده  �ملنفذ  باك�شتان  �جلن�شية:  ح�شني  خادم  �حمد  �لتنفيذ/وقار  طالب 
�لمار�ت       �جلن�شية:  �لبالط  لعمال  �حمد  مق�شود  حممد��شرف  موؤ�ش�شة 
�لبالط  لعمال  �حمد  مق�شود  حممد��شرف  �عالنه:موؤ�ش�شة  �ملطلوب 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/3448 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/17 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة 
تفاديا  �عاله.  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3057 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
بنغالدي�س     �جلن�شية:  عبد�ملتني  كازي  ح�شني  مري�ز  �لتنفيذ/كازي  طالب 
�ملنفذ �شده : �شركة كيجنا للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت       
�جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  كيجنا  �عالنه:�شركة  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �لمار�ت  
وحدد  ع-ب-�أظ  م  جز-  عم   2012/2692 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/16 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة 
تفاديا  �عاله.  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  884/ 2013 -جتاري - م ت- �ص- اأظ

�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �مل�شتاأنف : موؤ�ش�شة تر�ك �حلديثة للمقاولت و�ل�شيانة 
�مل�شتاأنف عليه:�وبر� �لفنية للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    مو�شوع �ل�شتئناف 
 %12 �لقانونية  �لفائدة  توؤدي  بان  �شدها  �مل�شتاأنف  و�لز�م  �مل�شتاأنف  �حلكم  تعديل   :
�ملطلوب �عالنه/ �وبر� �لفنية للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر 
مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/287 جت جز-م ت-ب- 
�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- مع�شكر �آل نهيان  
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

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

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  28/ 2013 -جتاري - م ر- �ص- ع ن

�مل�شتاأنف : عمر علي ر��شد علي حممد �لنيادي )�خل�شم �ملدخل( �جلن�شية: 
�جلن�شية:  �لعامري  �ل�شود  �شليم  �شامل  عليه:�لدودة  �مل�شتاأنف  �لمار�ت   
درهم    285000 مببلغ  �ل�شادر  �حلكم  �لغاء   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت   
�ملطلوب �عالنه/ حممد حممد �بو خليل �جلن�شية: م�شر   �لعنو�ن: بالن�شر 
مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/312 جت كل-م 
ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/21 لذ� فانت مكلف 
��شتئناف �لعني  �لد�ئرة �لوىل حمكمة  �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام  باحل�شور 
�لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/339   مد جز- م ر-ب-  ع ن

/�شوريا  �لفندي  �ل�شيار�ت وكيال عنه/ ع�شام جنيب  لتاجري  �لنجاح  مدعي/ 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شامل مر�د بخ�س عي�شى �جلن�شية: باك�شتان 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 36100 درهم  �ملطلوب �عالنه/  �شامل 
من  �لدعوى  بالن�شر)جتديد  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية:  عي�شى  بخ�س  مر�د 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �ل�شطب( 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2320   عمايل جزئي   
�ىل �ملدعى عليه /1-  �شالون م�س كويت جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /بو�شى �حمد عبد�هلل �حمد  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )24772 درهم( بالر�شوم  و�مل�شاريف 
رقم �ل�شكوى )2013/146667(   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/7/10 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
فان  تخلفك  حالة  �لق���ل.ويف  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/677   جتاري كلي     

�ىل �ملدعى عليه /1-  حممد خلف حيدر عبد�هلل �حلو�شني جمهول حمل 
م�شاهمة  )�شركة  �ل�شالمي  �بوظبي  /م�شرف  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�لدعوى  عليك  �قام  قد  �بوجريدة.  عامة( وميثله: حممود حجاج عزب 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )324473.13 درهم( 
�لثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
ch2E.21  �لقا�شي لذ�  �ملو�فق 2013/8/19 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/675   جتاري كلي     

�ىل �ملدعى عليه /1-  متعب �شعيد عبيد �لبلو�شي   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /م�شرف �بوظبي �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة. قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
�ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   345532.03( وق��دره  عليه مببلغ 
بالقاعة  9.30 �س  �ل�شاعة   2013/8/19 �ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch2E.21  �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.)و�مرت بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ��شبوع من تاريخ �لن�شر( 
 ق�سم الق�سايا التجارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/673   جتاري كلي     

�ىل �ملدعى عليه /1-  عبد�لعزيز حمفوظ يو�شف فرج �لعرميي  جمهول حمل 
عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �ل�شالمي  �بوظبي  /م�شرف  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة.  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله: 
و�لر�شوم  دره����م(   158693.20( وق����دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/19 
ch2E.21  �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/100 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
بدر �بر�هيم �حمد عبد�هلل �ملرزوقي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على  
من  و�ملرخ�شة   ) العماد  )�سوبرماركت  �لتجاري  �ل�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن 
�مللف )43164( و�مل�شجل لدى  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  د�ئ��رة 
غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ل�شيد:حممد علي عبد�لغفار علي �جلن�شية: 
�لمار�ت   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوعني  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  على 

�لعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/556 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وطلب  �لم����ار�ت  �جلن�شية:  �ل�شويدي  خلفان  م�شبح  �حمد  خالد 
على �لتوقيع يف  يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�سيدلية احلميدية ( 
�مللف )56538(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:علي حمد حممد 
�لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم����ار�ت    �جلن�شية:  بحلوق  علي 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/241 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
رينجيت كوزيفيليل �شوكومار�ن �جلن�شية: �لهند  وطلب �لت�شديق على  يت�شمن 
د�ئرة  و�ملرخ�شة من   ) �لتجاري )مطعم دك�سني /ذ.م.م    �ل�شم  :تنازل يف 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )58143( و�مل�شجل لدى غرفة 
�جلن�شية:  �ري�شريل  رم�س  �ري�شريل  �ل�شيد:عنب  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة 
�لهند مبو�فقة: �شامل رحمه حممد �لع�شم �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت  ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن 

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

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/222 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�شالح زيد ربيع ��شماعيل �جلن�شية: �لمار�ت   وطلب �لت�شديق على  يت�شمن 
:تنازل يف �ل�شم �لتجاري )مرمي للخياطة والتطريز  ( و�ملرخ�شة من د�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )41259( و�مل�شجل لدى غرفة 
�لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:يحيى عبد�هلل �حمد �شليمان �لرياي�شه 
�جلن�شية: �لم��ار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1246   جتاري كلي                      
جمهول  ح(   م  )���س  هولدجنز  �نرنا�شيونال  تريدينت  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
حمل �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/2/21 
دب��ي للمقاولت ذ.م.م  �ت�س كيه  ����س  �ع��اله ل�شالح / �شي  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
حتكيم   2010/340 رق���م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ش��ادر  �ملحكمني  ح��ك��م  ع��ل��ى  �لت�شديق 
�ملدعى عليها  �لدويل و�ل�شادر بجل�شة 2012/6/6 و�لزمت  مركز دبي للتحكيم 
بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    حكما مبثابة �حل�شوري 
�ل��ت��ايل لن�شر هذ�  �ل��ي��وم  �ع��ت��ب��ار� م��ن  ي��وم��ا  ق��اب��ال لال�شتئناف خ��الل ث��الث��ني 
�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�ساي التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/84 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ �شعد 
�حمد �شعيد �ل�شقطري  �قام �ملدعي/�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة 
بي  �ل  �ملقابل ملحطة  �شيتي-�ملبنى  �مليديا  دب��ي- منطقة  ع عنو�نه:  م  �س 
بي �شي  �لدعوى برقم 2013/84 -مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها 
حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   39.414.06 مببلغ  �ملطالبة 
عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف 
�ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 19 من �شهر �غ�شط�س ل�شنة 2013 وذلك للنظر 

يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/87 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
عو�س حممد  �باهيم �لزعابي   �قام �ملدعي/�شركة �لمار�ت لالت�شالت 
�ملتكاملة �س م ع عنو�نه: دبي- منطقة �مليديا �شيتي-�ملبنى �ملقابل ملحطة 
�ل ب��ي ب��ي ���ش��ي  �ل��دع��وى ب��رق��م 2013/87 -جت���اري ج��زئ��ي   - عجمان- 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  درهم   3207.95 مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�و بو��شطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا 
وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 22 من �شهر �غ�شط�س ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/88 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  جن�شيته:  �مل��ه��ريي  عبيد  �شعيد  عبيد  علي 
�قام �ملدعي/�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع عنو�نه: دبي- 
منطقة �مليديا �شيتي-�ملبنى �ملقابل ملحطة �ل بي بي �شي  �لدعوى برقم 
2013/88 -مدين جزئي   - عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 9283.29 
�لبتد�ئية  �مام حمكمة عجمان �لحتادية  درهم فانت مكلف باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 22 
من �شهر �غ�شط�س ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى 

عليه. حترير� يف 2013/7/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/90 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ علي 
ح�شن دروي�س علي   �قام �ملدعي/�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س 
م ع عنو�نه: دبي- منطقة �مليديا �شيتي-�ملبنى �ملقابل ملحطة �ل بي بي �شي  
�لدعوى برقم 2013/90 -مدين جزئي - عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة 
مببلغ   3362 درهم فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية 
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق 
يوم 22 من �شهر �غ�شط�س ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك 

مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/110 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�لم��ار�ت لالت�شالت  �ملدعي/�شركة  �قام  �بر�هيم حممد  �بر�هيم حميد 
�ملتكاملة �س م ع عنو�نه: دبي- منطقة �مليديا �شيتي-�ملبنى �ملقابل ملحطة 
ب��رق��م 2013/110 -جت���اري ج��زئ��ي - عجمان-  ���ش��ي  �ل��دع��وى  ب��ي  ب��ي  �ل 
ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ وقدره 9175.94 درهم فانت مكلف باحل�شور 
�مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 22 من �شهر �غ�شط�س ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4   
 اعادة اعالن بالن�سر

رقم  الدعوى 2013/11 عمايل جزئي
�ىل �خل�شم �ملدخل/ �شالح �حمد توفيق عبد�لغفار

حيث �ن �ملدعي/حممد عبد�لريك بهويان
قد �قام �ملدعى  �لدعوى �حلقوقية رقم 2013/11 عمايل جزئي يقت�شى 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �شباح  �خليمة  بر��س  �ملدنية  �ملحكمة  �ىل  ح�شورك 
�لدعوى  على  ولالجابة  �شباحا،  و�لن�شف  �لتا�شعة  �ل�شاعة   2013/7/9
وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم 
�لدعوى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال 

غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/6/17.
           امني ال�سر

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4   
 اعادة اعالن بالن�سر

رقم  الدعوى 2013/12 عمايل جزئي
�ىل �خل�شم �ملدخل/ �شالح �حمد توفيق عبد�لغفار

حيث �ن �ملدعي/معني �ل�شالم نور �لدين  
قد �قام �ملدعى  �لدعوى �حلقوقية رقم 2013/12 عمايل جزئي يقت�شى 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �شباح  �خليمة  بر��س  �ملدنية  �ملحكمة  �ىل  ح�شورك 
�لدعوى  على  ولالجابة  �شباحا،  و�لن�شف  �لتا�شعة  �ل�شاعة   2013/7/9
وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم 
�لدعوى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال 

غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/6/17.
           امني ال�سر

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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هاجمت جمموعة م�شلحة مقر وز�رة �لد�خلية �لليبية يف طر�بل�س 
�ن عيار�ت  �ل�شهود  �ف��اد �شهود وق��ال  ما �دى �ىل �غالقه، ح�شب ما 
نارية �شمعت عند �ل�شاعة 22،00 )20،00 تغ( يف حميط �لوز�رة 
ولكن مل يكن و��شحا ما �ذ� كان �لمر يتعلق مبو�جهات �و عيار�ت 
نارية ع�شو�ئية. ويف وقت لحق، طوق رجال م�شلحون مقر �لوز�رة 
بكميات من  �لرئي�شي  �مل��دخ��ل  و�ق��ف��ل��و�  �مل��ط��ار  ط��ري��ق  �ل��و�ق��ع على 
�مني متهما  ق��ال م�شوؤول  ما  �مل��ك��ان، ح�شب  ي��غ��ادرو�  �ن  قبل  �لرمل 
�خرى،  جهة  وم��ن  �لهجوم.  ور�ء  بانها  )غ��رب(  �لزنتان  ميلي�شيات 
دورية  من  بالقرب  �لرب��ع��اء  �لثالثاء  ليل  مفخخة  �شيارة  �نفجرت 
للقو�ت �خلا�شة يف �جلي�س �لليبي يف بنغازي بال�شرق �لليبي ما �دى 
�ىل �شقوط جريحني يف �شفوف �جلنود، ح�شب ما �علن م�شدر �مني 

يف هذه �ملدينة.

 
خالل رحلته يف �أفريقيا �لتي �شملت ثالث دول وز�ر خاللها �ل�شجن 
نيل�شون  �لعن�شري  �لف�شل  مكافحة  زع��ي��م  بطله  فيه  مكث  �ل���ذي 
مانديال 27 عاما كان يف ��شتقبال �لرئي�س �لمريكي بار�ك �أوباما 
زعيم �أفريقي �خر يتمتع بالتقدير هو ديزموند توتو �لذي رحب به 
قائال �أهال يف بيتك. وعاد �أول رئي�س �أمريكي �أ�شود �لذي ي�شف نف�شه 
باأنه �بن رجل �أ�شود من كينيا و�مر�أة �أمريكية بي�شاء من كن�شا�س �ىل 
ر�أ�س  �أي��ام وهو على  ثمانية  ��شتغرقت  زي��ارة طويلة  �ول  �أفريقيا يف 
�أك��ر ق��وة يف �لعامل. ورغ��م خيبة �أم��ل �لفريقيني يف �أن��ه ق��ام بهذه 
�لزيارة متاأخر� رحبت �لقارة �ل�شود�ء يف معظمها باأوباما و�عترته 
حني  �ل�شالم  د�ر  �لتنز�نية  �لعا�شمة  يف  �ل�شكان  و�حت�شد  لها.  �بنا 
بد�أ �أوباما زيارته للبالد وحني �ختتمها كما وقف �ل�شبان يف جنوب 
للف�شل  �ملناه�س  �لزعيم  ت��وت��و  وق���ال  لكلمته.  م�شفقني  �أفريقيا 
�لعن�شري كبري �ل�شاقفة �ل�شابق يف كيب تاون لوباما حني �لتقيا 
يف مركز لل�شباب تديره موؤ�ش�شة توتو لفريو�س �ت�س.�ي.يف جناحك 
مرتبطون  نحن  ف�شلنا  هو  �أبيت  �م  ر�شيت  �شو�ء  وف�شلك..  جناحنا 
بك و�أنت منا ون�شرك هو ن�شرنا. كانت هذه �للحظة تذكرة للرئي�س 
 2008 �نتخابه عام  �فريقيا عام  �شادت يف  �لتي  �لمريكي بالمال 

و�لتي توقعت عالقات �أقوى بني �أفريقيا و�لوليات �ملتحدة.
 

�لتجارة  لتنظيم  معاهدة  �أول  على  �لأرب��ع��اء،  �م�س  تركيا،  �شّدقت 
�لعاملية من �لأ�شلحة �لتقليدية �لتي تبنتها �جلمعية �لعامة لالأمم 

�ملتحدة يف حزير�ن-يونيو �لفائت، بعد 7 �شنو�ت من �ملفاو�شات.
ونقلت وكالة �أنباء �لأنا�شول �لركية عن بيان للخارجية، �أن خطوة 
معايري  ت�شع  ملزمة  وقانونية  عاملية  �آلية  �أج��ل  من  �تخذت  مهمة 
�أعلى م�شتوى ممكن لتنظيم �شادر�ت وو�رد�ت ونقل  م�شركة على 
منا�شبات  يف  �أعلنت  تركيا،  �أن  �لبيان  و��شاف   . �لتقليدية  �لأ�شلحة 
�أق����رب وق���ت مم��ك��ن، وذلك  ع���دة، نيتها �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �مل��ع��اه��دة يف 
م�شاهمة منها يف �لعملية وكر�عية للقر�ر. و��شار �ىل �أنه نيابة عن 
�ملتحدة  �لأمم  �لد�ئم لركيا لدى  �ملمثل  وّقع  �لركية  �جلمهورية 
�أم�س على �ملعاهدة، من �أجل و�شعها مو�شع �لتنفيذ ب�شرعة. وقال 
بيان �خلارجية �لركية، ننتظر من كل �لدول �لتوقيع على �ملعاهدة 

و�إمتام �إجر�ء�ت �مل�شادقة �لوطنية عليها يف �أقرب وقت ممكن .
 

�إىل  �لنووية  �لق�شايا  ع��ن  �لأول  �ل�شمايل  �ل��ك��وري  �مل�����ش��وؤول  توجه 
عن  نقاًل  يونهاب  �جلنوبية  �لكورية  �لأن��ب��اء  وكالة  و�أف���ادت  رو�شيا 
�مل�شوؤول  وكالة �لأنباء �لكورية �ل�شمالية �ملركزية �ن كيم كي كو�ن، 
لوزير  �لأول  و�لنائب  �لنووية  �لق�شايا  �لأول عن  �ل�شمايل  �لكوري 
�ل�شفري  ومعه  �ملطار  يف  �شوهد  وق��د  رو�شيا،  �إىل  توجه  �خلارجية، 
�أل�شكندر تيمونني، و�ل�شفري �ل�شيني ليو  �لرو�شي لدى بيونغ يانغ 

هونغ �شاي.
�أ�شارت  �إع��الم  و�شائل  �أن  �إل  �ل��زي��ارة،  �لغر�س من  �لنباأ  يو�شح  ومل 
�لتي  �ل�شد��شية  �مل��ح��ادث��ات  ��شتئناف  حم��اول��ة  ه��و  �ل��ه��دف  �ن  �ىل 
ت�شارك فيها كل من �لكوريتني و�ل�شني و�لوليات �ملتحدة و�ليابان 
ورو�شيا. وكانت وكالة �أنباء رو�شية ذكرت �ل�شهر �ملا�شي �ن �للقاء�ت 
بني �مل�شوؤولني �لرو�س و�لكوريني �ل�شماليني تهدف لبحث �إمكانية 

��شتئناف �ملحادثات �ل�شد��شية.

عوا�سم

طرابل�ص

انقرة

كوريا اجلنوبية

دار ال�شلم

اأندوني�صيا  زلزال  يف  جرحى  و210  قتياًل   22
•• ملباهان-ا ف ب:

210 �خرون بجروح بالزلز�ل �لذي بلغت  22 �شخ�شا حتفهم و��شيب  لقي 
6،1درجات و�شرب �لثالثاء �قليم �ت�شيه �لندوني�شي، ح�شب ح�شيلة  �شدته 

جديدة ن�شرتها �لربعاء �لوكالة �لندوني�شية للكو�رث �لطبيعية.
قتلو�  �شخ�شا   22 �ن  نوغروهو  بوريو  �شوتوبو  �لوكالة  با�شم  �ملتحدث  وقال 
و210 جرحو�. وت�شررت �لف �ملباين و�ملنازل جر�ء �لزلز�ل. وكانت ح�شيلة 
من  تعزيز�ت  و�ر�شلت  جريحا.  و50  قتيال   11 �شقوط  عن  حتدثت  �شابقة 
�ر�شلت  �ن مروحية  �ملتحدث  وقال  �لنقاذ  بعمليات  للقيام  �ل�شرطة و�جلي�س 
�جل  وت�شونامي، من  زل��ز�ل عنيف   2004 دم��ره يف  �ل��ذي  �ت�شيه  �قليم  �ىل 
وبيرن  �ت�شيه  و�شط  �حل��دود بني قطاعي  على  �لغ��اث��ة خ�شو�شا  دع��م جهود 
�ملنطقة  �ىل  �ر�شلت  �ي�شا  �ن طائرة  و��شاف  ت�شرر�.  �لكرث  �ملنطقة  مريياه 
�نقا�س فيما  م��ن��ازل حتولت �ىل  م��ن �جل��و و�ظ��ه��رت �شور  �ل���ش��ر�ر  لتقييم 
تعر�شت �لطرق ل�شر�ر بالغة وقطعت ب�شبب �لنهيار�ت �لر�شية. وتابع �ن 
على  خ�شو�شا  تركز  �لتي  �لغاثة  عمليات  يف  ي�شاعد�ن  و�جلي�س  �ل�شرطة 
�لنقاذ  ف��رق  وقالت  ق���ر�آن.  در���س  يح�شرون  كانو�  �طفال  ف��وق  �نهار  م�شجد 
�م �شتة من هوؤلء �لطفال لقو� م�شرعهم بينما ما ز�ل 14 �آخرون عالقني 
�لثالثاء على  تغ من   7،37 �ل�شاعة  �لزلز�ل يف  �مل�شجد. ووقع  �نقا�س  حتت 
عمق ع�شرة كيلومر�ت وعلى بعد 55 كلم جنوب مدينة بريون يف بيرن مرياه 
بح�شب �ملعهد �جليولوجي �لمريكي. و�م�شى حو�ىل 300 �شخ�س �لليل يف 
مناطق مك�شوفة مثل مالعب لكرة �لقدم خوفا من �لهز�ت �لرتد�دية، على 

حد قول فوزي �مل�شوؤول يف �لوكالة نف�شها.

االأمل واحلما�س و�صبابية الروؤية 
م�صاعر تخيم على و�صط القاهرة

بحلول نهاية العام قد ي�صكل الالجئون 
ال�ص���وريون 20 % من �ص��كان لبن���ان 

قطر تدعو اإىل �صرورة اإخالء ال�صرق االأو�صط من االأ�صلحة النووية باملنا�سبة

»عّظم اهلل اأجركم«.. وحدها م�صر الدائمة..!

اأع�صاء يف موؤمتر احلوار الوطني اليمني يطالبون بالوقوف مع ال�صعب امل�صري بريطانيا تن�صح رعاياها بتجنب ال�صفر اإىل م�صر
يف �ملناطق �لتي دعت �إىل جتنب �ل�شفر �إليها �إل يف حالت �ل�شرورة �لنظر 
فيما �إذ� كانت لديهم حاجة ملحة للبقاء، وعدم مغادرة �أماكن �قامتهم �أو 
�ملناطق �لآمنة �لقريبة منها، و�لبتعاد عن �لأ�شو�ء، و�يالء �هتمام وثيق 
ب�شالمتهم �ل�شخ�شية وخا�شة يف �ملدن �مل�شرية �لكرى، وجتنب �حل�شود 
. وحّذرت �لريطانيني من �أن �لو�شع يف م�شر قابل للتغيري ، ودعتهم �إىل 

�ل�شتمر�ر يف متابعة ن�شائح �ل�شفر �لتي ت�شدرها �إىل هذ� �لبلد.
�إن تهديد �لره���اب مرتفع يف  �لإن��رن��ت  �ل���وز�رة مبوقعها على  و�ع��ت��رت 
يف  وخا�شة  �لبالد  يف  �مل�شددة  �لأمنية  �لج���ر�ء�ت  من  �لرغم  على  م�شر، 
�لهجمات و�لتي ميكن  �ملنتجعات، ول يز�ل هناك خطر كبري من  مناطق 
�أن تكون ع�شو�ئية وت�شتهدف �لأماكن �لتي يرتادها �لأجانب، كما �أن هناك 
بعد  �ملنطقة  يف  �لغربية  �مل�شالح  ت�شتهدف  �نتقامية  هجمات  وق��وع  خطر 

تدخل �جلي�س �لفرن�شي يف مايل .

•• لندن-يو بي اأي:

�إل  م�شر  �إىل  �ل�شفر  جتنب  �إىل  �لأرب��ع��اء،  �م�س  رعاياها،  بريطانيا  دع��ت 
�لأحمر  �لبحر  على  �ملنتجعات  با�شتثناء  �لق�شوى،  �ل�����ش��رورة  ح��الت  يف 
�شوء  على  �لأحمر،  �لبحر  مبحافظة  �لرئي�شي  �لر  ويف  �شيناء  جنوب  يف 
��شتمر�ر �ل�شطر�بات يف �لبالد. وقالت وز�رة �خلارجية �لريطانية، �إنها 
تن�شح �لريطانيني بتجنب �ل�شفر �إىل حمافظة جنوب �شيناء �إل يف حالت 
�ل�شرورة �لق�شوى با�شتثناء منتجعات �لبحر �لأحمر، �شرم �ل�شيخ، ونويبع، 
�ل�شفر بني  �لعاملي دير �لقدي�شة كاثرين، وطريق  �ل��ر�ث  وده��ب، وموقع 
�لقدي�شة  دير  �إىل  �لأخ��رية  من  �ل�شفر  وطريق  �لأحمر،  �لبحر  منتجعات 
�لأحمر  �لبحر  منتجعات  ب��ني  و�ل��ت��ح��وي��الت  �ل�����ش��رق،  جهة  م��ن  ك��اث��ري��ن 
و�ملطار�ت يف طابا و�شرم �ل�شيخ. ون�شحت �لوز�رة �لريطانيني �ملوجودين 

وح�����ك�����م دمي�����ق�����ر�ط�����ي ف���و����ش���وي 
�ل�شلطة  ع��ل��ى  و����ش��ت��ي��الء �جل��ي�����س 
�لثمانينات. وقال بعد �ن طلب  يف 
�ل�شيا�شي  �لنظام  ��شمه  ن�شر  ع��دم 
لكن �جلي�س  ل يختلف كثري� هنا 
�لذين  �ل�������ش���ود�ن  ح���ك���ام  خم��ت��ل��ف 
ينتمون �ي�شا �ىل خلفية ��شالمية 
�أم�������ش���و� ����ش���ن���و�ت ي��ت�����ش��ل��ل��ون �ىل 
 1989 ع��ام  �نقالب  قبل  �جلي�س 
ح�شن  ع��م��ر  بالرئي�س  ج���اء  �ل���ذي 

�لب�شري �ىل �ل�شلطة.
م�شر  يف  �جل��ي�����س  �ن  ي����رى  وه����و 
�أك�����رث ح���ي���اد� ف��ي��م��ا ي���ب���دو. وه���ذ� 
يعني �نه �شيقوم بدور خللق تو�زن 
و�لتاأكد  �ل�شيا�شيني  �لفرقاء  بني 
�أح��د م��ن �لفرة  م��ن ع��دم �ق�شاء 
�حلزب  حكم  و��شتطرد  �لنتقالية 
يف  م�شكلة  �ن��ه��ا  م�شكلة.  �ل���و�ح���د 

�لعامل �لعربي كله.

بع�س  فعلت  مثلما  �ل�شالح  حمل 
�جل���م���اع���ات يف ���ش��ع��ي��د م�����ش��ر يف 
�ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ات ف���ان���ه و�ث�����ق م���ن �ن 

�جلي�س ميكنه �لتعامل معهم.
وق����ال �ذ� ح���اول���و� ���ش��ي��زج ب��ه��م يف 
�لث��ن��ان يف  يثق  لكن هل  �ل�شجون 
بهذ�  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  ي��ع��ه��د  �ن 
�لن��ت��ق��ال ح��ت��ى ب��ع��د �ل��ف��رة �لتي 
��شرف  �ل���ت���ي  �ل��ف��و���ش��ى  ���ش��ادت��ه��ا 
عليها �جلي�س يف �لونة �لخرية... 
و�أجاب �لثنان ب�شوت و�حد طبعا 
�مل�شلحة هي  �ل��ق��و�ت  ك��رمي  وق���ال 
�لقادر  �ملنظمة  �لوحيدة  �ملوؤ�ش�شة 

على كبح �لخو�ن.
�أح������دث �شجة  وت��ط��ف��و ع���الم���ات 
�ل�شطح  ع��ل��ى  م�����ش��ر  يف  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�لقاهرة.  و���ش��ط  يف  م��ك��ان  ك���ل  يف 
يعر�شون  �لذين  �جلائلون  �لباعة 
�جل��و�رب و�حللي يرفعون �عالما 

للم�شاكل �لقت�شادية و�ل�شيا�شية.
وقال عودة �جلي�س م�شاألة �شعبة .. 
لكنها �أف�شل للبلد يف هذه �لظروف 
وق��ال فتوح �نه مل يدل ب�شوته يف 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي ج���اءت مبر�شي 
ر��س  ك��ان غ��ري  �ل�شلطة لن��ه  �ىل 
�لثانية لالختيار بني  عن �جلولة 
�مل�شلمني و�شابط  مر�شح �لخ��و�ن 
�نه  ك��ث��ريون  ي��رى  باجلي�س  �شابق 

رمز حلكم مبارك.
و�أ�����ش����اف ف���ت���وح �ن����ه ي��ت��وق��ع �لن 
حكومة متثل كل �لطياف وت�شم 
�ل���ش��الم��ي��ني و�ل��ل��ي��ر�ل��ي��ني على 
لفرة  �ل���ب���الد  لد�رة  ����ش���و�ء  ح���د 

�نتقالية.
وعر كرمي حمام عمره 24 عاما 
�مل�����ش��اع��ر وه����و يجل�س  ن��ف�����س  ع���ن 
بينما  قريب  ���ش��ارع  يف  مقهى  على 
يلوحون  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  �لف  ك���ان 
مبتهجني  ي�شريون  وهم  بالعالم 
�لتحرير  م��ي��د�ن  �ىل  طريقهم  يف 
�ملناه�شة  �لح���ت���ج���اج���ات  م���رك���ز 

ملر�شي.
�لتي  �حل�������ش���ود  �ن  ك�����رمي  وق������ال 
�أو�شحت  م���ر����ش���ي  ����ش���د  جت��م��ع��ت 
�ل�شلطة  م�����ش��در  ه���و  �ل�����ش��ع��ب  �ن 
�ن��ت��ه��اء مهلة  يف م�����ش��ر و���ش��ي��ع��ق��ب 
�جل��ي�����س ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة وح���دة 

وطنية و�عد�د د�شتور جديد.
وق��ال �شفوت كامل وه��و حما�شب 
عمره 55 عاما كان يجل�س بجو�ر 
كرمي �ن �ل�شالميني ي�شتخدمون 
لغة خطاب عنيفة لكن �ذ� حاولو� 

•• القاهرة-رويرتز:

ع���ن���دم���ا ي�������ش���م���ع �أزي���������ز ط����ائ����ر�ت 
�لتي  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة  �ل���ه���ل���ي���ك���وب���ر 
ت���ر�ق���ب �ح��ت��ج��اج��ات م�����ش��ر فوق 
و�شط �لقاهرة يتوقف �جلميع عن 
�لكالم ويرفعون روؤو�شهم ملتباعتها 
يدور  �لح��و�ل  كل  باأنظارهم. ويف 
�حلديث يف جممله عن �جلي�س ويف 
عودة مثرية �ىل �ل�شاحة �ل�شيا�شية 
�أمهلت �لقو�ت �مل�شلحة يوم �لثنني 
�ل��رئ��ي�����س حم��م��د مر�شي  �مل��ا���ش��ي 
48 �شاعة لتلبية مطالب ماليني 
�ل�شلطة  ع��ن  بالتخلي  �ملحتجني 

و�ل �شيفر�س عليه حل.
�ليوم  �ل�شاعات ظهر  وتنتهي هذه 
�أي من  ي��ظ��ه��ر  ل��ك��ن مل  �لرب���ع���اء 
�لر�جع  ع��ل��ى  ب������ادرة  �جل���ان���ب���ني 

وز�دت لغة �خلطاب ��شتعال.
�ح�شا�شا  �جل��ي�����س  �ن�����ذ�ر  و�أع���ط���ى 
�مل�شريني  م���ن  ل��ك��ث��ري  ب���ال���ر�ح���ة 
يرون  بالقلق مما  ي�شعرون  �لذين 
�ل�شلطة  على  �أخ��رق  ��شتحو�ذ  �ن��ه 
�ملوؤ�ش�شة  �جل���ي�������س  وي����ع����ت����رون 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل��وح��ي��دة �ل���ق���ادرة على 
�عادة �نتقال فو�شوي �أعقب �لثورة 

�ىل �مل�شار �ل�شحيح.
ذكريات  �لذه������ان  �ىل  �أع������اد  ك��م��ا 
خم��ت��ل��ط��ة ل���ف���رة ����ش��ت��م��رت 17 
�لعلى  �ملجل�س  �أد�ر خاللها  �شهر� 
�ل����ب����الد بعد  �مل�������ش���ل���ح���ة  ل���ل���ق���و�ت 
�أطاحت  �ل��ت��ي   2011 �ن��ت��ف��ا���ش��ة 
مبارك.  ح�شني  �ل�شابق  بالرئي�س 

�ملجل�س  ح���ك���م  ف������رة  و�����ش����ه����دت 
عنيفة  �ح���ت���ج���اج���ات  �ل��ع�����ش��ك��ري 
وت���ق���ول م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق��ي��ة �نها 
حلقوق  �شارخة  �نتهاكات  �شهدت 
�أع�شاء  ك��ب��ار  وو����ش���ف  �لن�������ش���ان. 
ج��م��اع��ة �لخ�����و�ن �مل�����ش��ل��م��ني �لتي 
ينتمي �ليها مر�شي حتذير �جلي�س 
باأنه �نقالب ويف خطاب حما�شي يف 
�ليوم  �شباح  من  �لوىل  �ل�شاعات 
�مل�شريني  �لرئي�س  ح��ذر  �لرب��ع��اء 
من مغبة �ل�شماح ب�شرقة �ل�شرعية 

�لدميقر�طية و�شرقة ثورتهم.
وق����ال م��ت��ويل ���ش��ي��د م��ت��ويل �لذي 
�لتلفزيوين  �خل��ط��اب  ي��ت��اب��ع  ك���ان 
مب��ق��ه��ى مب���ي���د�ن �ل��ت��ح��ري��ر حيث 
مناه�شون  م���ت���ظ���اه���رون  جت���م���ع 
�جلي�س  بتحرك  لالحتفال  ملر�شي 
�لرئي�س  �أب���د�ه  �ل��ذي  �لتحدي  �ن 
ينذر ب��ار�ق��ة �ل��دم��اء. و�أ���ش��اف �نه 
ي��ري��د �ن ي��ق��ت��ل ���ش��ع��ب��ه. �ن���ه يريد 
�ن يحول �لبالد �ىل �شوريا �أخرى 

�شوف نقول له ل يامر�شي.
 .. �مليد�ن  من  �ل�شرعية  و��شتطرد 
�أو  مت  �ذ�  حتى  �لتحرير.  ميد�ن 
قتلى  ه��وؤلء�ل��ن��ا���س  ك��ل  �شقط  �ذ� 
مطلبنا  وم���ب���ادوؤن���ا.  ر�أي���ن���ا  ل��ن��ا   ..

�لرئي�شي هو �ن يرحل مر�شي.
�مليد�ن  م��ن  قريب  �خ��ر  مكان  ويف 
عاما   33 ف�����ت�����وح  �أح�����م�����د  ق�������ال 
���ش��اح��ب م��ت��ج��ر ب��و���ش��ط �ل��ب��ل��د �ن 
ب��ي��ان �جل��ي�����س ف��اج��اأه وه���و يعتقد 
ذلك  و�ن  �نتهى  �ل�شيا�شة  وقت  �ن 
نظر�  �لبالد  ل�شالح  �لرج��ح  على 

�شغرية و�شط ب�شاعتهم.
�شعار  ف��ي��ن��دي��ت��ا  �أق���ن���ع���ة  وت���غ���ط���ي 
�أنحاء  يف  �ل�شلطة  �شد  �لحتجاج 
�ملتاجر.  يف  �لعر�س  من��اذج  �لعامل 
�ل�شعار�ت  �مل���ت���ظ���اه���رون  وي�������ردد 
نو��شي  ع��ل��ى  مل��ر���ش��ي  �مل��ن��اه�����ش��ة 
�ل�������ش���و�رع. وق�����ال رج����ل ع���ج���وز يف 
�ل�������ش���ت���ني م����ن ع����م����ره ك������ان يقف 
مالب�س  م���ت���ج���ر  م�����ن  ب����ال����ق����رب 
�ل���در����س  ت���ع���ل���م���و�  �مل�������ش���ري���ني  �ن 
و�شيختارون �لرئي�س �لقادم بعناية 
ب��ع��د �ز�ح����ة م��ر���ش��ي. و�أ����ش���اف �ننا 
ن��ث��ق يف �جل��ي�����س. م��رح��ل��ة جديدة 

على و�شك �ن تبد�أ.
وع���ل���ى ب��ع��د ب�����ش��ع ب���ن���اي���ات جل�س 
�خلام�شة  يف  �����ش����ود�ين  م��ه��ن��د���س 
ي�شرب  �ل���ع���م���ر  م����ن  و�ل����ث����الث����ني 
تاريخ  وت��ذك��ر  �شديق.  م��ع  �ل�شاي 
�شعبية  بانتفا�شة  م��ر  �ل��ذي  بلده 

•• �سنعاء-يو بي اأي:

دع��ا �أع�����ش��اء مب��وؤمت��ر �حل���و�ر �ل��وط��ن��ي يف �ل��ي��م��ن، �ىل �ل��وق��وف مع 
مطالب �ل�شعب �مل�شري يف مطالبته برحيل �لرئي�س �مل�شري حممد 
565 �شخ�شية،  �ملكون من  �أع�شاء يف موؤمتر �حل��و�ر  مر�شي. وردد 
من خمتلف �لقوى �ل�شيا�شية يف �لبالد، خالل جل�شة عقدوها �م�س 
مر�شي  حممد  �لرئي�س  برحيل  تنادي  هتافات  �شنعاء،  يف  �لأرب��ع��اء 

و�إ�شقاط نظام �ملر�شد .
 ونقلت تلك �لهتافات عر �شا�شة �لتلفزيون �ليمني �لذي بنقل وقائع 
�ملوؤمتر ب�شكل مبا�شر وي�شعي �ملوؤمتر �لذي تتو��شل �أعماله منذ 18 
مار�س-�آذ�ر �ملا�شي �ىل �تفاق �لقوى �ل�شيا�شية وو�شع د�شتور جديد 

للبالد مبوجب �ملبادرة �خلليجية.

�أعالن  �ث��ر  �م�س  �ليمن  �حل��و�ر يف  �أع�شاء موؤمتر  وج��اءت مطالبة 
عام  قبل  �نتخابه  ب�شرعية  مت�شكه  مر�شي،  حممد  �مل�شري  �لرئي�س 
ل �مل�شوؤولية  من �لآن، قائاًل �إنه ل �ختيار له �شوى �لإ�شتمر�ر يف حتمُّ
�ملعار�شة �ىل  دع��و�ت  �أم��ام  للبالد، وذلك  �ملنتخب  �لرئي�س  باعتباره 

��شتقالته.
مل��ط��ال��ب �ل�شعب  �مل��ا���ش��ي م��ظ��اه��رة م��وؤي��دة  و���ش��ه��دت �شنعاء �لأح����د 
�ل�شيا�شية  �ل��ق��وى  خمتلف  فيها  ���ش��ارك��ت  م��ر���ش��ي  ب��رح��ي��ل  �مل�����ش��ري 

�لي�شارية و�لتقدمية.
ويوؤيد حزب �لإ�شالح �ليمني �لإخو�ن �مل�شلمون دعم ��شتمر�ر مر�شي 

كرئي�س مل�شر مبوجب �ل�شرعية �لتي ح�شل عليها بالنتخابات.
خالل جل�شات �أعمال �ملوؤمتر ب�شنعاء �ليوم و�مل�شتمرة منذ �ل18 من 

مار�س �ملا�شي .

•• بريوت-يو بي اأي:

ومن�شقة  �لإن�شانية  لل�شوؤون  �ل��ع��ام  �لأم���ني  وكيلة  توقعت 
�لالجئني  عدد  ي�شكل  �أن  �آمو�س  فالريي  �لطارئة  �لإغاثة 
�ل�شوريني يف لبنان بحلول نهاية �لعام �حلايل حو�يل 20 
% من عدد �شكان �لبالد ووزع �ملكتب �لعالمي يف �لأمم 
�ملتحدة بياناً حول زيارة �آمو�س �إىل لبنان ودعوتها ملزيد من 
و�ملجتمعات  �لالجئني  من  �ملتز�يد  �لعدد  مل�شاعدة  �لدعم 
و�أ�شارت  �شوريا.  يف  ب��الأزم��ة  ت��اأث��رت  �لتي  �مل�شيفة  �ملحلية 
�آمو�س �إىل �ن لبنان ي�شت�شيف �أكرث من ن�شف مليون لجئ 
�إىل مليون �شخ�س بحلول  من �شوريا، وهو عدد قد ي�شل 
�ن���ه منذ  و�أو���ش��ح��ت  �ل��و���ش��ع  �إذ� مل يتح�شن  �ل��ع��ام  ن��ه��اي��ة 

•• فيينا-وام:

�إز�ل����ة �لأ���ش��ب��اب �جلذرية  دع��ت دول���ة قطر �إىل ���ش��رورة 
لتحدي �لإره���اب �ل��ن��ووي م��ن خ��الل �لتقدم �جل��دي يف 
�شياق نزع �لنووي وحتقيق معاهدة عدم �لنت�شار �لنووي 
و�إن�شاء �ملناطق �خلالية من �لأ�شلحة �لنووية يف �ل�شرق 
�ل��ت��ي يطرحها  �ل��ت��ح��دي��ات  �إىل  �لو����ش���ط ون��ب��ه��ت ق��ط��ر 
جمال  يف  �لطاقة  ملفاعالت  و�جل��غ��ر�يف  �لكمي  �لتو�شع 
�لنووية  للطاقة  و�مل�شتد�م  �ل�شلمي  �ل�شتخد�م  �شمان 
د�عية �إىل تعزيز �إجر�ء�ت �لأمن �لنووي على �مل�شتويات 
خلفان  علي  عن  �لقطرية  �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت   . كافة 
�مل��ن�����ش��وري مم��ث��ل ق��ط��ر �ل��د�ئ��م ل���دى �ل��وك��ال��ة �لدولية 
للطاقة �ل��ذري��ة يف ب��ي��ان ب���الده �أم����ام  �مل��وؤمت��ر �ل���وز�ري 

زيارتها �لأخرية �إىل لبنان قبل �شتة �أ�شهر فقط، �رتفع عدد 
�لالجئني باأكرث من 200 % ، م�شيفة �نه بحلول نهاية 
�لعام، ميكن �أن ي�شكل �لالجئني  20 % من �شكان لبنان.  
و�شددت �آمو�س نحن نو��شل �لقول �إننا بحاجة �إىل �ل�شالم 
و�ل�شتقر�ر يف �شوريا، ولكن �لبلد�ن �لتي لديها تاأثري على 
�حلكومة و�ملجموعات �ملختلفة �ملت�شارعة بحاجة �إىل بذل 
�ملفاو�شات،  طاولة  �إىل  �لأط���ر�ف  جللب  و�شعها  يف  ما  كل 
فتح  وقالت  و�ل�شالم.   �لنتقالية  �ملرحلة  ب�شاأن  للتحدث 
و�أب��و�ب��ه��ا جلري�نهم  �ل��ب��الد  ح���دود  لبنان  وح��ك��وم��ة  �شعب 
�ل�شوريني يف وقت �ل�شدة، غري �ن �لأزمة تو��شل تاأثريها 
�لأ�شا�شية،  �خلدمات  توفري  وعلى  �لقت�شاد  على  �ل�شلبي 

مثل �ل�شحة و�لتعليم، يف �لبالد . 

�أن على جميع  �ملنعقد يف فيينا  �لنووي   �ل��دويل لالأمن 
وحت�شني  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  دع��م  �ل��دول 
�لنووي  �لإره���اب  ملنع  �لقانوين  �لإط��ار  لتعزيز  قدر�تها 
ب��اأه��م��ي��ة �ل��ط��اق��ة �لنووية  ون�����ش��ر �ل��وع��ي �جل��م��اه��ريي 
�مل��ن�����ش��وري �لوكالة  �ل���ن���ووي . ودع���ا  و�إج������ر�ء�ت �لأم����ن 
لإن�شاء  ل��ل��دول  �لتقنية  م�شاعدتها  تعزيز  �إىل  �لدولية 
نظام �أمن و�أمان نووي فعال..م�شدد� على �شرورة تنفيذ 
�إىل  و�لن�شمام  و�لدولية  �لإقليمية  للتز�ماتها  �ل��دول 
�إتفاقية  مقدمتها  ويف  �ل�شلة  ذ�ت  �لدولية  �لتفاقيات 
�حلماية �ملادية للمو�د �لنووية وكذلك �إقامة �شبكة من 
تنفيذ  على  �ل���دول  مل�شاعدة  �ل���دويل  �لإقليمي  �ل��ت��ع��اون 
�إلتز�ماتها وتطمني �ملجتمع �لدويل وخا�شة دول �جلو�ر 

على ر�شانة نظام �لأمن �لنووي لديها .

•• الفجر – ابوظبي:

ق���د ن��ت��ف��ّه��م م�����ر�رة رم����وز ج��م��اع��ة �لإخ��������و�ن، ويف 
مقدمتهم حممد مر�شي، وهم يرون حلماً يتهاوى 
�لنهاية  ه���ذه  وي�����ش��ّج��ل��ون  ك��اب��و���س،  �إىل  وي��ت��ح��ول 
�ل��در�م��ات��ي��ك��ي��ة حل��ك��م ���ش��ي��ذك��ر �ل���ت���اري���خ �ن����ه كان 
�لأق�شر يف وجود م�شر. ولكن ما ل ُيفهم �أو جند 
حتويل  �ليائ�شة  �لإخ��و�ن  حماولة  هو  تف�شري�،  له 

مر�رتهم هذه �ىل جمزرة وحّمام دم وحمرقة.
هل هو �لهلع �لذي يدفع باأ�شحابه �إىل �لتهلكة، �أم 
�شهادة �أخرى على �نعد�م �لب�شرية وغياب �حلكمة، 
و�تخاذ  �له�شترييا  ي�شبه  م��ا  �إىل  �جلماعة  ي��دف��ع 

قر�ر �إحر�ق م�شر.
يبدو  ولكن  يتعظ،  من  �لعاقل  �إّن  �حلكمة،  تقول 
�أّن �لإخو�ن مل يّتعظو� بتجاربهم �ل�شابقة �لقائمة 
�لتعاطي  يف  و�أ�شلوبا  منهجا  �ملو�جهة  �ختيار  على 
مبا�شرة،  ردهم  يكون  �أن  ُيفر�س  وكان  �ل�شيا�شي. 
�ملوؤ�ش�شة  ب��ي��ان  بخ�شو�س  م��ر���ش��ي،  ل�شان  على  �أو 
ول�شعبها  مل�شر  ينت�شر  عقالنيا  رد�  �لع�شكرية، 
ملطلب  بال�شتجابة  وي��ق��ّر  �أب��ن��ائ��ه��ا،  دم���اء  ويحفظ 
�لأخطاء  فخطورة  �ملكابرة،  عن  و�لبتعاد  �ل�شعب، 
�ل�شيا�شية ل تكمن يف �رتكابها، و�إمنا يف �ل�شتمر�ر 
م�شاعفة  �أخ���ط���اء  فت�شبح  ب��ه��ا،  و�ل��ت�����ش��ّب��ث  ف��ي��ه��ا 
وب��ال��ت��ايل ج��رمي��ة م��زدوج��ة يف ح��ق �شعب ووطن. 
غري �أّن مر�شي �حلاكم �ألإخو�ين، �نحاز �إىل منطق 
�ل�شّر، طارحا خارطة طريق دموية، متجاهال مرة 
�شّيعها  ب�شرعّية  متم�شكا  �مل�شريني،  �إر�دة  �أخ���رى 
من  �لثالثني  ي��وم  �لأخ���ري  مثو�ها  �إىل  �مل�شريون 

يونيو.
لقد توّعد مر�شي �مل�شريني بالدم يف �شورة �إجباره 
�إرهابية،  ح��رب  بد�ية  �شمنّيا  معلنا  �لتنحي،  على 

وعلى من، على �شعبه..!
وملّا كانت �حلالة تلك، فاإننا ل نغايل �إن قلنا �أّن مثل 
هذ� �ملوقف �ل�شادر عن رئي�س ، يوؤكد �أّن �خلطاب، 
ولعّله �لأخري، مبثابة وثيق������ة طبية تكفي لوحدها 
�مل��ع��ا���س، لن م��ا ج��اء فيه  لإح��ال��ت��ه وجماعته على 
�إن مل  �ل�شيا�شية،  ُيثبت وج������ود خلل ما يف �ملد�رك 
ثّمة  فهل  و�ب.  �ل�شّ فقدت  �لعقلي�����ّة، جلماعة  نقل 
يكن  مل  �إن  باأ�شره  �شعب  �إر�دة  مو�جهة  يقّرر  من 

م�شابا بالعته �ل�شيا�شي وجنون �لعظمة..!
�ل�شرعية �أو �حلرب �لأهلية، تلك كانت ر�شالة خطاب 
وتطلعاته،  �شعبه  مطلب  ج��ّي��د�  �شاحبه  ي��ق��ر�أ  مل 
�إذ  خ�شومها،  د�ئ���رة  �جلماعة  فيه  و�ّشعت  خطاب 
هاجم مر�شي، يف حلظة ه�شتريية مبكية وم�شحكة 
�لوقت، هاجم �جلميع مبا فيهم موؤ�ش�شة  يف نف�س 
حقن  �إىل  مببادرتها  �شعت  �لتي  �مل�شري  �جلي�س 
ل  �ن��ه  معلنا   ، �نتقاء  دون  جميعا  �مل�شريني  دم��اء 

ميلك �أحد �أن ي�شتخدم �أي نوع من �لقوة لكي يوجد 
�لدونكي�شوتي  مبوقفه  �نه  نا�شيا   ، �أخ��رى  �شرعية 
هذ�، �مّنا يحرم نف�شه من خروج م�شّرف من حلبة 
�ل�شيا�شة، مف�شال على ما يبدو �لهزمية بال�شربة 

�لقا�شية بدل رمي �ملنديل.
وتلك هي عقلية �لإخو�ن: �شهوة ل حدود لها للدم، 
ا�س  �لّتماهي ل�شخ�شية در�كيال م�شّ وتقّم�س حّد 

�لّدماء. 
�أّن  ي��ف��ه��م  �إّن م��ر���ش��ي، وم���ن ور�ئ����ه �جل��م��اع��ة، مل 
دون  ط��رف  �إىل  ينحز  مل  �ملعلن  مبوقفه  �جلي�س 
�آخر، و�إمنا �نحاز �إىل مطالب �ل�شعب ل للمناف�شة 
على �لكر�شي، ول لنتز�ع �ل�شرعية من �حد لإدر�ك 
مينحها  �ل�شعب  هو  �ل�شرعية  �شاحب  �أّن  قياد�ته 
ملن يريد وينتزعها ممن يريد. لذلك جاء خطاب 
�حل���اك���م �لخ������و�ين م���وت���ور� ي���وؤك���د ���ش��وء �له�شم 
وملا ميور حوله من حر�ك  �جلي�س  ملوقف  و�لفهم 

جماهريي هائل.
�مل�شري م�شفوكا،  �ل��دم  ي��رى  �إن  �ح��د يرغب يف  ل 
�أه��ل��ّي��ة، ول��ك��ن حني  مل�����ش��ر ح��رب��ا  �ح���د يتمنى  ول 
�ملغامرة،  �جل��م��اع��ات  ه���ذه  مب��ث��ل  �ل�����ش��ع��وب  ُتبتلى 
�لتي ت�شي �أفكارها وممار�شاتها �أّن هدفها �لأ�شا�شي 
يافطة  حت��ت  �مل�شلمني  م��ن  �لإ�ش���الم  ح��رم��ان  ه��و 
�لتمكني للجماعة، ي�شبح كل �شيء و�رد، ومثل هذه 
�جلرمية �لّنكر�ء ممكنة بل معلنة يف و�شح �لنهار 
ك��م��ا ج���اء يف خ��ط��اب م��ر���ش��ي وت�����ش��ري��ح��ات قياد�ت 

�لإخو�ن.
�لهد�ية  �جل��م��اع��ة، لن  ل��ه��ذه  بالهد�ية  ن��دع��و  ل��ن 
�خلري  ب��ني  �لتمييز  ع��ل��ى  �مل����رء  ق����درة  �إىل  حت��ت��اج 
�لأخ��ري من  �لف�شل  يف  �ثبتو�،  �لإخ���و�ن  و  و�ل�شر، 
حكمهم �لفا�شل مل�شر، غياب ف�شيلة �لتمييز لديهم 
و�إ�شر�رهم على �لقول  معيز ولو طارت .. و�ختارو� 
حكم  على  ق�شر�  ل��الإب��ق��اء  �مل�شري  �ل��دم  ��شتباحة 

�ملر�شد..!
وحده �لياأ�س يدفع �خلائبني لالنتحار، وحده عمى 
بعني  و�قعه  روؤي��ة  �ل�شيا�شي  على  يحجب  �لأل���و�ن 
و�ب ويقيه �شطحات �جلنون.. و�أمام ��شتحالة  �ل�شّ
نوؤكد  �لع�شال،  �ل��د�ء  ه��ذ�  من  �ملر�شد  �أتباع  �شفاء 
�لتي  �مل�شلمني،  �لإخ���و�ن  �إم��ام جماعة  يبق  �ن��ه مل 
وعّرت  وجهها  قبح  �لأخ���رية  م�شر  حمنة  ك�شفت 
زيف مقولتها وروؤ�ها و�أفكارها وف�شحت �أكاذيبها 
يبق  و�لإ�شالم �حلنيف، مل  �لدين  با�شم  وت�شّرها 
وقبول  �مل����رة،  باحلقيقة  �لت�شليم  ���ش��وى  �أم��ام��ه��ا، 
جتّرع �لدو�ء �ملّر، و�ن ُت�شارع بتنظيم موكب للعز�ء 
فقد قالها �ل�شعب �مل�شري ثانية، وللمرة �لأخرية، 
و�لبقية  �أجركم..  �هلل  عّظم  �ملهزلة:  بعد �خلطاب 
وحدها  وم�شر  �ل��در���س..  �نتهى  فقد  حياتكم..  يف 

�لد�ئمة! 
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1 ت  عام -م ر- ت- ع ن  (
طالب �لتنفيذ/�شويد�ن �شعيد خلفان ح�شريم �لكتبي �جلن�شية: �لمار�ت      �ملنفذ 
�شده : �حمد �بر�هيم �شليمان �بو دقة �جلن�شية: فل�شطني   �ملطلوب �عالنه: �حمد 
�بر�هيم �شليمان �بو دقة �جلن�شية: فل�شطني    عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
م  كل-  مد   2011/307 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
ر-ب- ع ن    وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/29 موعد� لنظر طلب 
�لكائنة  -�لعني   �لتنفيذ  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ 
باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ل�شد�د مبلغ 10000 درهم +مبلغ 
ر�شوم  �تعاب حماماة +610 درهم  + مبلغ 500 درهم  �لدعوى  20000 درهم م�شارف 

تنفيذ.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 قلم التنفيذ العام      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/276   عم جز- م ر-ب-  ع ن

فا�شل  موؤ�ش�شة  عليه:  باك�شتان مدعي  �شرد�ر �جلن�شية:  �شريين جان  مدعي/ 
�لدعوى:  �لمار�ت   مو�شوع  �لعامة �جلن�شية:  و�ملقاولت  للنقليات  �لظاهري 
�لظاهري  فا�شل  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  مب�شتحقات  مطالبة 
للنقليات و�ملقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي 
 2013/7/9 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/7/3
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/51   جت جز- ب    �ص-ب- اأظ

في�شل  ميثلها  ذ.م.م  و�لبال�شر  �لبالط  لعمال  مري  حميد  �شركة  مدعي/ 
قا�شي حممد قا�شي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة ركن �ملروج ميثلها 
    30525 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  حايك  ماجد 
�لمار�ت     �جلن�شية:  حايك  ماجد  ميثلها  �ملروج  ركن  �شركة  �عالنه/   �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة بني يا�س �لبتد�ئية - �لكائنة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  يا�س    بني 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/712   جت جز- م ر-ب-  ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�حمد  �شيد  ي�شن  �ل�شيد  عنها/حممد  وكيال  �لعاملية  �لمار�ت  فن  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�لمار�ت مو�شوع  للرخام �جلن�شية:  �شركة غرناطة  �لمار�ت مدعي عليه:  �جلن�شية: 
�لدعوى: توريد وتركيب باركية �و ��شرجاع مبلغ 20000 درهم �ملطلوب �عالنه/ �شركة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  للرخام  غرناطة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/8 موعد� لنظر �لدعوى، 
�لعني  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور  لذ� 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�لدعوى بثالثة  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  مذكرة بدفاعك 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
    اعالن  ب�سحيفة يف الدعوى  رقم 2013/333 بالن�سر

�ملدعى : عالء �لدين ��شماعيل �بو عزب وكيال عن عبد�هلل �بر�هيم �شعيد 
علي  خالد  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  ت:  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لظاهري  عبد�هلل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  رف��ع  �ملدعي  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لبحري  
مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2013/7/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  وح��دد 
�لكائنة  �ملنازعات �ليجارية  �مام جلنة ف�س  �ل�شاعة 12 ظهر�  باحل�شور 
بالرد  �ي��د�ع مذكرة  ، وعليك  �و بو��شطة وكيل معتمد  يف �لعني �شخ�شيا 
و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام 

من تاريخ ت�شلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
 اعالن  حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية  رقم 2012/1632     

�ىل �ملدعي عليه: عبد�هلل حميد �شاملني �لعلوي /�لمار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر 
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/3/31م  بتاريخ  �نه  نعلمك 
�شاحب  �لفر�ح  خلدمات  �حلنني   موؤ�ش�شة  ل�شالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لظاهري  �شلطان  حممد  نخريه  �شعيد  �لرخي�س 
�حل�شوري وفقا لحكام �ل�شريعة �ل�شالمية �لغر�ء و�لقانون. بالز�م �ملدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعية باقي قيمة م�شتحقاتها �ملطالب بها مبوجب �لفاتورة 
�شند �لدعوى و�لبالغ قدرها خم�شة ع�شر �لف درهم و�لزمته بامل�شاريف ومائتي 
درهم �تعاب للمحاماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/3/31   
القا�سي /حممد كامل اجلندي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2394 جتاري كلي  

د�فيد   -3 رينهان  كري�شتوفر   -2 ذ.م.م  للمقاولت  �شاير  �شركة   )1 عليه/  �ملحكوم  �ىل 
قد  2013/6/25م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �ل��ع��ن��و�ن  فالينتني   جوهناثان 
�شركة مرو   / �عاله ل�شالح  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  حكمت عليك هذه �حلكمة يف 
لالجهزة �مليكانيكية ذ.م.م بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى 
مبلغ  �مل��دع��ى  �ىل  ي���وؤدو�  ب��ان  بينهم  فيما  بالت�شامن  و�لثالث  و�ل��ث��اين  �لوىل  عليهم 
وقدره 107.403 درهم و�لفائدة �لتاخريية على �ملبلغ بو�قع 4% �شنويا من تاريخ رفع 
�لدعوى �حلا�شل يف 2012/11/14 وحتى �ل�شد�د �لتام ومبا ل يجاوز �ملبلغ �ملق�شي به 
و�لز��متهم �مل�شروفات ومائتي درهم �تعاب حماماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  
.�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/7/2  حكما قابال لال�شتئناف خالل 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/احم�ص انور ال�س�ستاوي                      
رئي�ص الدائرةالتجارية الكلية الثانية    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/458 جتاري جزئي  

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �حمد عبد�حلليم    عليه/ عبد�لنبي  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/6/27م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاله ل�شالح / �شند حم�شن بخيت حفيظ �ملزروعي   بالتايل: حكمت 
�ملدعي  ب��ني  �مل���رم  �خل��دم��ات  وك��ي��ل  عقد  بف�شخ  �حل�����ش��وري:  مبثابة  �ملحكمة 
و�ملدعى عليه بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم )1165222( بال�شم �لتجاري 
.�شدر  بامل�شاريف.  عليه  �مل��دع��ى  و�ل��زم��ت  �مل�شلحة  للنجارة  �ل�شعيد  ج��ن��وب 
لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/7/1 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي 

خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                          
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/106 ت  �سلح -م ر- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/حممد علي عبد�لكرمي �بو عيده �جلن�شية: فل�شطني   �ملنفذ 
غ�شان  �عالنه:  �ملطلوب  �شوريا  �جلن�شية:  �لعقلة  �شبحي  غ�شان   : �شده 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �شوريا    �جلن�شية:  �لعقلة  �شبحي 
لنظره  وحدد  رقم    �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/18 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ -�بوظبي �لكائنة باملقر 
تفاديا  �عاله.  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 قلم التوفيق وامل�ساحلة

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1264 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
�جلن�شية:  �شودهري  طالب  �بو  لتي  �شودهوري  �لتنفيذ/كوي�س  طالب 
�لعامة  للمقاولت  دي  ثري  هوريزون  ��شبي�س   : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س 
للمقاولت  ��شبي�س هوريزون ثري دي  �ملطلوب �عالنه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1109عمايل - م ع- �س- 
�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 موعد� لنظر طلب 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة 
�عاله.  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2498 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  خالق  عبدول  �لتنفيذ/فاروق   طالب 
�ملطلوب �عالنه:  �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   �ر�شاد للمقاولت  �شركة قا�شم 
بالن�شر  �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه:  �ر�شاد للمقاولت  �شركة قا�شم 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2012/166 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/7/15 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/628 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
�ملنفذ �شده  �لتنفيذ/حممد عبد�لكرمي عتيق �هلل �جلن�شية: بنغالدي�س  طالب 
: بد�ية �لنجاح لعمال �حلد�دة و�لنجارة �مل�شلحة �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �مل�شلحة  و�لنجارة  �حلد�دة  لعمال  �لنجاح  بد�ية  �عالنه: 
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/2040 عم جز- م ع-ب-�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/15 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1012 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/لطيف �لرحمن �ن�شار علي �جلن�شية: بنغالدي�س   �ملنفذ �شده : 
�شركة �خل�شر�ء �جلديدة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: 
�شركة �خل�شر�ء �جلديدة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ع-ب-�أظ  م  جز-  عم   2013/534 رقم 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/14
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة    - �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/392 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب �لتنفيذ/�شركة �لمار�ت �لفنية )ئي تي �يه( ملكو �جلن�شية: �لمار�ت    �ملنفذ 
موؤ�ش�شة  �عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ملتحدة  تو�م  م�شاريع  موؤ�ش�شة   : �شده 
م�شاريع تو�م �ملتحدة �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
م ر-ب-ع ن  رقم 2013/116 جت جز-  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
فانت  �لتنفيذ  لنظر طلب  �ملو�فق 2013/7/28 موعد�  �لحد  يوم  لنظره جل�شة  وحدد 
�لرئي�شي    باملقر  �لكائنة  -�لعني   �لتنفيذ  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند ب�شد�د مبلغ 58000 درهم + 200 درهم 
ر�شوم �تعاب حماماة + 1100 درهم م�شاريف �لعالن بالن�شر + 1229 درهم ر�شوم �لتنفيذ 

+ 2320 درهم ر�شوم �لدعوى . تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم التجاري    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  285/ 2013 -مدين- م ر-�ص- اأظ

�مل�شتاأنف : حممود جهاد عبد�لقادر �ملو�شى �جلن�شية: �لردن �مل�شتاأنف عليه: 
�لبو�بة �لوىل لل�شحن ذ.م.م ميثلها/ �شائر في�شل نو�ف �لقرعان �جلن�شية:  
درهم     35000 مالية  مطالبة  حكم  تعديل   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت  
�ملطلوب �عالنه/ ح�شام وليد دودي �جلن�شية: �شوريا   �لعنو�ن: بالن�شر مبا 
�ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/528 مد كل-م 
ر-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي 
�لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  �لكائنة-�ملقر 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  351/ 2013 -مدين- م ر-�ص- اأظ

�مل�شتاأنف : �لبو�بة �لوىل لل�شحن ذ.م.م ميثلها/ �شائر في�شل نو�ف �لقرعان 
�جلن�شية:  �لمار�ت �مل�شتاأنف عليه: ح�شام وليد دودي و�آخرون �جلن�شية: �شوريا   
مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/ ح�شام وليد دودي 
�جلن�شية: �شوريا   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ر-ب-  كل-م  مد   2012/528 رقم  �لدعوى  يف 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-�ملقر �لرئي�شي �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
 اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/514   جتاري  كلي                                          
 / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  وي�شت  بان  �شركة  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
نار�جنرييل �شوجوخو وميثله: �بر�هيم ح�شن �بر�هيم �ملال    قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لتفاق بني طريف �لدعوى ورد مبلغ )1.345.016 درهم( 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  و�شتة ع�شر  �لف  و�ربعون  مليون وثالثمائة وخم�شة 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  وحددت لها 
ch2E.22 لذ�  بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2013/7/11  جل�شة يوم �خلمي�س 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

 اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/391   جتاري  جزئي                                          

�ىل �ملدعى عليه/1- نز�ر �لدين ح�شن من�شي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
بنك �بوظبي �لتجاري     قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
بان يوؤدي للبنك مبلغ وقدره )15628.78 درهم( و�لر�شوم  و�مل�شارف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.    وحددت 
لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/10 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2D.19 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4   
 اعادة اعالن بالن�سر

رقم  الدعوى 2013/13 عمايل جزئي
�ىل �خل�شم �ملدخل/ �شالح �حمد توفيق عبد�لغفار

حيث �ن �ملدعي/حممد عارف ح�شني غالم        
قد �قام �ملدعى  �لدعوى �حلقوقية رقم 2013/13 عمايل جزئي يقت�شى 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �شباح  �خليمة  بر��س  �ملدنية  �ملحكمة  �ىل  ح�شورك 
�لدعوى  على  ولالجابة  �شباحا،  و�لن�شف  �لتا�شعة  �ل�شاعة   2013/7/9
وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم 
�لدعوى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال 

غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/6/17.
           امني ال�سر

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4   
 اعادة اعالن بالن�سر

رقم  الدعوى 2013/14 عمايل جزئي
�ىل �خل�شم �ملدخل/ �شالح �حمد توفيق عبد�لغفار

حيث �ن �ملدعي/عزيز �يالبي�شا�س  
قد �قام �ملدعى  �لدعوى �حلقوقية رقم 2013/14 عمايل جزئي يقت�شى 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �شباح  �خليمة  بر��س  �ملدنية  �ملحكمة  �ىل  ح�شورك 
�لدعوى  على  ولالجابة  �شباحا،  و�لن�شف  �لتا�شعة  �ل�شاعة   2013/7/9
وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم 
�لدعوى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال 

غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/6/17.
           امني ال�سر

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1140   عمايل كلي              
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م    للمقاولت  �لبد�ية  �شركة   -1/ عليه  �ملحكوم   �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/2/27 يف  �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�لعقروق بحكمت  �ملذكورة �عاله ل�شالح/ مرو�ن خليل عبد�للطيف  �لدعوى 
 2012/55 رق��م  �لتحفظي  �حلجز  وتثبيت  ب�شحة  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة 
درهم   100 ومبلغ  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �لوىل  عليها   �ملدعى  و�ل��زم��ت  عمايل 
خالل  لال�شتئناف  ق��اب��ال  �حل�����ش��وري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.   �ت��ع��اب  مقابل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1519   جتاري كلي              
�ىل �ملحكوم  عليهم /1- �شركة �م �ى �شولو�شنز- منطقة حرة ذ.م.م 2- �شركة رويال بي�س للتجارة �لعامة 
ذ.م.م 3- ماهيار ح�شن مري حممد �شادقي 4- �لن�شر �ملبني للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 5-عطاء �له ملكى تبار 
6- بريد فورت للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 7- بهادر كاكاجان مريز�ئي   جمهويل حمل �لقامة  نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/5/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك �شادر�ت �ير�ن 
)فرع �شارع �ل�شيخ ز�يد( فلهذه �ل�شباب - بالز�م �ملدعى عليهم من �لوىل حتى �ل�شاد�س بالتكافل و�لت�شامن 
�ملدعى مبلغ وق��دره 23.664.830.00 درهم ثالثة وع�شرون مليونا و�شتمائة  للبنك  ي��وؤدو�  بان  بينهم  فيما 
و�ربعة و�شتون �لفا وثمامنائة وثالثون درهم وبالتكافل و�لت�شامن مع �ملدعى عليها �ل�شابعة و�لثامن يف 
حدود مبلغ 285000 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �لطالبة �حلا�شلة يف 2012/7/16 
وحتى متام �ل�شد�د ف�شال عن �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1668   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: دي �ر حممد �ل�شو�د    )ح�شب �لعقد(
 �لدكتور حممد �شامل �شهيل �ل�شو�د �لنعيمي    )ح�شب �جلو�ز(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملر�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1669   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: دي �ر حممد �ل�شو�د    )ح�شب �لعقد(
 �لدكتور حممد �شامل �شهيل �ل�شو�د �لنعيمي    )ح�شب �جلو�ز(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملر�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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نقطة التحول بالن�صبة للجي�س كانت موقف مر�صي اأثناء جتمع ب�صاأن �صوريا
•• القاهرة-رويرتز:

قالت م�شادر ع�شكرية م�شرية �ن 
ق��ل��ق �جل��ي�����س م��ن �ل��ط��ري��ق��ة �لتي 
مر�شي  حممد  �لرئي�س  بها  يحكم 
�ل���ب���الد ب��ل��غ م����د�ه ع��ن��دم��ا ح�شر 
�ل��رئ��ي�����س جت��م��ع��ا ح���ا����ش���د� �كتظ 
مبت�شددين ��شالميني من �أن�شاره 

دعو� �ىل �جلهاد يف �شوريا.
وخ�����الل �ل��ت��ج��م��ع �ل�����ذي ع��ق��د يف 
رجال  و�شف  حزير�ن  يونيو   15
يقاتلون  �لذين  �ل�شيعة  �شنة  دي��ن 
ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  جانب  �ىل 
�ل�شد و�ملعار�شني ملر�شي من غري 

�ل�شالميني بالكفار.
تدخل  �ىل  ن��ف�����ش��ه  م��ر���ش��ي  ودع�����ا 
�ل�شد  ����ش���د  ����ش���وري���ا  يف  خ����ارج����ي 
�لمر �لذي �أدى �ىل �شدور توبيخ 
��شدر  �ل���ذي  �جل��ي�����س  م��ن  مبطن 
بيانا بد� وديا ولكن حاد �للهجة يف 
�ليوم �لتايل يوؤكد �أن دوره �لوحيد 

هو حماية حدود م�شر.
ت�شريحاته  عك�شت  �شابط  وق���ال 
�شباط  بها  �أدىل  خا�شة  تعليقات 
�خرون يف �جلي�س �نزعجت �لقو�ت 
�مل�شلحة ب�شدة من �ملوؤمتر �خلا�س 
�لدولة  فيه  مت��ر  وق��ت  يف  ب�شوريا 
ك���ب���رية وطلب  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ب����اأزم����ة 
��شمه  ع��ن  �لك�شف  ع��دم  �ل�شابط 
بالتحدث  ل��ه  �ل�شماح  لعدم  نظر� 

لو�شائل �لعالم.
و�أ���ش��ار �جل���دل ب�����ش��اأن �مل��وؤمت��ر �ىل 
مر�شي  رئ���ا����ش���ة  يف  م���دم���ر  ����ش���دع 
ي�شميه  �ل���د����ش���ت���ور  �أن  وب����رغ����م 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
ي��ح��ت��ف��ظ �جل��ي�����س ب��ال�����ش��ي��ادة على 
تقرير �أموره ويظل م�شدر �شلطة 
مناف�شا لول رئي�س منتخب ب�شكل 

حر يف �لبالد.
وجاءت �ملهلة �لتي حددها �جلي�س 
�ل�شيا�شية �لخرى  ملر�شي و�لقوى 

�جلي�س  م�����ش��ال��ح  م���ر����ش���ي  وق���ع���ه 
�مر�طورية  ع��ل��ى  ي�����ش��رف  �ل����ذي 
�شيء  ك��ل  تنتج  ه��ائ��ل��ة  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
م��ن �مل��ي��اه �مل��ع��ب��اأة يف زج��اج��ات �ىل 

�لكمبيوتر �للوحي.
�لرئا�شة  تنظر  مل  �ل�شيمي  وق��ال 
�ىل �جلي�س كتهديد وعني مر�شي 
�لفريق عبد  �لدفاع �حل��ايل  وزي��ر 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  �ل�����ش��ي�����ش��ي  �ل���ف���ت���اح 
للقو�ت �مل�شلحة يف �شهره �لثاين يف 
�ل�شلطة بعدما �أحال �مل�شري ح�شني 
طنطاوي �لذي ظل وزي��ر� للدفاع 
مل���دة ع��ق��دي��ن م��ن �ل��زم��ن يف عهد 

مبارك �ىل �لتقاعد.
ي�شغر  �ل�������ذي  �ل�����ش��ي�����ش��ي  وك�������ان 
مدير�  ع��ام��ا  بع�شرين  ط��ن��ط��اوي 
ل��ل��م��خ��اب��ر�ت �حل��رب��ي��ة ق��ب��ل ذلك. 
باأنها  وو���ش��ف حم��ل��ل��ون �خل��ط��وة 
م���ن مر�شي  ك���ال  ي���الئ���م  ت��رت��ي��ب 
وج��ي��ال �أ���ش��غ��ر م��ن ق����ادة �جلي�س 

�لطاحمني للرقية.
وت�������درب �ل�����ش��ي�����ش��ي يف �ل����ولي����ات 
�مل���ت���ح���دة وب��ري��ط��ان��ي��ا م��ث��ل كثري 
م���ن �ل�����ش��ب��اط يف �جل��ي�����س �ل���ذي 
ع�شكرية  م�شاعد�ت  على  يح�شل 
�شنويا  دولر  م��ل��ي��ار  3ر1  بقيمة 
�لذي  �ل���وق���ت  و����ش��ن��ط��ن ويف  م���ن 
ينخرط  ل  �جل��ي�����س  �ن  ف��ي��ه  ق���ال 
�لفرقاء  �ل�شي�شي  دعا  �ل�شيا�شة  يف 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني �أك�����رث م���ن م����رة �ىل 

ت�شوية خالفاتهم.
�ل����ع����ام  ه��������ذ�  �����ش����اب����ق  وق��������ت  ويف 
��شتمر�ر  �أن  م���ن  �ل�����ش��ي�����ش��ي  ح���ذر 
�نهيار  �ل�شطر�بات قد يوؤدي �ىل 
دع����و�ت تطالب  ع��ل��ى  ورد  �ل��دول��ة 
قائال  مبر�شي  بالطاحة  �جلي�س 

حمد�س هي�شيل حد .
م�شري  �ىل  �جل��ي�����س  ي��ت��ط��رق  ومل 
�شيطبقها  �لتي  �خلطة  يف  مر�شي 
�لتو�شل  يف  �ل�شيا�شيون  ف�شل  �ذ� 

�ىل �تفاق.

�جل����ي���������س ت������اري������خ �مل����ت���������ش����ددي����ن 
�ل�شالميني يف م�شر م�شقط ر��س 
زع��ي��م تنظيم  �ل���ظ���و�ه���ري  �أمي����ن 
�لع�شكري  �مل�شدر  و�أد�ن  �لقاعدة. 
�لون����ة  يف  ب��ه��ا  �أدىل  ت�����ش��ري��ح��ات 
متقاعدون  ج���ه���ادي���ون  �لخ������رية 
وثق  �ل��ذي  مر�شي  مع  متحالفون 
�ل�شالمية  �جلماعة  مع  عالقاته 

�لتي كانت م�شلحة يف �ل�شابق.
ويف ت�شريحات خا�شة قال �شباط 
يف �جلي�س �ن �مل�شريني ل يريدون 

دولة دينية.
�لظهور  مر�شي  و����ش��ل  �لعلن  ويف 
و�شعت  متكرر  ب�شكل  �جلي�س  م��ع 
�أك����رث م��ن م���رة لتفنيد  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�شائعات عن توتر �لعالقة مع قادة 

�جلي�س.
��شبح  �ل�����ذي  �ل��د���ش��ت��ور  وي��ح��م��ي 
�ملا�شي بعدما  �ل��ع��ام  �و�خ���ر  ن��اف��ذ� 

ع�شر  بحلول  خالفاتهم  لت�شوية 
�لرئا�شة  ل��ت��ب��اغ��ت  �لرب����ع����اء  غ���د 
�أعقبت  �لتي  �ملهلة  وترقى  متاما. 
حكم  �شد  �حلا�شدة  �لحتجاجات 
ناعم  �ن����ق����الب  ح����د  �ىل  م���ر����ش���ي 
م���ن �جل��ي�����س �ل����ذي ي��ح�����ش��ل على 
م�����ش��اع��د�ت �م��ري��ك��ي��ة ك��ب��رية منذ 
�شالم مع  �ت��ف��اق  �ب��رم��ت م�شر  �أن 

��شر�ئيل يف �ل�شبعينات.
�أمور  وع���ز� �جل��ي�����س �لج����ر�ء �ىل 
�ر�قة  لتجنب  �حلاجة  ر�أ�شها  على 
خماوف  �جلي�س  وت�شاور  �ل��دم��اء. 
�أخرى  كبرية  م�شكالت  من  �أي�شا 
�ل��ب��الد م��ن بينها �لزم���ة  ت��و�ج��ه 
�لعملة  �أف��ق��دت  �لتي  �لقت�شادية 
�أك��رث من ع�شرة باملئة من قيمتها 
�لتي  �مل�شاعب  ز�د  �ل��ع��ام مم��ا  ه��ذ� 
�لوقود  ل�شتري�د  م�شر  تو�جهها 

و�لغذ�ء.

وحت��������������دث �ل������رئ������ي�������������س ع�������ش���ي���ة 
�لح��ت��ج��اج��ات ن��اف��ي��ا ف��ك��رة تويل 

�جلي�س �ل�شيطرة مرة �أخرى.
مر�شي  م����ع����رف����ة  وب������اف������ر��������س 
�ختار  فقد  �جلي�س  يف  بال�شتياء 
تفوي�شه  �أن  معتقد�  يتجاهله  �أن 
دميقر�طيا  م��ن��ت��خ��ب  ك���رئ���ي�������س 
�ل�شيا�شة  لد�رة  ترخي�شا  مينحه 
زعماء  بها  يعمل  �لتي  بالطريقة 
من  �أخ����رى  م��ن��اط��ق  يف  منتخبون 
�ل�شيمي  ي���ا����ش���ر  وق������ال  �ل�����ع�����امل. 
�لدولية  �مل��ج��م��وع��ة  ل���دى  �مل��ح��ل��ل 
ملعاجلة �لزم��ات �ن �جلي�س �عتر 
جتاوز  ب�شوريا  �خلا�س  �ملوؤمتر  �أن 
خ���ط���ا �أح����م����ر ب��خ�����ش��و���س �لم����ن 
على  �مل�شريني  بت�شجيعه  �لقومي 
�ل��ق��ت��ال يف �خل����ارج وه���و م��ا يهدد 

بخلق جيل من �جلهاديني.
لدى  �مل�����خ�����اوف  ق���ل���ب  وي�����اأت�����ي يف 

ر من اأنها �صتتعامل بحزم مع اأي خروج عن ال�صلمية ذِّ الداخلية امل�صرية تحُ
•• القاهرة-يو بي اأي:

رت وز�رة �لد�خلية �مل�شرية، �م�س �لأربعاء، من  حذَّ
�ل�شلمية،  على  �خل���روج  �شور  لكل  �شتت�شدى  �أن��ه��ا 
�لتي ت�شهدها  �نتهاج �لعنف خالل �لإحتجاجات  �أو 
جنباً  �شتعمل  �إنها  بيان،  يف  �ل���وز�رة،  وقالت  �لبالد 
�إىل جنب مع �لقو�ت �مل�شلحة �لبا�شلة حلفظ �لأمن 
و�لأمان يف �لبالد و�لت�شدي لكل حماولت �خلروج 
 . ت�شحيات  م��ن  ذل��ك  كلفها  مهما  �ل�شلمية،  على 
م�شر  �شعب  ي��ا  بالقول  �مل�شريني  عموم  وخاطبت 
�ألهمت  �لتي  �أع��رق �حل�شار�ت،  يا �شاحب  �لعظيم، 
�لعامل معنى �حلرية، �إننا يف هذه �لظروف �لدقيقة 

من عمر �لوطن نوؤكد لكم بكل عزم و�إ�شر�ر وقوف 
جانبكم  �إىل  �لأوف��ي��اء  �ل�شرطة  رج��ال  م��ن  �أبنائكم 
حلمايتكم، ونوؤكد �لتز�منا �لوطني �لكامل بتحقيق 
كل  تنفيذ  ومو��شلة  �مل�شري،  �ل�شعب  و�أم���ان  �أم��ن 

�ملهام �لأمنية �ملكلفني بها .
�لرئي�س  م���وؤي���دي  ب��ني  عنيفة  ����ش��ت��ب��اك��ات  وك��ان��ت   
�مل�����ش��ري حم��م��د م��ر���ش��ي وم��ع��ار���ش��ي��ه وق��ع��ت م�شاء 
�أ�شدره  بيان  وبح�شب  �لآن  �أ�شفرت، حتى  �لثالثاء، 
م�شطفى  حممد  �ل��دك��ت��ور  �مل�شري  �ل�شحة  وزي���ر 
و619  �جل��ي��زة  مبحافظة  قتياًل   18 ع��ن  ح��ام��د، 
منذ  �مل�شرية  و�ملحافظات  �لقاهرة  وت�شهد  م�شاباً. 
باإ�شقاط  تطالب  حا�شدة،  مظاهر�ت  �لفائت  �لأحد 

�ل����ذي مت��ث��ل��ه ج��م��اع��ة �لإخ������و�ن �مل�شلمني  �ل��ن��ظ��ام 
�لقيادي  مر�شي  حممد  �مل�شري  �لرئي�س  وبرحيل 
ب�شبب  مبكرة  رئا�شية  �نتخابات  و�إج��ر�ء  باجلماعة 
ف�شل مر�شي يف �إد�رة �شوؤون �لبالد وتردي �أو�شاعها 
ُعد كافة ، مقابل تظاهر �آلف من موؤيدي  على �ل�شُ
�شرعيته  ب���اح���ر�م  م��ط��ال��ب��ني  �مل�����ش��ري  �ل��رئ��ي�����س 

كرئي�س للبالد. 
ويف غ�����ش��ون ذل���ك ي��رق��ب �ل�����ش��ارع �مل�����ش��ري خالل 
�ل�شاعات �لقليلة �ملقبلة، �نق�شاء مهلة �ل� 48 �شاعة 
�لتي �أعطتها �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة للقوى 
�ل�شيا�شية يف �لبالد للتو�فق قبل �أن تبادر هي بو�شع 

خارطة م�شتقبل بح�شب تعبريها.

حمتجون يغلقون مبنى حمافظتي 
القاهرة واجليزة معلنني بداية ع�صيان مدين 

•• القاهرة-وكاالت:

متفرقة  وم��ن��اط��ق  �ل��ق��اه��رة  �شهدت 
عنيفة  ��شتباكات  حمافظات  عدة  يف 
�لرئي�س مر�شي  �ن�شار  فيها  �عتدى 
و�لخو�ن �مل�شلمني على �ملتظاهرين 
و�كرث  قتيال   16 و�شقط  �ل�شلمني 
جامعة  ق�����رب  م�������ش���اب   200 م����ن 
من  �لوىل  �ل�����ش��اع��ات  يف  �ل���ق���اه���رة 
وذل��ك عقب خطاب  �لرب��ع��اء  �شباح 
�مل�������ش���ري حم��م��د مر�شي  �ل��رئ��ي�����س 
م�شاء �لثالثاء و�لذي �علن فيه �نه 
�ن ل بديل  م��ع��ت��ر�  ب���اق يف �حل��ك��م 
عن �ل�شرعية ر�ف�شا بذلك مطالبة 
تظاهر�ت حا�شدة م�شتمرة يف �شو�رع 
م�شر �ياه بالرحيل، و�كد ��شتعد�ده 
�شرعيته  ع���ن  دف���اع���ا  دم����ه  ب����ذل  ل 
ك��رئ��ي�����س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة حم����ذر� من 
ي��ت��م �ح���ر�م  �ل���دم���اء �ذ� مل  ���ش��ف��ك 
حركة  �ع��ت��رت��ه  م��ا  �ل�شرعية،  ه��ذه 
مر�شي  وق��ال  لل�شعب  تهديد�  مت��رد 
�لر�شمي  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  ع��ر  كلمة  يف 
ذلك  ودون  �ل�شرعية  على  �شاأحافظ 
كان  �ذ�  م�شيفا  �شخ�شيا  �أن��ا  حياتي 
 ، دم��ي  �ل�شرعية  على  �حلفاظ  ثمن 

فانا م�شتعد �ن �بذله .
�ل�شمان  ه���ي  �ل�����ش��رع��ي��ة  �ن  وزع����م 
و�نها  �ل��دم��اء  �شفك  ل��ع��دم  �ل��وح��ي��د 
�رتكاب عنف  �لوحيد لعدم  �ل�شمان 
�لنظام  بقايا  على  �لفر�شة  ولنفوت 
تريد  �لتي  �مل�شادة  و�ل��ث��ورة  �ل�شابق 

�ن تعود من جديد .
رئي�س  �شرعية،  عندنا  ��شبح  وق��ال 
منتخب، د�شتور ب��ار�دة �لم��ة، نعمل 
�ل�شرعية  وه��ذه  �ل�شرعية  هذه  وفق 
هي �لوحيدة �لتي ت�شمن لنا جميعا 
�ذ� �حرمناها �ل يكون بيننا قتال �و 
�عر�ك بالعنف �و �ي نوع من �نو�ع 
�لعنف  �ن  م���ن  وح����ذر  �ل����دم  ���ش��ف��ك 
و�ر�ق��ة �لدماء فخ �ذ� وقعنا فيه لن 

ينتهي .
حلركة  و������ش����ح  رف���������س  يف  وت����اب����ع 
كافة  ����ش���م���ل���ت  ع�����ارم�����ة  �ح����ت����ج����اج 
حمافظات �لدولة تطالبه بالرحيل 
�ل�شعب  كلفني،  �ل�شعب  �حلكم،  عن 
�ن��ت��خ��اب��ات ح���رة نزيهة  �خ��ت��ارين يف 
ومازلت  كنت  د���ش��ت��ور  عمل  �ل�شعب 
و��شاف  �مل�شوؤولية  �حتمل  و�شاظل 
ل��ل��ج��م��ي��ع م���ن ي��ب��غ��ي �شريتد  �ق�����ول 
بال�شرعيّة  �لتم�شك  و�ن  بغيه  عليه 

�ت�����ش��ل �ل��رئ��ي�����س �لم���ريك���ي ب���ار�ك 
�لثالثاء  �مل�����ش��ري  ب��ن��ظ��ريه  �وب���ام���ا 
موؤكد� �ن و��شنطن ملتزمة بالعملية 
تدعم  ول  م�شر  يف  �لدميوقر�طية 
�ي فريق �و جمموعة ح�شب �ملتحدث 

با�شم �لبيت �لبي�س.
غري �ن �ملتحدث تابع �ن �وباما �شدد 
تقت�شر  ل  �لدميوقر�طية  �ن  على 
�ي�شا  ه����ي  ب����ل  �لن���ت���خ���اب���ات  ع���ل���ى 
�مل�شريني  كل  ��شو�ت  �ىل  �ل�شتماع 
و�ن يتم متثيلهم يف حكومتهم وذلك 
يتظاهرون  �لذين  �مل�شريني  ي�شمل 

يف خمتلف �نحاء
�خلارجية  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
�ن على  �ل��ث��الث��اء  �لم��ريك��ي��ة م�شاء 
ي�����ش��ت��م��ع �ىل  �ن  �ل��رئ��ي�����س م��ر���ش��ي 
�لزمة  حلل  �مل�شري  �ل�شعب  �شوت 
�ن  ميكن  �لتي  �لبالد  يف  �ل�شيا�شية 

توؤدي �ىل تدخل �جلي�س.
�حل�����و�ر  �ىل  �مل���ت���ح���دة  �لمم  دع�����ت 
م�شددة على �ن هذه �لزمة �جلديدة 
�شيكون لها �ثر كبري على �لو�شع يف 

دول �خرى يف �ملنطقة .
�لفرن�شي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ودع�����ا 
�ل���ث���الث���اء مر�شي  ف��اب��ي��و���س  ل�����ور�ن 
ما  �ن  ل�شعبه، معتر�  �ل�شتماع  �ىل 

يحدث يف م�شر مقلق للغاية .
م���ن ج��ان��ب��ه��ا دع���ت وزي�����رة خارجية 
��شتون  ك��اث��ري��ن  �لحت����اد �لوروب�����ي 
و�حلو�ر  �لنف�س  �شبط  �ىل  �لربعاء 
تعازيها  مقدمة  م�شر،  يف  �ل�شيا�شي 
�ىل عائالت �ل�شحايا �لذين �شقطو� 
�لتي  �جل����دي����دة  �ل��ع��ن��ف  م���وج���ة  يف 
�لثالثاء  ل��ي��ل  �ل��ب��ل��د  ه����ذ�  ���ش��ه��ده��ا 

�لربعاء.
ميكن  ل  �ملو�جهة  �ن  ��شتون  وقالت 
�ن تكون حال ، موؤكدة �ن حل �ملازق 
�شوى  ي���ك���ون  �ن  مي��ك��ن  ل  �ل���ر�ه���ن 
�شيا�شي و�ن ي�شتند �ىل حو�ر ��شا�شي 

ومو�شع .
باعمال  �لوروب��ي��ة  �مل�شوؤولة  ون��ددت 
�ل���ع���ن���ف �جل���ن�������ش���ي���ة �ل����ت����ي ت���ط���اول 
�نها  معترة  م�شريات،  متظاهر�ت 

تثري قلقا بالغا .
�دع��و جميع �لط��ر�ف �ىل  و��شافت 
�لتز�م �شبط �لنف�س، و�جدد دعوتي 
�لحتجاجية  �حل��رك��ة  ح�����ش��ول  �ىل 
ع��ل��ى �����ش���ا����س ���ش��ل��م��ي وغ����ري عنيف 
، م��ق��دم��ة �ل���ت���ع���ازي �ل�����ش��ادق��ة �ىل 

عائالت من قتلو� يف �لتظاهر�ت.

ه����و �ل������ذي ي��ق��ي��ن��ا م����ن �ل���ت���وج���ه يف 
�جت���اه غ��ام�����س وجت��اه��ل م��ر���ش��ي يف 
�ل���ذي وجهه  خطابه مت��ام��ا �لن���ذ�ر 
و�مله  �لث��ن��ني  �مل�����ش��ري  ل��ه �جلي�س 
ملطالب  لال�شتجابة  �شاعة   48 فيه 
فيها  �شارك  تظاهر�ت  غ��د�ة  �ل�شعب 
للمطالبة  �لحد  �مل�شريني  ماليني 

برحيل �لرئي�س �مل�شري.
للقو�ت  �لع����ل����ى  �مل���ج���ل�������س  ون�������ش���ر 
�م�س  مبكر  وق��ت  يف  بيانا  �مل�شلحة 
على  �لر�شمية  �شفحته  يف  �لرب��ع��اء 
م�شتعد  �ن��ه  ي��ق��ول  في�شبوك  م��وق��ع 
م�شر  �شعب  عن  �مل��وت  حتى  للدفاع 
�شد كل �رهابي �أو متطرف �و جاهل 
. ون�شر �لبيان �لذي ت�شدرته عبارة 
وق��ت ق�شري  بعد  �لخ��رية  �ل�شاعات 
�لبيان  ون���ق���ل  م���ر����ش���ي  ك��ل��م��ة  م����ن 
�ل����دف����اع و�ل���ق���ائ���د �لعام  ع���ن وزي�����ر 
عبد  �أول  �ل��ف��ري��ق  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�أن  لنا  �أ�شرف  قوله  �ل�شي�شي  �لفتاح 
�ل�شعب  �أو يهدد  ي��روع  �أن  منوت من 
نفتدي  �أن  ب��اهلل  ونق�شم  �مل�����ش��ري.. 
م�����ش��ر و���ش��ع��ب��ه��ا ب��دم��ائ��ن��ا ���ش��د كل 

�رهابي �أو متطرف �أو جاهل.
�مل�شريني  ح���ق  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���ده  وم����ع 

عبد �ملجيد حممود �ىل من�شبه بعد 
�لثاين- ت�شرين  مر�شي يف  �قاله  �ن 

نوفمر.
�ل�شرق �لو�شط  �نباء  و�وردت وكالة 
حكما  ����ش��درت  �لنق�س  حمكمة  �ن 
ن��ه��ائ��ي��ا ب��ع��ودة ع��ب��د �مل��ج��ي��د حممود 

نائبا عاما .
رئا�شي  وك��ان عزل حممود مبر�شوم 
يعد  �ل���ذي  �هلل  عبد  طلعت  وتعيني 
خلفا  �مل�شلمني  �لخ���و�ن  م��ن  مقربا 
بني  �لزم�������ة  ت���ف���اق���م  �ىل  �دى  ل�����ه، 

مر�شي و�لق�شاء.
�لنقاذ  �ك�����دت ج��ب��ه��ة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
�لرئي�شي  )�لئ������ت������الف  �ل����وط����ن����ي 
�لذي  �جلي�س  يف  ثقتها  للمعار�شة( 
�ع���ت���رت �ن����ه ل ي���ري���د �ل���ت���دخ���ل يف 

�حلياة �ل�شيا�شية.
�ملعار�شة  �ح���ز�ب وح��رك��ات  و�ع��ل��ن��ت 
على  �تفقت  �نها  �لثالثاء  �مل�شرية 
�لد�شتور  ح�����زب  رئ���ي�������س  ت��ف��وي�����س 
با�شمها  �ل��ت��ح��اور  �ل��ر�دع��ي  حممد 
للمرحلة  روؤيتها  ب�شاأن  �جلي�س  مع 
تعقب  �ن  يفر�س  �لتي  �لنتقالية 

�نتهاء حكم �لرئي�س مر�شي.
�لدولية،  �لفعل  ردود  �شعيد  وعلى 

�لتي  �ملعار�شة،  مت��رد  حركة  وكانت 
�طلقت �لدعوة �ىل تظاهر�ت �لحد 
مليون   22 ج��م��ع��ت  �ن���ه���ا  و�ك�������دت 
�لثقة  �شحب  ����ش��ت��م��ارة  ع��ل��ى  ت��وق��ي��ع 
مو��شلة  �ىل  دع�����ت  م���ر����ش���ي،  م����ن 

�لتظاهر�ت.
�بو�بها  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  معظم  و�غ��ل��ق��ت 
�ل���ت���ي بدت  �ل���ق���اه���رة  �ل���ث���الث���اء يف 
نادر  �مر  وهو  خالية  �شبه  �شو�رعها 
فيها  ت���ه���د�أ  ل  �ل���ت���ي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 

�حلركة عادة ليال نهار�.
�ي�شا،  �شيا�شيا  �لزم��ة  تد�عيات  ويف 
قدم وزير �خلارجية �مل�شري حممد 
كامل عمرو ��شتقالته لين�شم بذلك 
�ىل �ربعة وزر�ء �خرين بينهم وزير 
منذ  ��شتقالتهم  �ع��ل��ن��و�  �ل�����ش��ي��اح��ة 

�لثنني.
�ل�����ش����ت����ق����الت  ه��������ذه  خ���������ش����م  ويف 
با�شم  �مل���ت���ح���دث  ط��ل��ب  �جل��م��اع��ي��ة 
رئ��ا���ش��ة �جل��م��ه��وري��ة �ي���ه���اب فهمي 
و�ملتحدث با�شم رئا�شة �لوزر�ء عالء 
�حلديدي �عفاءهما من من�شبيهما 
ويف هزمية �شيا�شية جديدة للرئي�س 
�لنق�س  حمكمة  �����ش���درت  �مل�����ش��ري 
�لعام  �لنائب  ب��اع��ادة  �م��ر�  �لثالثاء 

حممد  �لرئي�س  تغريدته  يف  وق���ال 
بال�شرعية  مت�����ش��ك��ه  ي���وؤك���د  م��ر���ش��ي 
حماولة  �أي  وي��رف�����س  �ل��د���ش��ت��وري��ة 
ل���ل���خ���روج ع��ل��ي��ه��ا وي����دع����و �ل���ق���و�ت 
�إنذ�رها ويرف�س �ي  �مل�شلحة �شحب 

�مالء�ت د�خلية �و خارجية .
ن�شر  �مل�شرية  للرئا�شة  ب��ي��ان  وك���ان 
�كد  في�شبوك  ع��ل��ى  �شفحتها  ع��ل��ى 
�ن �لرئي�س �مل�شري ��شتقبل �لفريق 
ملتابعة  �ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �لول 
فيما  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  م�شتجد�ت 
بر�س  لفر�ن�س  ع�شكري  م�شدر  �كد 
�ن �للقاء ��شتمر عدة �شاعات ملناق�شة 
�لزمة و�لبحث عن خمرج . وجتمع 
�لقبة  ق�شر  �م��ام  �ملتظاهرين  �لف 
�لرئا�شي يف �شاحية م�شر �جلديدة 
حاليا  يقيم  ح��ي��ث  �ل��ق��اه��رة  ب�����ش��رق 
ملعلومات  وف��ق��ا  �مل�����ش��ري،  �ل��رئ��ي�����س 
�ملحلية،  �لع����الم  و���ش��ائ��ل  ت���ردد يف 
�خ��رون يف ميد�ن  �لف  �حت�شد  كما 
�لتحرير و�مام ق�شر �لحتادية �ملقر 

�لر�شمي للرئا�شة.
�لثنني  �مل�شري حذر  وك��ان �جلي�س 
للتدخل  �شي�شطر  �ن��ه  م��ن  مر�شي 
تتحقق  مل  �ذ�  �ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  يف 

عن  للتعبري  �ل�شلمي  �ل��ت��ظ��اه��ر  يف 
م��ط��ل��ب��ه��م ل���ش��ت��ق��ال��ة م��ر���ش��ي عزز 
�لتقدير  م��ن  كبري  ر�شيد�  �جلي�س 

يكنه له معظم �مل�شريني.
خطاب  ع���ل���ى  ����ش���ري���ع  ف���ع���ل  رد  ويف 
مر�شي �تهمته حركة مترد ب تهديد 

�شعبه .
�لقيادي يف مت��رد حممد عبد  وق��ال 
�لقاهرة  ل��ق��ن��اة  ت�����ش��ري��ح  �ل��ع��زي��ز يف 
و�ل���ن���ا����س �مل�����ش��ري��ة �خل���ا����ش���ة، هذ� 
رئ��ي�����س ي��ه��دد ���ش��ع��ب��ه م�����ش��ي��ف��ا نحن 
رئ��ي�����ش��ا مل�شر  ي���ع���د  �ن�����ه مل  ن��ع��ت��ر 
�لتي  �ملهلة  �ن  �لعزيز  عبد  و����ش��اف 
ح��دده��ا �جل��ي�����س )�لث���ن���ني( ملر�شي 
ع�شر�  �لر�بعة  يف  )�لربعاء(  تنتهي 
يف  لالحت�شاد  �ل�شعب  ن��دع��و  ون��ح��ن 

�مليادين �عتبار� من �لر�بعة .
م����ن �جلي�س  م���ر����ش���ي ط���ل���ب  وك������ان 
ح�شابة  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف  �مل�����ش��ري، 
�ل��ر���ش��م��ي ع��ل��ى ت��وي��ر ق��ب��ي��ل �ذ�ع���ة 
وجهه  �ل���ذي  �لن���ذ�ر  �شحب  كلمته، 
�ل��ي��ه �لث��ن��ني ب��ال���ش��ت��ج��اب��ة ملطالب 
 48 تتجاوز  خ��الل مهلة ل  �ل�شعب 
بال�شرعية  مت�����ش��ك��ه  و�ك�����د  ����ش���اع���ة، 

�لد�شتورية .

�شاعة   48 خ���الل  �ل�شعب  م��ط��ال��ب 
وغري  حا�شدة  تظاهر�ت  �ث��ر  وذل��ك 
برحيل  ط��ال��ب��ت  �لح�����د  م�����ش��ب��وق��ة 
�لرئي�س �ل�شالمي و�شبق �ن �علنت 
�لثالثاء  ف��ج��ر  �مل�����ش��ري��ة  �ل��رئ��ا���ش��ة 

رف�شها �ملهلة �لتي حددها �جلي�س.
وغد�ة دعوة �لتحالف �لوطني لدعم 
�ل�شرعية )�ئتالف مكون من �حز�ب 
وقوى وتيار�ت ��شالمية( لتظاهر�ت 
مر�شي  للرئي�س  م��وؤي��دة  وم�����ش��ري�ت 
يف ع���دد م��ن م��ي��ادي��ن �جل��م��ه��وري��ة ، 
يف  ��شتباكات  �لثالثاء  م�شاء  وقعت 
قتلي  �شبعة  �وقعت  حمافظات  ع��دة 
وع�شر�ت �مل�شابني يف �جليزة )جنوب 
�لقاهرة(، بح�شب م�شادر طبية كما 
حلو�ن  ح����ي  يف  �����ش���ت���ب���اك���ات  وق���ع���ت 
)ج���ن���وب �ل���ق���اه���رة( ويف م��ن��ط��ق��ة 6 
مدينة  ويف  �لقاهرة(  )غ��رب  �كتوبر 
بنها مبحافظة �لقليوبية و�لبحرية 

بدلتا �لنيل �ل�شكندرية)�شمال(.
�ل��ق��ي��ادي يف جماعة �لخ���و�ن  وك���ان 
بعد  دع��ا  �لبلتاجي  حممد  �مل�شلمني 
في�شبوك  على  �شفحته  على  �لظهر 
طلب  �ىل  �مل�����ش��ري  �لرئي�س  �ن�����ش��ار 
�ل�شهادة ملنع �لنقالب على �ل�شرعية 

جتاهل احل�سود املليونية الغا�سبة وهدد �سعبه بالدم 

مر�صي ي�صع خارطة طريق للحرب االأهلية !

البابا توا�صرو�س ي�صيد باجلي�س امل�صري وثورة ال�صباب 
•• القاهرة -رويرتز:

�أثنى �لبابا تو��شرو�س �لثاين بابا �ل�شكندرية وبطريرك �لكر�زة �ملرق�شية على �لثورة �لتي يقودها 
�ل�شباب �شد �لرئي�س حممد مر�شي وعلى �لتحركات �لتي �تخذها �جلي�س لنهاء �زمة �شيا�شية ت�شفها 
جماعة �لخو�ن �مل�شلمني �حلاكمة بانها �نقالب. ويف تعبري عن قلق عميق بني ماليني �مل�شيحيني 
تغريده على  �لبابا يف  قال  �ملا�شي  �لعام  �نتخابات  �مل�شلمني يف  و�لخ��و�ن  يف م�شر منذ فوز مر�شي 
و�ل�شباب. عا�شت بالدي  �ل�شعب و�جلي�س  �لعظيم..  توير حتية �جالل وتعظيم �ىل ثالثي م�شر 
حرة قوية. و�أ�شاف قائال ما �أروع �ل�شعب �مل�شري وهو ي�شرد ثورته �مل�شلوبة با�شلوب ح�شاري فائق 
�لرقي بفكرة مترد و�شبابها �مل�شحي �لعظيم. �أنا �أ�شلي من �أجل جميع �أهل م�شر. وي�شكل �مل�شيحيون 
حو�يل 10 باملئة من �شكان م�شر �لبالغ عددهم 84 مليون ن�شمة وتنتابهم خماوف من �لتو�شع يف 
بالرئي�س ح�شني  �أطاحت  �لتي   2011 �ل�شالمية حتت حكم مر�شي. ومنذ ثورة  �ل�شريعة  تطبيق 
مبارك �شكا �مل�شيحيون من وقوع هجمات على �لكنائ�س كما �ندلعت ��شتباكات دموية بني �لقباط 

وقو�ت �لمن .

•• القاهرة-يو بي اأي:

�أغ��ل��ق حم��ت��ج��ون ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ام �مل�����ش��ري �حل���اك���م، �م�س 
ع�شيان  بدء  و�أعلنو�  �لقاهرة،  حمافظة  مبنى  �لأربعاء، 

مدين بالعا�شمة �مل�شرية حتى �إ�شقاط �لنظام.
�مل�شري،  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  �ملحتجني  م��ن  م��ئ��ات  ع���دة  وق���ام 
بحي  �لقاهرة  ع��ام حمافظة  دي��و�ن  مبنى  باإغالق  �م�س 
�إ�شقاط  حتى  م��دين  ع�شيان  ب��دء  عن  معلنني  عابدين، 
�ل��ن��ظ��ام ورح��ي��ل �ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري حم��م��د م��ر���ش��ي عن 
ليونايتد  عابدين  �أه��ايل حي  �شهود من  وق��ال  �ل�شلطة. 
بر�س �نرنا�شونال �أن عنا�شر �لأمن �لعاملة د�خل ديو�ن 
�ملحافظة �ن�شحبت �لليلة قبل �ملا�شية و�أعادت �نت�شارها 
مب��ح��ي��ط �مل��ب��ن��ى، ق��ب��ل ت���و�ف���د م��ئ��ات �مل��ح��ت��ج��ني �لذين 
�فر�شو� �لأر�س حول �أبو�ب �ملبنى. وميثِّل �إغالق ديو�ن 
�لرئا�شي  عابدين  لق�شر  �ملجاور  �لقاهرة  حمافظة  عام 
�لقريب من ميد�ن �لتحرير حيث يعت�شم مئات �لآلف 
�مل��ظ��اه��ر �لحتجاجية على  �أب���رز  �أح���د  �مل��ع��ار���ش��ني،  م��ن 

بنايات  ب��اإغ��الق  �ملحتجون  ق��ام  �أن  بعد  �حل��اك��م  �ل��ن��ظ��ام 
حمافظات عدة �أبرزها �لغربية، وكفر �ل�شيخ، و�ملنوفية. 
و�ملدن  باملحافظات  �لرئي�شية  و�مليادين  �لقاهرة  وت�شهد 
�مل�شرية، منذ �لأحد �لفائت، تظاهر�ت تطالب باإ�شقاط 
رئا�شية مبكرة  �نتخابات  و�إج��ر�ء  ورحيل مر�شي  �لنظام 
وت����ردي  �ل���ب���الد  ����ش���وؤون  �إد�رة  ف�����ش��ل م��ر���ش��ي يف  ب�����ش��ب��ب 
��ُع��د ك��اف��ة ، ف��ي��م��ا ي��رق��ب �ل�شارع  �أو���ش��اع��ه��ا ع��ل��ى �ل�����شُ
�مل�شري خالل �ل�شاعات �لقليلة �ملقبلة، �نق�شاء مهلة �ل 
�مل�شلحة  �لعامة للقو�ت  �لقيادة  �أعطتها  �لتي  48 �شاعة 
هي  تبادر  �أن  قبل  للتو�فق  �لبالد  يف  �ل�شيا�شية  للقوى 
بو�شع خارطة م�شتقبل . من جهة �خرى �أغلق حمتجون 
�جليزة  حمافظة  مبنى  �لأربعاء،  �م�س  ظهر  م�شريون، 
�إىل حني  ُمعلنني بدء ع�شيان مدين  �لقاهرة(،  )جنوب 
�ملحتجون حول مبنى حمافظة  �لنظام. و�حت�شد  رحيل 
�ل��ق��اه��رة، حيث  �ل��ه��رم �لرئي�شي ج��ن��وب  ب�����ش��ارع  �جل��ي��زة 
��شتقالل  ُمعلنني  �حلديدية،  بال�شال�شل  �ملبنى  �أغلقو� 

�ملحافظة ، وبدء ع�شيان مدين �إىل حني رحيل �لنظام.
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العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/263   مدين جزئي   

�ىل �ملدعى عليه /1-  هالل بن خليفة بن حممد �لغريبي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شقر علي �شعيد حام عبد�هلل وميثله: هند علي 
�شعيد حام عبد�هلل   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليها مببلغ وقدره )14500دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/7/9  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  �ملحاماة.   وح��ددت 
8.30 �س بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/458   عقاري كلي 

�ن  ب��ه��ز�د علري�شا طالبي ط��ادي جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ى عليه /1-   �ىل 
�ملدعي /�شركة �مالك للتمويل )�س م ع(    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بف�شخ 
عقد �ليجارة �ملوقع بني �لطر�ف خماطبة د�ئرة �لر��شي و�لمالك للغاء تاأ�شرية 
ملكية  تخ�شع  عبارة  �شطب  �مللكية  �شهادة  على  �مل��وج��ودة  بالتملك  �ملنتهية  �لي��ج��ارة 
�لعقار �ىل ترتيبات �لجارة طبقا لعقد �ليجارة �ملودع لدى �لد�ئرة ) وباقي �لطلبات 
�ل�شاعة  �مل��و�ف��ق 2013/8/1  ي��وم �خلمي�س  لها جل�شة  وح���ددت  �ل��دع��وى(.    يف لئحة 
11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكو مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/386   عقاري كلي 

�حمد  ع��ق��ار�ت  موؤ�ش�شة  م��ال��ك  �ل��ع��ط��ار  ع��ب��د�ل��رح��ي��م  �ح��م��د    -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
عبد�لرحيم �لعطار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �مالك للتمويل )�س 
م ع(    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بف�شخ عقد �لبيع و�ل�شر�ء �خلا�س بالوحدة 
�ل�شكنية رقم )جي �ل تي- كي1- 2 بي- 303( برج في�شتا ديل لكو و�لز�م �ملدعى عليه 
مببلغ 537.033درهم  بال�شافة �ىل مبلغ 189.507.25 درهم تعوي�س عن فو�ت مقد�ر 
�لربح و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.     وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكو مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/382   عقاري كلي 

�حمد  ع��ق��ار�ت  موؤ�ش�شة  م��ال��ك  �ل��ع��ط��ار  ع��ب��د�ل��رح��ي��م  �ح��م��د    -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
عبد�لرحيم �لعطار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �مالك للتمويل )�س 
م ع(    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بف�شخ عقد �لبيع و�ل�شر�ء �خلا�س بالوحدة 
�ل�شكنية رقم )جي �ل تي- كي1- 1 بي- 612( برج في�شتا ديل لجو و�لز�م �ملدعى عليه 
مببلغ 521.737 درهم   بال�شافة �ىل مبلغ 354.671.53 درهم تعوي�س عن فو�ت مقد�ر 
�لربح و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.     وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكو مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/713   جتاري كلي 

�مل��وؤي��د    جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعى عليه /1-  �حمد نبيل موؤيد 
�قام  ق��د  �ل�شيخ    �حمد  �شيد  �ل�شيخ  عمر  وميثله:  رح��م��ان  /عمر  �مل��دع��ي  �ن 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة تثبيت �حلجز  �لتحفظي �ل�شادر يف رقم 
2013/139 حجز حتفظي جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/15 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.

)علما بانه مت �شد�د ر�شم �حلجز و�حلجز �لتكميلي(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/453   عمايل كلي   

�ىل �ملدعى عليه /1-  �شركة �وجميا �لهند�شية ذ.م.م    جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /�وفريل توما�س دور �دو رود ريجو�س وميثله: عبد�هلل ح�شن �حمد بامدهاف 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 14 
ومقر  و�دو�ت  ومنقولت  ب�شائع  على  �لتحفظي  �حلجز  �يقاع  و�ملت�شمن   2013 ل�شنة 
�ل�شركة �ملدعي عليها يف حدود �لدين �ملحجوز وقدره )351.320 درهم( وكذلك توقيع 
��شارة �حلجز على �لرخ�شة �لعائدة  على �ملدعي عليها و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  
بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2013/7/11 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1C.15

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2437   عمايل جزئي   

�ىل �ملدعى عليه /1-  برج �جلزيرة لعمال �ل�شباغ  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�جيت �شاركار جوبر�ز �شاركار   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )5065 درهم( وبالر�شوم  و�مل�شاريف رقم 
�ل�شكوى )2013/147165(   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/14 
�ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي   لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�ي��ام على �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/194   احوال نف�ص م�سلمني   
�ىل �ملدعى عليه /1-  عبد�هلل خد� بخ�س بلوج ل�شاري    جمهول حمل 
�ق��ام عليك  �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شاحله �شيف مبارك بن بناء   قد 
وحددت  و�مل�شاريف.    و�لر�شوم  باخللع  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/7/22 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لها 
ch1C.14 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكو مبثابة ح�شوري.  
 رئي�ص الق�سم                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1190 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- مدر�ر ميدل �ي�شت للتجارة �لعامة ذ.م.م �شابقا - �مل�شماة 
�شركة �بيك جرين للتجارة �لعامة ذ.م.م حاليا  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ �شارل�س روجر دبدوب وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود 
�لكبان   قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )298329( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم   17097 مبلغ  �ىل  .بال�شافة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم التنفيذ العمايل  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/333   جتاري جزئي                                        
�لقامة  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  �شكردجن  �دفان�س  عليه/1-   �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / �لرميل للطاقة �س.ذ.م.م وميثله: حمد�ن حممد حمد�ن 
عبد�هلل �ل�شام�شي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
عليها مببلغ وقدره )68385.20 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/29 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/287   جتاري جزئي 

�ىل �ملدعى عليه    /1-   �شركة �ل��دو� للو�شاطة �لعقارية ����س.ذ.م.م  جمهول 
وميثله:  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للخدمات  بر�شتيج   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ملدعي عليها مببلغ وقدره )9620 درهم(  بالز�م 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   . 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/22 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/727   جتاري كلي 

�ىل �ملدعى عليه    /1-   جو�جن �شاميدل �ي�شت للمقاولت ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
وميثله:  �����س.ذ.م.م  ��شمنتية  منتجات  لالن�شاء�ت  �لغرير   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
بالز�م  �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �بر�هيم �جلرمن  قد  ��شماعيل  علي 
�ملبلغ  ت��وؤدي للمدعية مبلغ )422.710.40دره����م( و�لفائدة عن هذ�  بان  �ملدعي عليها 
حتميلها  م��ع  �ل�����ش��د�د  مت��ام  وح��ت��ى  �لق�شائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا    %9 ب��و�ق��ع 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/7/23 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/258   جتاري كلي 

�ىل �ملدعى عليه    /1-   �شيد�رثا جوفيند� كانان   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �ملا�شة �ي تي للتوزيع )�س م ح( وميثله: حممد �شيف عبيد علي 
�حلفيتي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 6.439.689 دولر و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مه  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من 
�تعاب �ملحاماة   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/14 �ل�شاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1C.15 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

 ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/667   جتاري كلي 
�ىل �ملدعى عليه    /1-   �شركة م�شنع مرطبات �لحتاد )ذ.م.م(   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لتوريد و�خلدمات �لفنية )ذ.م.م(    قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�شامن 
تاريخ  م��ن   %9 بن�شبة  �لقانونية  �لفائدة  م��ع  دره���م(   1.003.376.98( مببلغ 
و�لتعاب.   و�مل�شاريف  بالر�شوم   و�لز�مهما  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2013/1/1
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/17 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1590   جتاري كلي 

فوزي  �مل��رح��وم  ورث��ة  ب�شفته من  �لفال�شي/  بن حمد  /1-   حممد ح�شن  عليهما  �ملدعى  �ىل 
فوزي  �ملرحوم  ورث��ة  من  ب�شفتها  خليفة/  ب�شيت  فاطمة   -2 �لفال�شي  حمد  بن  ح�شن  حممد 
حممد ح�شن بن حمد �لفال�شي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �لبنك �لتجاري �لدويل   
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة �لز�م �ملدعي عليهم )1( وجتى )5( ب�شفتهم ورثة 
�ملرحوم فوزي حممد ح�شن بن حمد �لفال�شي بان يدفعو� وبالت�شامن مع �ملدعى عليه رقم )6( 
مبلغ 53.596.636 درهم مع �لفائدة �لقانونية بن�شبة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2011/8/24 
وحتى �ل�شد�د �لتام.  مع �لز�م �ملدعى عليهم بالر�شوم و�مل�شروفات و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/18 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/478   عمايل كلي 

�ىل �ملدعى عليه /1-   بيال كون�شبت للمعد�ت �لطبية �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
برينيار وميثله: حكمت  لودوفيك  فر�نك  �شيدريك   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  ف��ي��ا���س   حم��م��ود 
عمالية وقدرها 107.926 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق حتى �ل�شد�د �لعفلي و�شمول �حلكم بالنفاذ  
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت   .)2013/142707( �ل�شكوى  رق��م  بالكفالة.  �ملعجل 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/7/11 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.2 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/55 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شده/1- مكرم بديع نويه�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لفا�شلي  حمادي  عبد�لمري  ع�شام  وميثله:  بنك  ت�شارترد  �شتاندر  �لتنفيذ/ 
ل�شد�د  �عالنكم   2013/6/30 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت  �لتميمي  
قيمة �ملطالبة )2.022.248.00 درهم( يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ل بيع �لعقار 
حمل �لرهن ) نوع �لعقار: �شقة �شكنية : �ملنطقة: مر�شى دبي- رقم �لر�س: 
م�شاحة   -33 �لطابق  رق��م   3305 �لعقار:  رق��م   -1 �ل��رم��ال-  �ملبنى:  173-����ش��م 

�لعقار : 1.405.40 قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن.
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
اعالن باحلكم يف الدعوى

 رقم 2013/235   مدين جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/ �حمد �شالح حممد جدعان �لعنو�ن: ن�شر�

 نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/25م قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح /كمال ح�شني ليت عبد�حلق 
بان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �حل�����ش��وري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل: 
يوؤدي للمدعي مبلغ 2000 درهم و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف.   .�شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/30  
القا�سي/ عادل حممود ا�سماعيل

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية            

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/178 )تنفيذ جتاري (

بالن�شر  قد �شدر �شدك من   : �وري�شتا  عنو�نه  بوبالدور  وليام   / �ملنفذ �شده  �ىل 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية حكم رقم 2011/648 ل�شالح/بنك �خلليج �لول     حكمت 
�ملحكمة بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 47.222.78 درهم وفائدة 
بو�قع 4% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام وذلك مبا ل يتجاوز ��شل �لدين 
و�لزمته �مل�شاريف ومائة درهم �تعاب حماماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات ودفع 
يوما من  بتنفيذ �حلكم خالل خم�شة ع�شر  �لقيام  لذ� عليك  �ملحدد لذلك   �لر�شم 
تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن.  كما نخطرك بانه حتديد جل�شة 2013/7/15 حل�شورك 
باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س للنظر يف �لتنفيذ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور 
ف�شتتخذ يف حقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 

2013/5/30
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
 اعالن باحل�سور يف الق�سية التنفيذية رقم  2012/1128    تنفيذ جتاري 

�ىل �ملحكوم عليها/ �شركة جيولب ��س �ر �ل �ليطالية. عنو�نها: ن�شر�
 نخطرك بان �ملنفذ له قد تقدم بطلب بيع �ل�شفينة حمل �حلكم �شند �لتنفيذ 
 2013/2/18 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  حتديد  مت  بانه  لذ�نعلمك  �لعلني.  باملز�د 
�ملبني  يف  وذل���ك  �لعلني  ب��امل��ز�د  �لتنفيذ  �شند  �حل��ك��م  حم��ل  �ل�شفينة  لبيع 
�لبو�بة  �مليناء-  �شارع   �لر���ش��ي-  بالطابق  �مل�شرح(  )قاعة  ل�شركة  �لرئي�شي 
�لرئي�شية مليناء ز�يد- قبالة مبني �جلمارك، ل�شالح �مللف �لتنفيذي �لر�هن، 
وعليك �حل�شور يف �جلل�شة �ملحددة بتاريخ 2013/7/18 لد�رة �لتنفيذ بد�ئرة 
�لجر�ء�ت  �شتتخذ  �ملحكمة  ف��ان  �حل�شور  ع��دم  ح��ال  ويف  بابوظبي  �لق�شاء 

�لقانونية �ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/17.
 القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
 اعالن للم�ستاأنف �سدهم

�مل�شتاأنف : �شرخان بابايف
��شتنئاف رقم 269 ل�شنة 2011 )مدين كلي(

�ل�شادر  �ل�شتئنافية  �لحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  �م��ر(  )حكم  ��شتئناف   
/طاهر  �ىل  مدين-كلي(   (2010 ل�شنة   772 رق��م  �لق�شية  //يف  بتاريخ 

حممود  �شودري وعنو�نه: �عادة �عالن بالن�شر
 �علم �ن �ل�شتئناف يف �لدعوى �عاله �شتنظره �ملحكمة يف �ل�شاعة 9.30 
من يوم 11 من �شهر 8 �شنة 2013   فاذ� مل حت�شر ب�شخ�شك �و بو��شطة 

وكيلك �ملعتمد فان �ل�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه يف غيبتك. 
قلم ال�ستئناف

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل  

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/831 

تاريخ  �ن��ه يف  بالن�شر  نعلمكم  �ل��ع��ن��و�ن:  ���ش��اه    ك��ل �شري خ��ون��ات  �ملحكوم عليه: 
حكما  �بوظبي  �ليجارية/  �ملنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/6/5
مب��ث��اب��ة �حل�����ش��وري يف �ل��دع��وى �مل���ذك���ورة �ع���اله ل�شالح �مل��ح��ك��وم ل��ه : حمطة 

�شيتاكوجن لغ�شيل �ل�شيار�ت
ل�شاحب  ي���وؤدى  ب��ان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �حل�����ش��وري:  مبثابة  �للجنة  حكمت 
�ملوؤ�ش�شة �ملدعية مبلغ )120.000 درهم( فقط مائة وع�شرون �لف درهم و�لزمته 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  )15يوما(  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  بالر�شوم.   

لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �للجنة.
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                    �ىل �ملدعي عليه/�لبد�ير لالن�شاء�ت )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة 

يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/10 �ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �يام على �لقل بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف 

و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1925/2013/13
1924/2013/13
1927/2013/13
1926/2013/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
ممتاز �لكرمي مفيظ �هلل
حممد �ر�شاد نور �ل�شالم

حممد روبيل دين �شم�س �لدين
روبل �شوتر�دهار دولل �شوتود�ر   

مبلغ �ملطالبة
13506 درهم + تذكرة �لعودة
14497 درهم + تذكرة �لعودة
14474 درهم + تذكرة �لعودة
14247 درهم + تذكرة �لعودة

العدد  10835 بتاريخ  2013/7/4      
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2008/122 تنفيذ مدين
رقم  رق��م 32- منزل  �شارع  �لوحيده-  دب��ي-  �م��ارة  �لعطار    عنو�نه:  بدريه عبد�هلل علي حممد  �لتنفيذ:  طالب 
�لعطار و�خ���رون     عنو�نه:  �لهام عبد�هلل علي حممد  �ملنفذ �شده:  �للبنات    55- بالقرب من مدر�شة �خلن�شاء 
�مارة دبي- ديرة- منطقة �لوحيده- �شارع رقم 23- منزل رقم 50 قرب مدر�شة �خلن�شاء للبنات  �نه يف يوم �لحد 
�ملو�شحة  �لعقار  بيع  �شيجرى  �قت�شى �حلال  �ن  �لثالية  �لثالث  �ليام  �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف  �ملو�فق 2013/7/7 
www. �مل��وق��ع �لل��ك��روين  ل��ل��م��ز�د�ت على  �لبيع )�شركة �لم����ار�ت  �ن��ي��ط بها  �ل��ت��ي  ل��دى �جل��ه��ة  �دن���اه  ��شافه 

emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
�لثمن  كامل  �ي��د�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية  �لج���ر�ء�ت  قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع 
و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع.ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�لثمن  بايد�ع كامل  �ن يقوم  �لثمن على  �لزيادة عن ع�شر  �مل��ز�د ب�شرط ل تقل هذه  �لع�شرة خالية لر�شوم  �لي��ام 
�لر��شديه رقم �لر�س 1291  �ملمتلكات. دبي ديرة  �و�شاف  بيان  يلي  �ملحكمة  وفيما  �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة 

�مل�شاحة 10.000 قدم مربع �لقيمة 1550000 درهم . مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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االإكوادور تك�صف جت�ص�صًا على �صفارتها يف لندن احلكومة الربازيلية تتقدم بطلب اإىل الربملان الإجراء ا�صتفتاء 
•• كيتو-ا ف ب:

ك�شف وزير خارجية �لكو�دور ريكاردو باتينو �ن �جهزة ��شتخبار�ت بالده عرثت على مذياع خمباأ يف �ل�شفارة �لكو�دورية يف 
لندن �لتي جلاأ �ليها موؤ�ش�س موقع ويكيليك�س جوليان ��شاجن قبل عام. وقال �لوزير �لكو�دوري يف موؤمتر �شحايف علينا �ن 
نبلغكم ويا لال�شف بالعثور على مذياع خمباأ يف �شفارتنا يف لندن ، مو�شحا �نه �شيك�شف �لربعاء م�شدر هذ� �لت�شلل و�شيطلب 
تو�شيحات من �حلكومة �لتي ي�شتبه يف �شلوعها بالمر. و��شاف باتينو �نه مت �لعثور على �ملذياع خالل عملية تفتي�س للبعثة 
�لدبلوما�شية قبل زيارتها �لعا�شمة �لريطانية يف 16 حزير�ن-يونيو. وتابع ل�شباب �منية، قمنا بتفتي�س �ل�شفارة وعرثنا 
على مذياع خمباأ كان ي�شتقبل معلومات يف مكتب �شفريتنا )�نا �لبان( . ولفت �لوزير �ىل �نه تلقى �لثالثاء �ملعلومات �لتي 
حتدثت بال�شبط عن م�شدر �لعر��س على �ن يك�شف �لتفا�شيل �لربعاء. ونفى �ن يكون يلمح �ىل �شلة بني ما مت �لعثور 
عليه وق�شية �مل�شت�شار �ل�شابق يف �ل�شتخبار�ت �لمريكية �دو�رد �شنودن، وقال �عتقد �ن �مل�شدر خمتلف، �شنعرف �لمر غد� 
وخالل زيارته لندن، �لتقى باتينو نظريه �لريطاين وليام هيغ �شعيا �ىل حل لق�شية ��شاجن. وقرر �لوزير�ن ت�شكيل جمموعة 

عمل ليجاد خمرج دبلوما�شي للم�شالة ورف�شت لندن حتى �لن �ل�شماح ل�شاجن بالتوجه �ىل �لكو�دور.

•• برازيليا-ا ف ب:

�لرملان  �لثالثاء  �لر�زيلية  �حلكومة  �شلمت 
ط��ل��ب��ا م���ن �ل��رئ��ي�����ش��ة دي��ل��م��ا رو���ش��ي��ف لج���ر�ء 
و��شعة  �شيا�شية  ����ش��الح��ات  ي��ق��رح  ��شتفتاء 
�لو��شع  �ل�شعبي  �ل�شتياء  لتهدئة  حماولة  يف 
حزير�ن-يونيو  م��ن��ذ  �ل���ب���الد  ت�����ش��ه��ده  �ل����ذي 
باملئة   65 �ن  ل��ل��ر�أي  جديد  ��شتطالع  وك�شف 

من �لر�زيليني يدعمون هذ� �ل�شتفتاء.
لكن مو�فقة �لغالبية �لرملانية �ملعروفة بعدم 
�ن�����ش��ب��اط��ه��ا يف م��ع��ظ��م �لوق�����ات، ع��ل��ى تنظيم 

�حل���دي���ث ع���ن جت������اوز�ت ف��ي��ه و�ع������ادة حتديد 
�لنتخابية  �لتحالفات  حتكم  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ع��د 
�لعدل  وزي���ر  وق���ال  �ل�شيا�شية.  �لح����ز�ب  ب��ني 
�لتعديالت  تطبق  �ن  يف  ت��رغ��ب  �حل��ك��وم��ة  �ن 
)ت�شرين  من  �عتبار�  �ل�شتفتاء  عن  �لناجمة 
�لنتخابات  م��وع��د   2014 �لول-�ك���ت���وب���ر( 
�لقانون  وين�س  �ملقبلة  و�لت�شريعية  �لرئا�شية 
�لعملية  �ن تنجز هذه  �لر�زيلي على �شرورة 
عام  قبل  �ي  �ملقبل  �لول-�ك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف 
من موعد �لنتخابات �ملحدد يف �خلام�س من 

ت�شرين �لول-�كتوبر 2014.

�ل�شتفتاء لي�شت م�شمونة. و�شلم وزير �لعدل 
جوزيه �دو�ردو كاردوزو ونائب �لرئي�شة مي�شال 
�ل��ر���ش��م��ي لرو�شيف  �ل��ط��ل��ب  �ل���رمل���ان  ت��ي��م��ري 
وتتعلق  ن��ق��اط.  خم�س  ح��ول  ��شتفتاء  ب��اج��ر�ء 
�لنقطتان �لرئي�شيتان بقو�عد جديدة لتمويل 
�حلمالت �لنتخابية و��شالح طريقة �لقر�ع 
�لن�شبي حاليا. وتاأمل رو�شيف �ي�شا يف �ن يديل 
�لر�زيليون بر�أيهم يف �حتمال �لغاء �لت�شويت 
خ�شو�شا  �مل���ط���ب���ق  �لم������ر  ����ش���ري���ة  ب���ب���ط���اق���ات 
بدلء  و�نتخاب  �لرملان  يف  �لقالة  لج���ر�ء�ت 
م���ن �ع�����ش��اء جم��ل�����س �ل�����ش��ي��وخ �ل�����ذي يجري 

قائد اجلي�س االأفغاين : باك�صتان ميكنها اإنهاء احلرب يف بلده خالل اأ�صابيع 
•• كابول-ا ف ب:

����ش���رح ق���ائ���د �جل���ي�������س �لف���غ���اين 
�جل����رن�ل ���ش��ري حم��م��د ك��رمي��ي يف 
بثها  �شي مت  ب��ي  �ل��ب��ي  م��ع  مقابلة 
�ن  ميكنها  ب��اك�����ش��ت��ان  �ن  �لرب���ع���اء 
�فغان�شتان خالل  تنهي �حلرب يف 
�ل�شالم  ت��ري��د  ك��ان��ت  �ذ�  ����ش��اب��ي��ع 
فعال. و�كد كرميي بعبار�ت حازمة 
ميكن �ن يتحقق ذلك خالل ��شابيع 
، مدينا ما �عتره دور باك�شتان يف 
���ش��ع��ود �ل��ت��ط��رف �ل���ش��الم��ي على 
�لر�������ش�����ي �لف���غ���ان���ي���ة. وق������ال �ن 
باك�شتان  ���ش��ي��ط��رة  حت���ت  ط��ال��ب��ان 
�ل���ت���ي مي��ك��ن��ه��ا ل���ذل���ك ب����ذل مزيد 
بدل  �ل�شالم  من �جلهود لح��الل 
من �د�نة هجمات �لطائر�ت بدون 
�ملتمردين  ع��ل��ى  �لم��ريك��ي��ة  ط��ي��ار 
�ل��ذي��ن ه��م ���ش��رك��اء ����ش��الم �ب���اد يف 

�لو�قع، على حد تعبريه.
�لتي  �مل��ق��اب��ل��ة  ك���رمي���ي يف  وت���اب���ع 

�ن  ك�����اب�����ول  �ل�������ش���ب���ت يف  ����ش���ج���ل���ت 
ب��اك�����ش��ت��ان ت����و�ج����ه �لره��������اب كما 
وم��ع��ا مي��ك��ن��ن��ا مكافحة  ن��و�ج��ه��ه. 
يكون  �ن  ����ش���رط  �ل���ت���ه���دي���د  ه�����ذ� 
و�لعالقات   . ج��دي��ني  )�جل��م��ي��ع( 
ب������ني �ف����غ����ان���������ش����ت����ان وب���اك�������ش���ت���ان 
�باد  ��شالم  تتهم  فكابول  متوترة. 
حركة  م��ت��م��ردي  ب��دع��م  خ�شو�شا 
ت�شعى  �ل���ت���ي  �لف��غ��ان��ي��ة  ط��ال��ب��ان 
بعد  �ل�شلطة  على  �ل�شتيالء  �ىل 
 68( �لمريكية  �لقو�ت  �ن�شحاب 
 12 �لف جندي( �لعام �ملقبل بعد 
ت��ل��ق �شعبية  م���ن ح��رك��ة مل  ع��ام��ا 
لدى �لر�أي �لعام. وكانت باك�شتان 
حلركة  �ل��د�ع��م��ة  �لوىل  �ل���دول���ة 
-1996( حكمها  خ��الل  طالبان 
2001( ويبدو �ن عدد� من قادة 
كويتا  مدينة  يف  يقيمون  �حل��رك��ة 
حمادثات  ختام  ويف  �لباك�شتانية. 
�لريطاين  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  م���ع 
نهاية  عطلة  يف  ك��ام��ريون  ديفيد 

�حلكومة  رئ��ي�����س  تعهد  �ل���ش��ب��وع، 
�لباك�شتاين نو�ز �شريف مبكافحة 
�ل��ت��ط��رف و�لره�������اب ب��ح��زم �كر 
وبالتعاون مع ��شدقائنا . وقال �ن 
باك�شتان م�شممة على �لعمل على 
حت��ق��ي��ق �ل���ه���دف �مل�����ش��رك �ل���ذي 
يتمثل باحالل �ل�شالم و�ل�شتقر�ر 

يف �فغان�شتان 
وت����ت����ه����م ك������اب������ول ��������ش������الم �ب������اد 
و��شار  م��و�ق��ف��ه��ا.  ب��الزدو�ج��ي��ة يف 
�د�ن�����ة  �ن  �ىل  ك���رمي���ي  �جل�������رن�ل 
�ل��ت��ي توجهها  ل��ل�����ش��رب��ات  ���ش��ري��ف 
�ل��ط��ائ��ر�ت ب����دون ط��ي��ار ه��ي خري 

دليل على ذلك.

مقتل 119 عراقيًا يف هجمات �صربت البالد خالل االأيام الثالثة املا�صية 
•• بغداد-ا ف ب:

�لعر�ق،  �ي���ام يف  ث��الث��ة  �لقتلى خ��الل  ع��دد   119 �رت��ف��ع �ىل 
13 �شخ�شا يف هجمات متفرقة �لربعاء يف عموم  بعد مقتل 
�لبالد، يف ت�شاعد ملوجة �لعنف يهدد بعودة معدلتها �ىل ما 

كانت عليه خالل �لعو�م �ملا�شية.
من  �ك��رث  �ل��ب��الد  �شربت  �ل��ت��ي  �لهجمات  م��وج��ة  خلفت  كما 
يف  ��شهر  منذ  �لحتجاجات  تو��شل  مع  تز�منا  جريح،   300
بقلق  �ملحللون  �ليه  ينظر  �ل��ذي  �لم��ر   ، �ل�شنية  �ملحافظات 
ويعتقدون �نه من غري �ملرجح �لتو�شل �ىل حلول قبل نهاية 

�لنتخابات �لعامة �ملقررة يف �لعام �ملقبل.
ففي هجمات وقعت �لربعاء، قتل 13 �شخ�شا و��شيب حو�ىل 
26 �خرين بجروح، وفقا مل�شادر �منية وطبية وقالت �مل�شادر 
�خرون   14 و��شيب  قتلو�  �م���ر�أة  بينهم  ��شخا�س  �شبعة  �ن 
بجروح بانفجار عبوة نا�شفة عند حمل جتاري يف حي �لتاأميم 

يف منطقة �لنهرو�ن )جنوب �شرق بغد�د( .
كما قتل �ثنان من عنا�شر �ل�شحوة و��شيب �شبعة من رفاقهم 
�مل�شاهدة  ناحية  يف  دوريتهم  ��شتهدف  نا�شفة  عبوة  بانفجار 

)30 كلم �شمال بغد�د(، وفقا مل�شادر �منية وطبية.
�ثنان من  وقتل  تعود لم��ر�أة  �حد�هما  كما عرث على جثتني 
�مل�شلحني و��شيب عدد من عنا�شر �لمن بجروح يف هجمات 

متفرقة �خرى، وفقا للم�شادر.
وجاء ذلك غد�ة مقتل ما ل يقل عن 57 �شخ�شا و��شابة 235 
�خرين يف موجة هجمات دموية �شهدها �لعر�ق �لثالثاء، بينها 

ع�شر �شيار�ت مفخخة.
ومل ت��ع��ل��ن �ي ج��ه��ة م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا ع��ن ه���ذه �ل��ه��ج��م��ات، لكن 
ينفذون  ما  ع��ادة  �لقاعدة  بتنظيم  يرتبطون  �شنة  متمردين 

هجمات من�شقة ي�شتهدف �غلبها �ل�شيعة.
ور�ى �ل��ن��ائ��ب ح�����ش��ن ج��ه��اد ع�����ش��و جل��ن��ة �لم����ن و�ل���دف���اع يف 
�و�شاع  �ن  �لكرد�شتاين،  �لوطني  �لحت���اد  ح��زب  ع��ن  �ل��رمل��ان 

�لبلد لن ت�شهد �ي حت�شن خالل �ل�شهر �حلايل.
وقال جهاد لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �لو�شاع �لمنية لن تكون 
�شيو��شلون  �مل�شلحني  لن  �لبالد،  يف  �لقادم  �ل�شهر  يف  �ف�شل 

هجماتهم لثبات وجودهم وقدرتهم للو�شول �ىل �ي مكان .
و����ش��اف �ن ق��و�ت��ن��ا �لم��ن��ي��ة م��ا ز�ل���ت مت��ار���س عملها �لمني 
نف�شه وبنف�س �لرتابة دون �ي تغيري وتابع لذلك �شي�شتمرون 

)�مل�شلحون( بتنفيذ هجماتهم .
من  �ك��رث  مقتل  �لعر�ق  يف  �ملتحدة  �لمم  بعثة  تقرير  ويوؤكد 
ما  �لبالد،  �ملا�شية يف  �لثالثة  �ل�شهر  2500 عر�قي خالل 

يعد حو�ىل �ل�شعف مقارنة بالربع �لول من �لعام �حلايل.
�شر�ئح  خمتلف  �ملا�شية  �ل�شهر  خالل  �لهجمات  و��شتهدفت 
�مل��ج��ت��م��ع �ل���ع���ر�ق���ي، ف��ق��د ت��ع��ر���ش��ت ق����و�ت �لم����ن وم�شاجد 
تعر�س  فيما  �نتحارية  و�خ���رى  مفخخة  ب�شيار�ت  لهجمات 
عنا�شر �ل�شحوة ومدنيون لغتيالت و�نفجرت عبو�ت نا�شفة 

يف مالعب لكرة �لقدم ومقاٍه.

••الفجر - تون�ص - خا�ص:

�لأح���د�ث  ت��د�ع��ي��ات  �شتفي�س  ه��ل 
ت�����دور رح���اه���ا ع��ل��ى �شفاف  �ل���ت���ي 
�لنيل خارج حدود م�شر وحتديد� 
يف ت��ون�����س �أي�����ن ي���و�ج���ه �لإ����ش���الم 
مل  و�ن  حتى  معار�شة  �ل�شيا�شي 
�مل�شرية  �مل��ع��ار���ش��ة  ب��ح��ج��م  ت��ك��ن 
مو�جهة  يف  ووح��دت��ه��ا  وتنظيمها 

حكم �ملر�شد؟.
�����ش����وؤ�ل ي���ط���رح يف ت���ون�������س، ورمب���ا 
خ���ارج���ه���ا �أي���������ش����ا، �ن���ط���الق���ا من 
�لتون�شية  �ل���ث���ورة  �أن  ��شتح�شار 
�نتقلت عدو�ها �شريعا �إىل �ل�شعب 
�مل�������ش���ري �ل�����ذي ن��ه��ج ع��ل��ى نف�س 
�لتون�شي، وبالتايل،  �ل�شعب  خطى 
وح�شب بع�س �ملر�قبني، فاإن عك�س 
�لعدوى  مت���ّر  ق��د  �أي  و�رد،  ذل���ك 

�مل�شرية �إىل تون�س.
�ل�شوؤ�ل  هذ�  على  �لإجابة  تباينت 
و�لنتماء�ت،  �مل��رج��ع��ي��ات  ح�����ش��ب 
ول��ك��ن ب��ع�����س �مل��ح��ل��ل��ني ي����رون �أّن 
�حل�����ش��م ب�����ش��اأن��ه ���ش��ت��ح��ّدده مالت 
�ل����ت����ح����رك �مل���������ش����ري ون���ت���ائ���ج���ه 

�لنهائية.
�لبد�ية كانت مع مو�قع �لتو��شل 
�لج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث ت���د�ول���ت، بعد 
�ن��دلع �لأح���د�ث يف م�شر، فيديو 
�ملتظاهرون  ف���ي���ه  ي�����رز  م�������ش���ور 
باإ�شقاط  يطالبون  �مل�شريون وهم 
كل  يف  �لإ���ش��الم��ي��ت��ني  �حلكومتني 
من م�شر وتون�س، وكذلك يهتفون 
�لتون�شي  �ملعار�س  �ل�شيا�شي  با�شم 

�لذي مت �غتياله، �شكري بلعيد.
�لكرونية  م���و�ق���ع  �أوردت  ك��م��ا 
�ل��ع�����ش��ر�ت من  �أن  ت��ون�����ش��ي��ة خ���ر 
حرق  على  �أق��دم��و�  ق��د  �مل�شريني 
لالإخو�ن  �ملركزي  �ملقر  حمتويات 
�مل�شلمني باملقطم بالقاهرة، مبا يف 
ذلك �شورة لرئي�س حزب �لنه�شة 
كل  و   ، �لغنو�شي  ر����ش��د  �لتون�شي 
���ش��ور �أع�������ش���اء �ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل����دويل 
م��ا قد  وه���و   ، �مل�شلمني  ل���الإخ���و�ن 
�شمنية  دع���و�ت  وج���ود  منه  ُيفهم 
نف�س  على  �لتون�شيون  يخطو  لن 

خطى �ل�شباب �مل�شري.

تون�س  يف  �لإ���ش��الم��ي��ة  �لأو�����ش����اط 
حدوث  ت�شتبعد  منها،  �مل��ق��ّرب��ة  �أو 
على  ملا يحدث يف م�شر  تاأثري  �أي 
ت��ون�����س، وت���رى ه���ذه �لأو����ش���اط �أن 
ي���ق���وده حلف  �حل������ر�ك يف م�����ش��ر 
خفّي بني �لثورة �مل�شادة و�ملعار�شة 
�لدميقر�طية  ع��ل��ى  ل���الن���ق���الب 

و�لنتائج �لتي �أفرزها �ل�شندوق .
وه�����ي ب���ه���ذ� ت��ت��ب��ن��ى وج���ه���ة نظر 
�مل�شلمني  �لإخ������������و�ن  وم������و�ق������ف 
توّقع  ح����ّد  وت���ذه���ب  �ل���ق���اه���رة  يف 
ف�����ش��ل �حل�����ر�ك �لأخ�����ري يف م�شر 
للمطالبة برحيل �لرئي�س مر�شي، 
تاأثري�ت جانبية  �أي  ح��دوث  نافية 
جناح  �شورة  يف  تون�س  على  لذلك 

هذ� �حلر�ك من عدمه.
�حلكومة  رئ��ي�����س  ����ش��ت��ب��ع��د  وق����د 
حركة  يف  و�ل���ق���ي���ادي  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�إمكانية  �لعري�س،  علي  �لنه�شة 
حدوث �شيناريو يف تون�س �شبيه ملا 
يح�شل يف م�شر، وذلك ملا �عتره 
�لتون�شيني  وعي  يف  �لكبرية  �لثقة 
على  �لفائقة  قدرتهم  ويف  �ملرتفع 
ومعرفة  �لبالد  تتحمله  ما  قيا�س 
�جلهود �ملبذولة يف ظل �لإمكانيات 
�لإع������اق������ات  �����ش����وء  ويف  �مل����ت����اح����ة 
لالأعمال،  �مل���وج���ودة  و�ل��ع��ر�ق��ي��ل 
يت�شم  �ملتبع  �ملنهج  �أن  على  زي���ادة 
و�أنه ل مرر  و�ل�شر�كة،  بالتو�فق 
ي��دف��ع ب��ال��ب��الد ل��ل��ذه��اب يف �جتاه 
�أو تعميق �لتجاذبات  �إهد�ر �لوقت 
�ي�شا  ي��ط��رح��ه  �ل��ت�����ش��ور،  ه����ذ�   .
حزب علماين ي�شارك �لإ�شالميني 
�حل����ك����م يف ت����ون���������س، ح���ي���ث ي���رى 
�ل���ن���اط���ق �ل���ر����ش���م���ي ب���ا����ش���م حزب 
�لتكتل من �أجل �لعمل و�حلريات، 
�ل�شيناريو  ح��دوث  �أن  بنور  حممد 
لأن  م�شتبعد  ت��ون�����س  يف  �مل�����ش��ري 
و�لرويكا  �حلاكم  �لنه�شة  ح��زب 
تختلف كثري� عن �حل��زب �حلاكم 
يف م�شر حيث ذهبت �لرويكا نحو 
�لوفاق �شو�ء يف �لد�شتور �أو �حلو�ر 
�ملجل�س  �آلية  عن  ف�شال  �لوطني، 
�ل����ذي ي��ع��ك�����س نب�س  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�ملدين  �ملجتمع  وح��رك��ي��ة  �ل�����ش��ارع 
�لحتقان،  خف�س  يف  ���ش��اه��م  مّم���ا 

تقهر،  ل  �ل�����ش��ع��وب  �إر�دة  �أّن  ع��ل��ى 
�لإخ����و�ن يف  �شقط حكم  �إن  ق��ائ��ال 
�ملتهافتني  ك���ّل  م��ن  ف��اأرج��و  م�شر 
هنا يف تون�س على �أح�شان �ل�شلطة 
ي���ح���دث حتى  م���ا  ي���ع���و� ج���ّي���د�  �أن 
ل ي��ك��ون��ون ي��وم��ا م��ا يف م��وق��ف ل 
�أحتّدث  ل  ب��امل��ّرة،  عليه  يح�شدون 
هنا عن �لقائمني على �لنه�شة يف 
تون�س لأّن على �لأرجح ما يحدث 
نظرهم  ففي  يعنيهم،  ل  م�شر  يف 
دْيدن  وه��ك��ذ�  م�شر  لي�شت  تون�س 
ك��ّل م��ن ل ي��رى �لإع�����ش��ار قادما، 
م�شتعّدون  �أّن���ه���م  و�ل��ظ��اه��ر  لأّن����ه 

لهذ� �ليوم �إن حدث .
و�لفاعلني  �ملر�قبني  �آخ��ر من  �شّق 
ع تاأثري� مرتقبا ملا  �ل�شيا�شي، يتوّقّ
�لأو���ش��اع يف  يحدث يف م�شر على 
بنف�س  لي�س  كان  و�ن  تون�س، حتى 

�حلجم.
�لنائب  ق����ال  �ل�������ش���ي���اق،  ه����ذ�  ويف 
عن  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  باملجل�س 
�لدميقر�طيني  �لوطنيني  حركة 
�ملوحد، منجي �لرحوي �إن �لو�شع 
�إىل  �إىل �لنتقال  يف تون�س مر�شح 
ت�شابه  هناك  لأن  �مل�شري  �لو�شع 
كبري بني ما يجري حاليا يف م�شر 

وما هو موجود يف تون�س.
ت�شريح  يف  �ل�����رح�����وي،  و�أ������ش�����اف 
�أن  �أتوقع  �إذ�ع��ي، ما يقع يف م�شر 
باعتبار  تون�س  يف  �شدى  له  يكون 
�أن �حلكومة �أثبتت �أنها خارج �شياق 
�لثورة ومل تقم ب�شيء فيما يتعلق 
�لجتماعية  �مل���ط���ال���ب  ب��ت��ح��ق��ي��ق 

و�لقت�شادية للمو�طن. 
من جهته، �أكد عمر �شحابو رئي�س 
�لإ�شالم  �أّن   �لد�شتورية،  �جلبهة 
�ل�شيا�شي يف م�شر ب�شدد �لنهيار 
�لعالقة �جلدلية  �أن  �إىل  ، م�شري� 
ب�����ني ت����ون���������س وم���������ش����ر و�ل���ع���م���ق 
�لثورتني  وت��ز�م��ن  �ل�شر�تيجي 
�شيوؤثر ب�شكل مبا�شر على مو�زين 

�لقوى �ل�شيا�شية يف تون�س.
باملجل�س  �ل��ن��اب  مد�خلة  يف  وج���اء 
�ل���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي ه�������ش���ام ح�����ش��ن��ي يف 
�لد�شتور  م�شودة  مناق�شة  جل�شة 
تتخلى  ل���ن  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  �أن 

من وجهة نظره. ويقول بنور: يف 
تون�س لي�س هناك �أي نية لالإطاحة 
بالأغلبية �حلاكمة حاليا وبالتايل 

لن حتدث �أي مفاجئات.
�لنه�شة  ح���رك���ة  �أّن  �إىل  ي�������ش���ار 
تون�س،  يف  �حل��اك��م��ة  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�أ�شدرت بيانا دعت فيه �إىل �حر�م 
�ن���ه ل بديل  �ل�����ش��رع��ي��ة ، م��ع��ت��رة 
�شلطة  �مل�شريني  ب��ني  ع��ن �حل���و�ر 
�لتجاذبات  ل���ت���ج���اوز  وم���ع���ار����ش���ة 
قالت  �لتي  �لر�هنة،  و�ل�شر�عات 
�لدولة  كيان  تهدد  �أ�شبحت  �أن��ه��ا 

ووحدتها. 
من جهته، ومن ز�وية نظر �أخرى، 
ل يعتقد �لنا�شط �ل�شيا�شي �شالح 
مقارنة  مي���ك���ن  �ّن������ه  �ل����زغ����ي����دي، 
تون�س  يف  مبثله  م�شر  يف  �لو�شع 
�ملعار�شة  �جلبهة  �أّن  منطلق  م��ن 
يف م�������ش���ر ����ش���ّم���ت ك����ل �لأح��������ز�ب 
و�جل��م��ع��ي��ات �مل��دن��ي��ة، وه���ي جبهة 
�إعالن  �ج��ل  من  �أ�شهر  منذ  تعمل 
�لو�شع  عك�س  وه��ذ�  �لتمّرد،  حالة 
�ملعار�شة  �أح����ز�ب  ح��ي��ث  ت��ون�����س  يف 
ه�شة و�شعيفة ومتفّرقة ل جامعة، 
�أكرث  �لنه�شة  حركة  يخدم  وه��ذ� 

من �أن يحّد من تغّولها.
ويرى �لزغيدي �أّن حركة �لنه�شة 
�ملزدوج ورف�شها و�شفها  بخطابها 
�أنها  �ل��ّدي��ن��ي و�ّدع���ائ���ه���ا  ب���احل���زب 
حركة مدنية، تناور من �أجل �لبقاء 
يف �حلكم ومن ثّم تنفيذ م�شروعها 
�أجله،  �ل��ذي ج��اءت من  �لإ�شالمي 
ل���ذل���ك، ي��خ��ل�����س �ل���زغ���ي���دي، فان 
�مل��ق��ارن��ة ب��ني م��ا ي��ح��دث يف م�شر 
ف��ي��ه مغالطة  �ل��ت��ون�����ش��ي  و�ل���و�ق���ع 

كرى.
�مل���و����ش���وع،�أك���د  ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى  ويف 
ت��اري��خ تون�س  �مل��خ��ت�����س يف  �مل�����وؤرخ 
ميكن  ل  �أن��ه  عبيد  �ملعا�شر،خالد 
مبا  �لتون�شي  �ل�شارع  بتاأثر  �جلزم 
�لروؤية  يحدث يف م�شر نظر� لن 
يف م�شر مل تت�شح بعد، لكنه رّجح 
يف �مل��ق��اب��ل �أن ي��ك��ون مل��ا ي��ح��دث يف 
و�إن مل  تون�س  على  �نعكا�شا  م�شر 
ما  �أن  عبيد  و���ش��رح  مبا�شر�.  يكن 
�أخرى  م��ّرة  ي��دّل  يحدث يف م�شر 

مرحلة  يف  و�ملجتمع  �ل��دول��ة  على 
�لن��ت��ق��ال �ل��دمي��ق��ر�ط��ي.  يف حني 
�لتون�شي  �ل����ع����م����ال  ح������زب  ع������ّر 
ت�شحيح  ل����ث����ورة  م�����ش��ان��دت��ه  ع����ن 
حكم  م��ن  للتخل�س  ج����و�ن،   30
�لإخ������و�ن. ك��م��ا دع���ا ح���زب �لعمال 
�ل�����ش��ع��ب �ل��ت��ون�����ش��ي ل��ل��خ��روج على 
بالنظم  لالإطاحة  �مل�شريني  غر�ر 
�لإخو�نية �ملا�شكة باحلكم يف م�شر 

وتون�س.
و�عتر حممد جغام �أحد موؤ�ش�شي 
�جلبهة �لد�شتورية ، �أن ما يحدث 
يف م�������ش���ر وت����ون���������س ع���ل���ى درج����ة 
و�لتماثل  �ل��ت�����ش��اب��ه  م����ن  ك���ب���رية 
�شوؤون  �إد�رة  يف  �حل��ك��ام  ف�شل  م��ن 
على  �لأد�ء  يف  و�لإخ���ف���اق  �ل��ب��الد، 
�ل�شيا�شية  �أي  �لأ���ش��ع��دة  خمتلف 
و�لق����ت���������ش����ادي����ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة، 
مّما  و�لفقر  �لبطالة  و��شتفحال 
ولد حالة من �لياأ�س و�لإحباط يف 

نفو�س �ملو�طنني .
و�أ�شاف جغام �ل�شعب يف م�شر مّل 
كرثة �لوعود و��شتاء من خطابات 
مر�شي �لتي ز�دت يف تاأزمي �لو�شع 
و�أ�شبح هّمه �لوحيد �إ�شقاط حكم 

�لإخو�ن �مل�شلمني .
�ملو�طن  �أّن  جغام  حممد  ويعتقد 
�حتجاجه  ����ش���ي���و�����ش���ل  �مل�������ش���ري 
و�شوف يتحول �إىل �عت�شام مدين 
�ل��رئ��ي�����س حم��م��د مر�شي  ي�����ش��ق��ط 

�آخر، حركة �لنه�شة بعدم �لتدخل 
يف �ل�شوؤون �مل�شرية قائال: ل يحق 
لكم تقدمي درو���س يف �حل��و�ر لأّي 
�أ�شو�أ  �شربتم  بعدما  �أخ���رى  جهة 
�ل�شعبية  �لإر�دة  ل��ت��ج��اه��ل  م��ث��ال 
�لعزل  ���ش��ي��ا���ش��ة  ع��ل��ى  و�لإ������ش�����ر�ر 
�ل�شيا�شيني  خل�شومكم  و�لإق�شاء 
�ب��رز ع��الم��ات تاأثري  . وتبقى م��ن 
تون�س،  ع���ل���ى  �مل�������ش���ري���ة  �حل����ال����ة 
�شفحات  م����ن  �ل���ع���دي���د  �ن����ط����الق 
�مل���وق���ع �لج��ت��م��اع��ي ف��ي�����ش��ب��وك يف 
مماثلة  مت���رد  حملة  �إىل  �ل��دع��وة 
�شخرت  فيما  م�����ش��ر،  يف  ح���دث  مل��ا 
هذه  �لنه�شة من  �أن�شار  �شفحات 

�لدعوة.
وقد �أّكد حممد بنور �أحد منظمي 
�ملطلب  �أن  �لتون�شية  مت��ّرد  حركة 
�ملجل�س  ح���ل  ل��ل��ح��رك��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي 
م�شروع  �إ����ش���ق���اط  و  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�لد�شتور. و�أ�شاف بنور �أن �حلركة 
تطالب كذلك بتكوين جلنة خر�ء 
تعد د�شتور� تو�فقيا يج�ّشد �لإر�دة 
�ل�شعبية و كذلك تطالب بتحديد 

تاريخ لالنتخابات.
بنور  ق����ال  ل��ل��ح��رك��ة  ت��ع��ري��ف��ه  ويف 
فو�شوية  ح��رك��ة  ل��ي�����ش��ت  �حل���رك���ة 
ومدنية  �شعبية  ح��رك��ة  ه��ي  و�إمن���ا 
حركة  م��ع  وتلتقي  متحّزبة  غ��ري 
ن�����ش��ال��ه��ا �شد  مت����ّرد يف م�����ش��ر يف 

�أخونة �لبلد�ن �لعربية .

معتر� �أنه ل حل لالأزمة �مل�شرية 
�إّل باإجر�ء �نتخابات عاجلة .

عثمان  ق�����ال  ذ�ت�������ه،  �لجت�������اه  ويف 
�جلبهة  يف  �ل��ق��ي��ادي  عمر  ب��احل��اج 
�لبعث،  حزب  عام  و�أم��ني  �ل�شعبية 
يوؤكد  م�����ش��ر  يف  ي���ح���دث  م����ا  �أّن 
و�مل�شاعف  �ل��ذري��ع  �لف�شل  م���دى 
�ل��ذي حققه �لإخ��و�ن �مل�شلمون يف 
�شيا�شتهم  خمتلف �ملجالت وعجز 
�أدن���ى م��ن �لعي�س  ع��ن حتقيق ح��د 
��شتفحال  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ك��رمي 

�لفقر و�خل�شا�شة .
ف�شلو�  �مل�شلمون  �لإخ��و�ن  و�أ�شاف 
ك���ذل���ك دمي���ق���ر�ط���ي���ا م����ن خالل 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����س ل��ن��ظ��ام ���ش��ي��ا���ش��ي على 
�ل�شتبد�د  وب��ت��ك��ري�����س  ق��ي��ا���ش��ه��م 
�ل�شعب  �شعى  لهذ�  ديني،  مبنظور 
�مل�شري �إىل تغيري حكم �لإخو�ن .

ورئي�س  موؤ�ش�س  ح��ذر  جهته،  م��ن 
�لها�شمي  حم���م���د  �مل���ح���ب���ة  ت���ي���ار 
حركة  ل�����ه،  ب���ي���ان  يف  �حل�����ام�����دي، 
�شعبية  ث��ورة  ��شماه  مم��ا  �لنه�شة 
جديدة يف حال ��شتمر�ر ما و�شفه 
لقطاعات  �لج��ت��م��اع��ي��ة  ب��امل��ع��ان��اة 
�لتون�شي،  �ل�����ش��ع��ب  م���ن  و�����ش���ع���ة 
و���ش��ي��ا���ش��ة �ل���ت���غ���ول ع���ل���ى �أج���ه���زة 
�لإد�رة  على  و�ل�شيطرة  �ل��دول��ة، 
وفر�س �لر�أي �لو�حد يف ما يت�شل 

بكتابة �لد�شتور �جلديد .
ع��ل��ى �شعيد  �حل���ام���دي  و�أو�����ش����ى 

وق����ال  ب����ال����ق����وة.  �إل  �حل����ك����م  ع����ن 
و�لعنف  �لتفجري�ت  ح�شني  حزب 
لرئي�س  و��شعة  �شالحيات  يعطي 
�حل���ك���وم���ة وه����و دل���ي���ل ع��ل��ى عدم 
م�شيفا   �ل�����ش��ل��ط��ة  ت�����رك  ن��ي��ت��ه��ا 
�ل�شيناريو �مل�شري لي�س بعيد� عن 
�ملحلل  وي���رى   . �لتون�شي  �ل�شعب 
�ل�شيا�شي �شفيان بن حميدة ،�أّن ما 
�حتجاجات  م��ن  م�شر  يف  يح�شل 
تون�س  يف  نتائجه  ننتظر  ع��ارم��ة 
م�����ش��ي��ف��ا ف�����ش��ل �لإ����ش���الم���ي���ني يف 
�لعامل �لعربي �أ�شبح و�قعا وتون�س 
ج���زء م��ن ذل����ك. و�أ����ش���اف �شفيان 
�لنتخابية  �ل�شرعية  حميدة   بن 
�ل��ر�ج��ع عنها عر  يتم  �أن  ميكن 

�ل�شرعية �لثورية و�ل�شعبية .
�لأح��ز�ب �ل�شيا�شية يف تون�س، كان 
�لأو�شاع  ت��ط��ور  م��ن  موقفها  ل��ه��ا 
�شر�حة  ت��ع��ل��ن  �أن  دون  م�����ش��ر  يف 
على  �ل�����ش��ري  ن��ّي��ت��ه��ا  �أو  �إم���ك���ان���ي���ة 
منو�ل جتربة �ملعار�شة �مل�شرية يف 
رغم  �لإ�شالميني  حلكم  �لت�شدي 
�تفاقها معها يف ت�شخي�س �حلالة.

ف��ق��د دع����ا ح����زب ن�����د�ء ت��ون�����س يف 
ب��ي��ان ل��ه ك��ال م��ن �حل���زب �حلاكم 
�مل�شري و�ل�شلطات �مل�شرية �لأخذ 
�ل�شعبية  �مل��ط��ال��ب  �لع��ت��ب��ار  بعني 
�ل�شرعية  ع���ن���د  �ل���ت���وق���ف  وع������دم 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة �مل��ن��ق��و���ش��ة و�ل���ت���ي ل 
للهيمنة  ع��ل��ي��ه��ا  �لع��ت��م��اد  مي��ك��ن 

هل يتكّرر ال�صيناريو امل�صري يف تون�س؟
هل �حد�ث م�شر قابلة للتعميم

كوبلر يدين التفجريات الدامية يف العراق 
•• بغداد-يو بي اأي:

�لعام  ل����الأم����ني  �خل����ا�����س  �مل���م���ث���ل  �أد�ن 
لالأمم �ملتحدة يف �لعر�ق، مارتن كوبلر، 
�لتفجري�ت �لتي وقعت بعدة حمافظات 
ع���ر�ق���ي���ة ب��ي��ن��ه��ا ب����غ����د�د م�������ش���اء �أم�������س 
�لقتلى  ع�����ش��ر�ت  �شحيتها  ور�ح  �لول 
�م�س  ب��ي��ان  وق���ال كوبلر يف  و�جل��رح��ى. 
�لإرهابية  �لهجمات  ه��ذه  �إن  �لأرب���ع���اء، 
�ملو�طنني  �أخ��رى  ت�شتهدف مرة  �ملدمرة 
�لأبرياء وهم ميار�شون حياتهم �ليومية، 
�إ�شر�قا  �أكرث  م�شتقبل  لبناء  ويكافحون 
لأن��ف�����ش��ه��م ولأب���ن���ائ���ه���م يف ظ���ل �أو����ش���اع 
���ش��دي��دة �ل��ت��ق��ل��ب . و�أ����ش���اف ت���اأت���ي هذه 
�لتي  �لهجمات  �إرتفاعا متناميا يف عدد  �شهدنا خاللهما  �أ�شبوعني  �ثر  �لهجمات 
�لنا�س  يرتادها  �لتي  �لأماكن  قدم، وغريها من  كرة  ��شتهدفت مقاهي ومالعب 
�أموربالغة  وه��ي  �لإجتماعي،  �لن�شيج  حلمة  وتقوية  وتعزيزعالقاتهم  للتو��شل 

�لأهمية لأي بلد قوي مزدهر .
 وحث كوبلر جمدد� �ل�شلطات �لعر�قية على بذل ق�شارى جهدها، و�تخاذ جميع 
�لتد�بري�لالزمة حلماية �شعب �لعر�ق من �إر�قة مزيد من �لدماء. ودعا �ىل و�شع 
لأ�شر  �ل�شادق  بالعز�ء  وتقدم  �لعر�قي،  �ل�شعب  لها  يتعر�س  �لتي   ، للمجازر  حد 

�ل�شحايا ومتنى �ل�شفاء �لعاجل للجرحى.

اأزمة �صيا�صية يف الربتغال بعد 
ا�صتقالة وزيرين اأ�صا�صيني يف احلكومة

•• ل�سبونة-ا ف ب:

و��شو�ق  بور�شتها  تر�جع  �ىل  �دت  خطرية  �شيا�شية  �زم��ة  �لرتغال  ت�شهد 
تثري  بينما  �ل�شا�شيني  وزر�ئ��ه��ا  م��ن  �ثنني  ��شتقالة  بعد  �لوروب��ي��ة،  �مل��ال 

�شيا�شتها �لتق�شفية �نتقاد�ت تزد�د حدة و�شط ��شتياء �شعبي متز�يد.
وزير  ق��دم  �لث��ن��ني،  غا�شبار  فكتور  �لرتغايل  �مل��ال  وزي��ر  ��شتقالة  ف��غ��د�ة 
بيدرو  �ل���وزر�ء  رئي�س  لكن  �لثالثاء  ��شتقالته  بورتا�س  ب��اول��و  �خلارجية 

با�شو�س كويلو رف�س �ل�شتقالة يف حماولة لنقاذ �لتحالف �حلاكم.
وخ�شرت بور�شة ل�شبونة عند �فتتاح جل�شتها �لربعاء نحو �شتة باملئة من 
�لوزير  ه��ذ�  ��شتقالة  غ��د�ة  �ل��ب��الد،  يف  �ل�شيا�شية  ب��الزم��ة  متاأثرة  قيمتها 
�لدولية  �مل�شاعدة  تطبيق خطة  �ملكلف  �لو�شط  �ل�شا�شي يف حكومة ميني 
�ىل  باملئة   5،99 ل�شبونة  ب��ور���ش��ة  ت��ر�ج��ع  وب��ع��د  �شنتني.  قبل  للرتغال 
5199،01 نقطة، �نخف�س موؤ�شر د�ك�س �ل�شا�شي يف فر�نكفورت �كرث من 
2 باملئة. كما عك�شت بور�شة مدريد قلقا من �لزمة يف �لرتغال وتر�جعت 
3 باملئة. من جهته، �نتهز �حلزب �ل�شر�كي �كر  يف بد�ية �جلل�شة نحو 
�حز�ب �ملعار�شة فر�شة عدم �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�ل�شتياء �ل�شعبي �ملتز�يد 
ليدعو �ىل �نتخابات ت�شريعية مبكرة. وقال زعيم �حلزب �نطونيو جوزيه 

�شيغورو �ن �لو�شع ل يحتمل ويجب �عادة �لكلمة �ىل �ل�شعب .
�شيلفا بعد  �نيبال كافاكو  و�شيلتقي �شيغور� بطلب منه رئي�س �جلمهورية 

ظهر �لربعاء للبحث يف �جر�ء �نتخابات مبكرة.
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:�ل�شمالية للوقاية و�ل�شالمة
Shimaliyya:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 189144       بتاريخ:2013/3/26 م
با�ش��م:�ل�شمالية للوقاية و�ل�شالمة

وعنو�نه:�لعنو�ن: م�شفح �ل�شناعية ، �س.ب: 93639 ، هاتف: 025502999 ، فاك�س: 025502233
وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة :37 تركيب ومتديد و��شالح نظم �لنذ�ر تركيب و��شالح 

نظم مر�شحات ومقاومة �حلريق تركيب معد�ت و�جهزة �لمن و�ل�شالمة و�طفاء �حلريق.
باللون  �جلناح  فارد  �شكل طائر  وبد�خله  �لحمر  باللون  بي�شوي  �شكل  عبارة عن  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
�ل�شفر وعلى ي�شار �ل�شكل )�ل�شمالية( باللون �لحمر ��شفلها )Shimaliyya( باللون �لرمادي و�ل�شكل 

على خلفية �شفر�ء. 
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:بيبي فا�شنز
baby fashions:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 189358       بتاريخ:2013/3/31 م
با�ش��م:بيبي فا�شنز

وعنو�نه:�لعنو�ن: �شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم ، �س.ب: 44424 ، 
هاتف: 024444011 ، فاك�س: 024446029 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 
لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د .

�لغامق ويف منت�شف  باللون �لزرق  �لد�ئرة  �ل�شود د�خل  باللون  د�ئرة  �لعالمة:�لعالمة عبارة عن  و�شف 
��شفلها د�ئرة باللون �لرتقايل ويف منت�شف �لد�ئرة �شكل  �لعالمة )baby fashions( باللون �ل�شفر 

لعبة �طفال )دب( باللون �لبي�س و�لرتقايل و�ل�شود. 
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  4  يوليو 2013 العدد 10835 العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/2 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �شدهم/1- مرمي حممد ح�شن ب�شفتها من ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل 
2-  �حمد حممد علي �حمد عبد�هلل ب�شفته من ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل  3- 
جا�شم  حممد علي �حمد عبد�هلل ب�شفته من ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل 4- خالد 
حممد علي �حمد عبد�هلل ب�شفته من ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل 5- ح�شن حممد 
علي �حمد عبد�هلل ب�شفته من ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل 7-فاطمة حممد علي 
�حمد عبد�هلل ب�شفتها من ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل 7- ح�شة حممد علي �حمد 
عبد�هلل ب�شفتها من ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل 8-زينب حممد علي �حمد عبد�هلل 
ب�شفتها من ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل 9-عائ�شة حممد علي �حمد عبد�هلل ب�شفتها 
من ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل 10- خديجة حممد علي �حمد عبد�هلل ب�شفتها من 
ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل 11-عبد�ل�شتار حممد علي �حمد عبد�هلل ب�شفته من 
ورثة �ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل 12-بلقي�س حممد علي �حمد عبد�هلل ب�شفتها من ورثة 
�ملرحوم/حممدعلي �حمد عبد�هلل جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد حممد 
�ل�شتئنافني  يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم  �هلي   م�شطفى  عبد�مللك  وميثله:حممد  غياث  �مني 
تنفيذيا وذلك:  �شند�  باعتباره  بتاريخ 2011/12/7  �لربعاء  يوم  �رقام 615، 2010/617 عقاري 
1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )3499551( درهم يف حدود ما �آل �ليهم من تركة مورثهم  �لبائع 

وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10315 بتاريخ 2011/10/20    
 اعـــــــالن    

�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/3   
 ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا للجميع ب���ان �ل�����ش��ي��دة/ ف��اط��م��ة حم��م��ود ج��اب��ر �م���ار�ت���ي���ة �جل��ن�����ش��ي��ة- ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رقم 
�ل�شفر  ج��و�ز  �جلن�شية  �مار�تي  �ل��و�يل-  ر��شد  �شعيد  عبد�هلل  �ل�شيد/خالد  عنها  نيابة   784196071059149
رقم : ع 1455144 مبوجب وكالة عامة رقم 2007/1017 وب�شفته مالك / �لنيقة خلياطة وتطريز �لعبايات، 
�لتجاري:  دبا �حل�شن ون�شاطه  �لتنمية �لقت�شادية- فرع  د�ئرة  رخ�شة جتارية رقم )558616( �شادرة من 
و�لبالغة 100% وذلك لكل  بانه وتنازل عن ح�شته يف / �لنيقة خلياطة وتطريز  �لعبايات و�ل�شيل.  خياطة 
 KT1150692 : من �ل�شادة/ منري �حمد بن حممد عا�شق- وجن�شيته: باك�شتان ويحمل جو�ز �شفر رقم
و�ل�شيد/ حممد بالل ح�شني �شاركري حممد �شاه جهان �شاركري- وجن�شيته : بنغالدي�س ويحلم جو�ز �ل�شفر 
رقم : E1874039 مع تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات حملي- ليكون �ل�شيد/ 
عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �شالح �لطنيجي- �مار�تي �جلن�شية - بطاقة هوية رقم 784198614751703 
وللمتنازل �ليه مطلقة �حلرية يف �لت�شرف يف  ح�شته �مل�شار �ليها �عاله وله حق �لت�شرف فيها ت�شرف �ملالك 
يف ملكة.   وعمال لن�س �ملادة )16( فقرة 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991 يف �شان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم وعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل 

كاتب �لعدل خالل ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن  و�ل�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �لقانونية.

الكاتب العدل   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ لقمان بويه 
كوربان بويه    - بنغالدي�س 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره 
    )1661352( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/6997789

فقدان جواز �سفرت
�مل�����دع�����و/ حممد  ف����ق����د  
م�شباح �لدين ليت عزيز 
بنغالدي�س   - �ل��رح��م��ن   
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره 
    )270693( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/4383245

فقدان جواز �سفرت
مار  �مل�����دع�����و/ ىل  ف���ق���د  
�مريكا   - ج��ون��ن  ر����ش��ون 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره 
رقم )710482814(    
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/4774791

فقدان �سهادة ا�سهمت
�شعيد  �ل�������ش���ي���د/  ف����ق����د  
عبد�هلل علي �شعيد �لنقبي 
�شهادة ��شهم من م�شرف 
�ب��وظ��ب��ي �ل���ش��الم��ي من 
�لت�����ش��ال برقم  ي��ج��ده��ا 
 050 /6336478

م�شكور�ً.
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ثمن قطاع �لريا�شة �لن�شائية بعقد وتنظيم بطولة 
�ملفتوحة  �لريا�شية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  ن��ادي 
رعاية  حت��ت  ع��ام��ا،  ع�شر   17 م���د�ر  وع��ل��ى  �شنويا 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  كرمية من �شمو 
�لرئا�شة،  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 
وب�����ش��ع��ار  �ل��ب��ي��ت م��ت��وح��د خ���الل �ل��ف��رة 31-10 
�حلركة  رم����وز  م���ن  ع����دد  و�أك�����د   .  2013 ي��ول��ي��و 
�لرم�شاين  �لومل���ب���ي���اد  �أن  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
يعتر  ك��ث��رية،  ريا�شية  م�شابقات  م��ن  ي�شمه  وم��ا 
ولعطاء  باأ�شرها،  �لريا�شية  لل�شاحة  مهمة  �إ�شافة 
�أ���ش��ادت نورة  ب��دوره��ا  �مل���ر�أة على وج��ه �خل�شو�س. 
�لأوملبية  �للجنة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل�����ش��وي��دي 
رئي�شة  �ل��ع��ام،  �لن�شائي  �لحت���اد  م��دي��رة  �لوطنية، 
�لدورة  بعقد  �لن�شائية  للريا�شة  �لم����ار�ت  جلنة 
 ، �ملفتوحة  ع�شر  �ل�شابعة  �لرم�شانية  �لريا�شية 
حتت رعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
دعم  يف  �لكبري  �ل��ري��ادي  �ل���دور  �شاحب   ، �لرئا�شة 
باتت  �لتي  و�لبطولة  �لريا�شيني  م�شرية  و�إجن���اح 
�لتنمية  عمليات  يف  �لرئي�شية  �لأرك���ان  �ح��د  ت�شكل 

�لريا�شية .
�أ�شبح   ، �لرم�شاين  �ل�شباط  �وملبياد  �أن  و�أ�شافت 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �جلماهريية  ل��ل��ب��ط��ولت  من���وذج مم��ي��ز 
�ل�شرة  يف  م��ن  جميع  عليها  �ع��ت��اد  �لتي  �ل�شنوية، 
�لريا�شية ،وهي تاأتي يف وقتها متاماً، بعد �أن حققت 
�ملكا�شب خالل  �لكثري من  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  ريا�شة 
بقوة  ت�شارك  �أن  �ليوم  عليها  وبات  �ملا�شية،  �لفرة 

كبرية ملعانقة وبلوغ من�شات �لتتويج.
يف  �لن�شائية  �لريا�شية  �مل�شاركة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�لبطولة تاأتي عنو�ناً جديد�ً لعطاء بنات �لمار�ت 
ب��دع��م و�ه��ت��م��ام كبريين م��ن �شمو  �ل��الت��ي يحظن 
رئي�شة  �لإم���ار�ت«  »�أم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
ملوؤ�ش�شة  �لع��ل��ى  �لرئي�س  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد 
لالأمومة  �لعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لأ�شرية  �لتنمية 
وب�شمات   ، �مل���ر�ة  ريا�شة  قطاع  مل�شرية  و�لطفولة 

للفتاة  �ملتقدمة  �ملر�تب  حتقيق  يف  �لكبرية  �شموها 
بان  نوهت  ،كما  �لريا�شية  �ل�شاحة  يف  �لم��ار�ت��ي��ة 
�شموها �أولت �لكثري من �هتمامها ودعمها، وجنني 
لكنه  و�ملتو��شل،  �ل�شخي  �لدعم  هذ�  ح�شاد  �ليوم 
�لرم�شانية  �لريا�شية  �لبطولة  خ��الل  م��ن  ميتد 
�إىل ميد�ن جديد، ليت�شلح مبقومات وعو�مل قوية 

�شوب �إجناز�ت جديدة.
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  جهود  �ل�شويدي  وحيت 
، يف  �آل نهيان،  ز�يد  �ل�شيخ نهيان بن  �شمو  برئا�شة 
دعم ورعاية �لبطولة ، موؤكدة �أن �لدور �لذي يلعبه 
يف �مل�شرية �لريا�شية، حمل فخر كافة �ملنت�شبني �إىل 
�لريا�شة، و�أنه بات �شريكاً �أ�شياًل يف �لنجاحات �لتي 
تتحقق، �شو�ء لالأندية �أو �لحتاد�ت �أو �لهيئات، بعد 
ينمان  �شديدين  وحر�س  مب�شوؤولية  ب��دوره  قام  �أن 
�لعامة،  و�إع��الء للم�شلحة  �إخال�س بال حدود  عن 
�لن�شائية  �ل��ري��ا���ش��ات  دع���م  ك���ان  �أدو�ره  ب��ني  وم���ن 
وتعزيز مقومات جناحها، �شو�ء باإطالق �لفعاليات 

�مل�شرية  دع��م  يف  �لبناءة  بامل�شاهمة  �أو  و�لبطولت، 
�لريا�شية للمر�أة.

بنت  فاطمة  لأكادميية  �لكبري  ب��ال��دور  �أ���ش��ادت  كما 
�ل�شيخة  �شمو  برئا�شة  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك 
�آل نهيان، و�ل��ذي ي�شكل  فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد 
و�ثنت  �لم��ار�ت��ي��ة.  �مل��ر�ة  لريا�شة  حقيقية  �إ�شافة 
�ل�شويدي، على �لدور �لكبري و�لبارز لنادي �شباط 
للبطولة  �لعليا  �ملنظمة  و�للجنة  �مل�شلحة  �لقو�ت 
ب��رئ��ا���ش��ة �ل��ف��ري��ق �ل��رك��ن م. حم��م��د ه���الل �لكعبي 
وجميع �للجان �لعاملة و�لكو�در �لتنظيمية ، �لذين 
�لهادفة  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  تقدمي  على  يحر�شون 
و�لتي ت�شب يف م�شلحة ريا�شة �لمار�ت من خالل 
�ل��ق��ط��اع��ات م��ن جميع  �ل��ف��اع��ل��ة ملختلف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لأعمار و�جلن�شيات �لعاملية يف �لحد�ث �لريا�شية 

�لتي ي�شرفون على تنظيمها .
لفتاة  متمنية  ت�شريحاتها،  �ل�شويدي  و�ختتمت 
 ، مب�شو�رها  و�لتقدم  �لنجاح  �لريا�شية  �لم���ار�ت 

و�خلروج مبكت�شبات وخر�ت جديدة من �لبطولة، 
حققتها،  مب��ا  تفخر  �لتي  �مل����ر�أة،  �شالح  يف  وت�شب 
وب���ال���دع���م غ����ري �مل����ح����دود �ل������ذي حت���ظ���ى ب����ه على 

�مل�شتويات كافة. 
ع�شو  �ل�شحي  م��وزة  �لدكتورة  �أ���ش��ادت  جانبها  من 
جمل�س �إد�رة �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
�لريا�شية  �ل�����ش��ب��اط  ن����ادي  ،ب��ب��ط��ول��ة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
�إن  م��وؤك��دة  �ملفتوحة،  ع�شرة  �ل�شابعة  �لرم�شانية 
ي��اأت��ي حتت  �لبطولة  �لإم��ار�ت��ي��ة يف  �مل���ر�أة  م�شاركة 
مظلة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �أم �لإمار�ت 
رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل��ع��ام �ل��رئ��ي�����س �لأعلى 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�شموها  دع��م  م��ن  و�نطالقا  و�لطفولة،  لالأمومة 

�ملتو��شل ل�شريحة �لريا�شة �لن�شائية.
�أ�شادت باجلهود �ملخل�شة �لذي يبذلها جمل�س  كما 
�ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ نهيان 
ب��دور كبري يف دعم  �أ�شهم  �ل��ذي  �آل نهيان  ز�ي��د  بن 

عام  ب�شكل  �لريا�شية  �لألعاب  و�إب��ر�ز  �مل��ر�ة  ريا�شة 
و�ل���ف���ردي���ة ع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���س، م��ث��م��ن��ة رعاية 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
لالأوملبياد  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�لرم�شاين �ل�شنوي لنادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة ، 
�لذي يو��شل جناحاته �ل�شنوية من عام لآخر ، مما 
�نعك�س ذلك ب�شورة �يجابية على ريا�شة �لإمار�ت 
ب�شكل عام و�لريا�شة �لن�شائية و�لرويج �ل�شياحي 
لعا�شمتنا �حلبيبة �أبو ظبي وهي ت�شتقطب �لعديد 
من جن��وم �لعامل يف جم��ال �لأل��ع��اب �ملختلفة �لتي 
�لفنية  للنجاحات  م��و����ش��ل��ة   ، �لأومل��ب��ي��اد  ي�شملها 
و�لتنظيمية �جلماهريية بف�شل �لإمكانات �لر�ئعة 

�لتي �شخرت للبطولة �ل�شنوية.
بنت  فاطمة  لل�شيخة  �لبارز  �ل��دور  �ل�شحي  وثمنت 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �كادميية 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية 
 ، �مل��ر�ة  ريا�شة  وتقدم  نه�شة  �لكبري على  و�إثرها   ،

�لأوملبياد  تنظيم  با�شتمر�رية  �شعادتها  عن  معربة 
�لقو�ت  �شباط  لنادي  �ملفتوح  �ل�شنوي  �لرم�شاين 
�مل�شلحة ب�شورة �شنوية بتنظيم نادي �شباط �لقو�ت 
موؤكد�ً  �لعليا،  �ملنظمة  �للجنة  وباإ�شر�ف  �مل�شلحة 
�ملهم  �لرم�شاين  بالتو�جد يف �حلدث  �أننا نت�شرف 

و�لذي �عتدنا على متيزه وجناحه يف كل دورة. 
�لإم��ار�ت��ي��ة حققت  �مل���ر�أة  �أن  �إىل  �ل�شحي  و�أ���ش��ارت 
و�أثبتت  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خ��الل  ك��ث��رية  مكا�شب 
فر�أيناها  ع��ل��ي��ه،  ح�شلت  مب��ا  و�أح��ق��ي��ت��ه��ا  وج��وده��ا 
�أرفع  تتقلد  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �حل��ي��اة  يف 
�لإجناز  حتقق  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�شعيد  ويف  �مل��ن��ا���ش��ب، 
تلو �لإجناز، لي�س على �ل�شعيد �ملحلي فقط، و�إمنا 
�ليوم  بات عليها  ودولياً، ومن هنا  وعربياً  خليجياً 
�مل�شاركة يف خمتلف �لفعاليات �لريا�شية �لتي تقام 
يف �ل�شاحة �ملحلية ، ومن بينها �لوملبياد �لرم�شاين 
�لذي يعتر حمطة مميزة لتتناف�س فتاة �لمار�ت 
و�هتمام  متابعة  وحت��ت  �شامل  ريا�شي  ملتقى  يف 
�لحت�������اد�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة ، �لأم�����ر �ل���ذي 
ي�شاعدها على حتقيق �أهد�فها وتطلعاتها �مل�شتقبلية 

يف جميع �لألعاب و�مل�شابقات �لريا�شية .
وقالت �ل�شحي: بف�شل م�شاندة �أم �لإمار�ت ودعمها 
غري �ملحدود، �ختزلت �ملر�أة �لزمن، و�نطلقت نحو 
�آفاق جديدة، يف �شر�كة فاعلة وحقيقية للرجل يف 
بعد�ً  �إليها  �ملكا�شب وت�شيف  لتعزز   ، �مليادين،  �شتى 
معنياً هائاًل، يدفع �ملر�أة للعمل بكل طاقتها، حتى 

ت�شتحق هذ� �ل�شرف �لرفيع.
و�لبارز  �لكبري  �ل��دور  �ل�شحي مثنية على  و�ختمت 
�ملنظمة  و�للجنة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ل��ن��ادي 
حممد  م.  �لركن  �لفريق  برئا�شة  للبطولة  �لعليا 
و�لكو�در  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ل��ج��ان  وج��م��ي��ع  �لكعبي  ه���الل 
�ملبادر�ت  تقدمي  على  يحر�شون  �لذين  �لتنظيمية 
ريا�شة  و�لتي ت�شب يف م�شلحة  �لهادفة  و�مل�شاريع 
�لم�������ار�ت م���ن خ����الل �مل�����ش��ارك��ة �ل��ف��اع��ل��ة ملختلف 
�لقطاعات من جميع �لأعمار و�جلن�شيات �لعاملية يف 

�لحد�ث �لريا�شية �لتي ي�شرفون على تنظيمها .

ند  بطولة  يف  تن�س  ب���ادل  مناف�شات  يف  ي�����ش��ارك 
حتت  مناف�شاتها  تقام  �لتي  �لرم�شانية  �ل�شبا 
ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �شمو  رعاية 
�آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
�ل��ري��ا���ش��ي يف �ل��ف��رة م��ن 11 ي��ول��ي��و ح��ت��ى 1 
�لعامل  يف  لع��ب��ني   7 �أف�����ش��ل  م��ن   4 �غ�شط�س، 
تنت�شر هذه  ح��ي��ث  �لأرج��ن��ت��ني  م��ن  وج��م��ي��ع��ه��م 
�أمريكا  ودول  �أ�شبانيا  يف  كبري  ب�شكل  �لريا�شة 
 36 �ل���  �ب��ن  بوجي  : فريناندو  وه��م  �جلنوبية، 
ع��ام��ا و ���ش��اح��ب �ل��ط��ول �ل��ف��ارع 1.95 م��ر و 
وكذلك   ، عامليا  �أول  و�مل�شنف  �لكبرية  �خل��رة 
28 عاما  �ل�����  �ب����ن  م��و�ط��ن��ه ���ش��ان��ي��و غ��وت��ريي��ز 
و�مل�شنف ر�بع عامليا و�لذي يقل طوله عن بوجي 
ب� 20 �شنتمر� ، كما ي�شارك �شيبا نريون �بن �ل� 
36 عاما و�مل�شنف خام�س عامليا ومو�طنه تيتو 
�ليماندي �بن �لثانية و�لثالثني عاما و�مل�شنف 
�شابع عامليا. وعر �أحمد �شعيد بن منانه، نائب 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه مب�����ش��ارك��ة �رب���ع���ة م���ن �أف�����ش��ل 7 
�لذي  �لأم����ر  �ل��ع��امل وه���و  لع��ب��ني م�شنفني يف 
�لتناف�س  م�شتوى  و�رت��ف��اع  �لبطولة  ق��وة  يوؤكد 
فيها، كما يتيح للجمهور متابعة هوؤلء �لنجوم 
مت  �للذين  �لبطولة  ملعبي  يف  يتناف�شون  وه��م 

وفق  �لريا�شية  �ل�شبا  ن��د  �شالة  يف  ت�شييدهما 
�ملو��شفات �لعاملية �ملعتمدة ، علما �أنه مت ت�شجيل 
24 فريقا يف �لبطولة ي�شم كل فريق  م�شاركة 
، كما مت  �إم��ار�ت��ي��ة  8 ف��رق  4 لعبني من بينها 

تخ�شي�س جو�ئز مالية قيمة للفائزين.
و�أ�شاف  حر�شت �للجنة �ملنظمة على ��شتقطاب 
مب�شتوى  ت���ك���ون  ل��ك��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  �لأف�������ش���ل 
ت��وج��ي��ه��ات و ورع���اي���ة �شمو �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي ورئي�س 
جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي ، ك��م��ا �أن���ن���ا ن��ع��م��ل من 
�لبطولة  تنظيم  م�شتلزمات  جميع  تهيئة  �أج��ل 
 ، �لأب��رز  �لبطولة  تكون  لكي  �ملعايري  �أعلى  وفق 
من  �ملناف�شات  نهاية  بعد  ملا  فائدتها  متتد  و�أن 
خالل ن�شر هذه �لريا�شة �جلميلة �لتي حققت 
ت���ز�ل جمهولة  لكنها ل  ع��امل��ي��ا  و����ش��ع��ا  �ن��ت�����ش��ار� 
ل���دى �ل��ك��ث��ريي��ن ، و���ش��ن��ت��م��ك��ن م���ن خ���الل هذه 
وت�شجيعهم  بها  �جلمهور  تعريف  من  �لبطولة 
على ممار�شتها وقد يتم خالل �مل�شتقبل �لقريب 
�لدولة  يف  عنها  م�شوؤولة  ر�شمية  جهة  ت�شكيل 
���ش��و�ء ب��ال��ت��ع��اون م��ع �حت���اد �لإم�����ار�ت للتن�س �أو 

جمعية �لإمار�ت لال�شكو�ت�س .
 ما هي البادل تن�س ؟   

 بادل تن�س هي لعبة م�شتقة من ريا�شة �لتن�س و 

تتم ممار�شتها منذ �أكرث من قرن ، و مقارنة مع 
�أ�شغر ولي�س  �لتن�س فاإن ملعب بادل تن�س  هو 
�لالعبني  وق��وف  مكان  لتحديد  خطوط  فيه 
�ل�شبكة  �رت��ف��اع  �أن  كما  �ل��زوج��ي،  مناف�شات  يف 
 10×20 ، و يكون �مللعب بقيا�شات  �أقل  يكون 
قدم مربع فيما يبلغ �رتفاع �ل�شبكة قر�بة 78 
نف�س  م��ن  ت�شييده  يتم  �ن  ومي��ك��ن   ، �شنتمر� 
�ملو�د �مل�شتخدمة ملالعب �لتن�س �أو على �لأر�س 

�لرملية �ل�شلبة. 
يتم لعب بادل تن�س  با�شتخد�م م�شرب �شلب ل 
يت�شمن �وتار� كما هو �حلال مع م�شرب �لتن�س، 
ويتم ��شتخد�م كر�ت �شبيهة بكر�ت �لتن�س لكن 
��شتخد�م طرق  يتيح  �أق��ل مما  د�خلها  �ل�شغط 
فنية يف �لر�شال . و يتم ��شتخد�م نف�س �مللعب 
ملناف�شات �لفردي و�لزوجي ، ويوؤدي �شغر �مللعب 
�إىل بذل �لالعبني �ملزيد من �لركيز ويزيد من 
وعدم  �لالعبني  فعل  رد  و�شرعة  �للعبة  �شرعة 
�لكر�ت  يف  �ل�شغط  قلة  �أن  كما   ، �لوقت  �شياع 
ويتوجب  �لأر����س  عن  كثري�  ترتفع  ل  يجعلها 

على �لالعبني �لو�شول للكرة با�شتمر�ر.
يقف �لوزير فر�نك بري بيل ور�ء �نت�شار ممار�شة 
�للعبة قبل 100 عام من �لآن ،حني بذل جهود� 
ميار�شها  وترفيهية  ريا�شية  �أن�شطة  لإي��ج��اد 

�أبناء �لحياء �ل�شكنية يف ولية مانهاتن و�ملدن 
�لأمريكية �لخرى ، وقد توجت جهوده يف عام 
حد�ئق  ��شتخد�م  حق  على  باحل�شول   1915
�ملدينة وكذلك يف حديقة و��شنطن �شكوير. ويف 
عام 1922 مت تنظيم �أول بطولة على م�شتوى 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ومت يف �لعام �لتايل 
ت�شكيل �جلمعية �لأمريكية للبادل تن�س ، ومع 
مطلع عام 1941، �نت�شرت ممار�شة �لريا�شة 

ب�شكل كبري يف قر�بة 500 مدينة �أمريكية.
ه��و خمرع  بيل  ف��ر�ن��ك  �أن  م��ع��روف��ا  ك��ان  و�إذ� 
تاألق  �ل��ذي  م��ور�ي جيلر  �لالعب  ف��اإن  �للعبة، 
يف عقدي �لربعينيات و�خلم�شينيات من �لقرن 
�ملا�شي يعد هو مطور �ل�شلوب �حلديث ملمار�شة 
�نتخابه  ���ش��اه��م  ك��م��ا  �لن��ت�����ش��ار  �شريعة  �ل��ل��ع��ب 
تطوير  يف   USPTA �لقو�عد  للجنة  رئي�شا 
وت�شهيل  �للعبة  ق��و�ع��د مم��ار���ش��ة  م��ن  �ل��ع��دي��د 
مو�طنه  �أم��ا  جاذبية.  �أك��رث  وجعلها  ممار�شتها 
�لرتيب  �إىل  و���ش��ل  �ل����ذي  ف��ري��دم��ان  ���ش��ك��وت 
تاريخ  يف  لع��ب  �أعظم  يعتر  فاإنه  عامليا  �لأول 
�حت�شاب  وي��ت��م  �شنة   112 ل���  �ملمتد  �لريا�شة 
�لتن�س  يف  يحدث  مل��ا  مقاربة  بطريقة  �لنقاط 
�أك����رث يف �ل�شو�ط  ن��ق��اط��ا  ي��ح��ق��ق  وي���ف���وز م���ن 

�خلم�س للمبار�ة. 

القطاع الريا�سي الن�سائي يثمن امل�سرية الرائدة لأوملبياد ال�سباط 

نورة ال�صويدي: البطولة ترجمة دعم القيادة احلكيمة ل�صراكة املراأة يف املجتمع 
الدكتورة موزة ال�سحي : اأوملبياد ال�سباط انعك�س اإيجابًا على الريا�سة الن�سائية

ي�سارك فيها امل�سنف الأول عامليًا

بطولة ند ال�صبا الرم�صانية ت�صتقطب م�صاركة 4 من اأف�صل 7 العبني يف العامل يف البادل تن�س 
اأحمد بن منانه: مالعب دولية جاهزة ل�ست�سافة املناف�سات

يخو�س منتخبنا �لوطني لكرة �لقدم �ل�شاطئية يف �ل�شاعة 
�ليوم �خلمي�س مبار�ته �لأوىل  �ل�شابعة و�لربع من م�شاء 
يف  �ملقامة   2013 �ل�شد�قة  ك��اأ���س  بطولة  يف  �إي���ر�ن  �شد 
�ملكثفة  منتخبنا  ����ش��ت��ع��د�د�ت  �إط���ار  يف  وذل��ك  بيالرو�شيا، 
تقام  �لتي  بتاهيتي  �ملقبلة  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  خلو�س 
فيها  ويلعب  �ملقبل،  �شبتمر   28 �إىل   18 من  �لفرة  يف 
�لتاهيتي  �ملنتخب  جانب  �إىل  �لأوىل  باملجموعة  منتخبنا 
�لوليات  ومنتخب  �ل�شباين  و�ملنتخب  �ل�شيافة  �شاحب 
بيالرو�شيا  �إىل  منتخبنا  و�شل  وق��د  �لأم��ريك��ي��ة.  �ملتحدة 
مطلع �ل�شهر �جلاري لإقامة مع�شكر يتو��شل حتى �لثامن 
من يوليو، ويوؤدي �ملنتخب مر�ن يومي مكثف منذ �لأحد 
�ملا�شي، حيث يقوم بالتدريب مرتني خالل �ليوم �شباحاً 
ويلتقي  �ل��ي��وم  م�شاء  �مل��ب��اري��ات  تنطلق  �أن  على  وم�����ش��اء�ً، 
منتخبنا �لوطني مع منتخب �إير�ن بعد مبار�ة بيالرو�شيا 
وتركيا �لتي تقام يف �ل�شاعة �خلام�شة و�لن�شف، ويخو�س 
�جلمعة  غ��د�ً  ذ�تها  �لبطولة  يف  �لثانية  مبار�ته  منتخبنا 

مع منتخب بولند�، ويتاأهل �لفائز من �ملبار�ة �إىل �لنهائي 
�لذي يقام يوم �لأحد )7 يوليو(.

وكانت قرعة نهائيات كاأ�س �لعامل �لتي �شحبت يف تاهيتي 
�ل�16  �ملنتخبات  ت��وزي��ع  �شهدت  ق��د  �ملا�شي  يونيو  مطلع 
�ملجموعة  �أرب����ع جم��م��وع��ات، ح��ي��ث �شمت  ع��ل��ى  �مل�����ش��ارك��ة 
�لثانية منتخبات: هولند� و�لرجنتني و�ل�شلفادور و�لفريق 
يف  �لت�شفيات  �شتقام  حيث  �أوقيانيا  ت�شفيات  من  �ملتاأهل 
�شهر �أغ�شط�س �ملقبل، �ملجموعة �لثالثة: �لر�زيل و�إير�ن 
حامل  رو�شيا  �ل��ر�ب��ع��ة:  �ملجموعة  و�أوك��ر�ن��ي��ا،  و�ل�شنغال 

�للقب و�ليابان و�لبار�غو�ي و�شاحل �لعاج.
�لأوىل  �ملجموعة  يف  ملنتخبنا  �شانحة  �لفر�شة  تبدو  فيما 
�لبطاقات  �إح��دى  على  و�أمريكا  وتاهيتي  ��شبانيا  ملز�حمة 
منتخبنا  �أن  خ�شو�شا  �ل��ن��ه��ائ��ي،  رب��ع  �ل���دور  �إىل  �مل��وؤه��ل��ة 
ميتلك خرة خو�س �ملناف�شات �لكرى من خالل ��شت�شافة 
دبي كاأ�س �لقار�ت �شنويا منذ عام 2011 و�لتي حل فيها 

منتخبنا باملركز �لثالث �لعام �ملا�شي.

اأبي�س ال�صواطئ يقابل اإيران ببطولة كاأ�س ال�صداقة يف بيالرو�صيا اليوم

االتاد يعتمد اإقامة مع�صكرات خارجية ملنتخب ال�صراع

12 ناديًا ت�صل على �صهادة الرتخي�س ملو�صم 2014-2013 

نظمت �إد�رة ريا�شة �ملر�أة بنادي �شيد�ت �ل�شارقة برنامج 
يوم ريا�شي مب�شاركة كبرية من لعبات مر�كز �لفتيات 
بال�شارقة. وياأتي �إقامة مثل هذه �لر�مج �لريا�شية يف 
�إطار تفعيل �لر�مج �لتطويرية و�لفعاليات �لريا�شية، 
وبهدف �مل�شاهمة يف ن�شر �لوعي �لريا�شي و�لثقافة بني 
ممار�شة  �أهمية  على  و�ل��ت��اأك��ي��د  �ملجتمع  �شر�ئح  جميع 
للتخل�س من  �ملثايل  �أ�شلوب �حلياة  باعتبارها  �لريا�شة 
�لأعباء و�ملعوقات �ل�شحية. و�أكدت ندي �لنقبي مديرة 
�إقامة  ب��ان  �ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي  يف  �مل��ر�أة  ريا�شة  �إد�رة 
ي�شهم يف دعم  �لريا�شية  و�لفعاليات  �لر�مج  مثل هذه 
�لريا�شة �لن�شائية و�مل�شاهمة �لفاعلة يف �قامة م�شابقات 
وتعمل  و�لإمكانيات  �لقدر�ت  تعزز من  وفعاليات هادفة 

و�ل�شيد�ت  ل��ل��ف��ت��ي��ات  و�ل���ط���اق���ات  �مل���و�ه���ب  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�ملفاهيم  لتعزيز  �شفوفهن  بني  �لريا�شي  �لوعي  ون�شر 
�ل�شيف �حلايل  باأن مو�شم  �لنقبي  �لريا�شية. و��شافت 
جهود  ع��ر  و�لفعاليات  �ل��ر�م��ج  م��ن  �ل��ع��دي��د  �شي�شهد 
�إد�رة ريا�شة �ملر�أة و�لتي �شت�شاهم �ىل حد كبري يف �شقل 
قدر�ت ومو�هب �مل�شاركات، م�شيدة باجلهود �لتي تبذلها 
�إد�رة �لنادي يف هذ� �ملجال، و�لنابعة من قناعتها �لتامة 
ب�شرورة �لهتمام بريا�شة �ملر�آة مبعناها �لو��شع ليمتد 
و�ملجتمع،  و�ل���ش��رة  �لفرد  �ىل  و�لفعال  �لي��ج��اب  �أث��ره��ا 
وخ�شت بالذكر توجيهات و�هتمام �شمو �ل�شيخة جو�هر 
ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س  �لقا�شمي  حممد  بنت 

�لأ�شرة ورئي�س �إد�رة نادي �شيد�ت �ل�شارقة .

اإدارة ريا�صة املراأة ومراكز الفتيات ينظمان يومًا ريا�صيًا

�ع��ت��م��د �حت����اد �لإم�������ار�ت ل��ل�����ش��ر�ع و�ل��ت��ج��دي��ف �حلديث 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  خ��ارج��ي��ني  مع�شكرين  �إق���ام���ة 
و�لتجهيز  �لإع���د�د  لتكثيف  وذل��ك  �ل�شر�ع  ملنتخب  �ملقبل 
�لبطولة  يف  �ل��ق��ادم  دي�شمر  خ��الل  �ملقبلة  �مل�شاركة  قبل 
ير�شل  �أن  �لحت���اد  وق��رر  �لكويت  يف  �شتقام  �لتي  �لعربية 
جمموعة من لعبي �ملنتخب �إىل ماليزيا ومدينة لينكاوي 
�إيطاليا  �إىل  �لأخ��رى  �ملجموعة  �شتذهب  فيما  بالتحديد 
لتوفر  �لحت��اد  رغبات  وتلبي  �شتقدم  �لتي  �لأم��اك��ن  وه��ي 
نادي  �شيتكفل  حيث  �ملع�شكر  لإقامة  �لعنا�شر�ملطلوبة  كل 
�إيطاليا  لل�شر�ع و�ليخوت بتحمل نفقات مع�شكر  �أبوظبي 
وجه  م��ن جهته  �لفنية.  �لأم����ور  على  �لحت���اد  وب��اإ���ش��ر�ف 
�لإحتاد  رئي�س  نهيان  �آل  �شقر  بن  ز�ي��د  بن  خالد  �ل�شيخ 
�ل�شكر و�لتهنئة �إىل �أندية �أبوظبي لل�شر�ع و�ليخوت وتر�ث 
�لإم��ار�ت و�حلمرية وذلك بعد �أن حقق �ملنتخب يف بد�ية 
بطولة  يف  م�شاركته  يف  ميد�ليات  ث��الث  �ملا�شية  �لأ�شبوع 
�لبارح �لدولية لل�شر�ع �لتي �أقيمت يف �لبحرين وتاألق من 
خاللها منتخبنا يف فئة �لليزر. و�أكد �ل�شيخ خالد �أن دعم 
�لأندية �لكبري وحر�شها على توفري كل �لدعم لعنا�شرها 
�ل�شابة قد �شاهم يف �أن تتاألق مع �ملنتخب وتقدم م�شتويات 

نائب  �لرميثي  �أحمد ثاين  �أخ��رى �شدد  ر�ئعة. من ناحية 
رئي�س �لحتاد على �أهمية �لفرة �ملقبلة و�ملع�شكر�ت �لتي 
وكون  �ل��ك��رمي  رم�شان  �شهر  بعد  �ملنتخب  لها  �شيخ�شع 
و�لتي و�شعها  �لأوملبي  �لرنامج  ذلك يدخل �شمن خطة 
�أه��د�ف كبرية و�لو�شول لغايات  �لحت��اد من �أجل حتقيق 
عاملية. وقال �لرميثي �إن م�شاركتنا �لدولية �لأوىل �شتكون 
�شتكون هناك  �لعربية ثم  �لألعاب  �لكويت عر بطولة  يف 
م�شاركة يف بطولة �أوملبيا للنا�شئني �لتي �شتقام يف كوريا يف 
مار�س �ملقبل 2014 و�شن�شارك من خاللها يف فئة  �لبايت  
�أم���ني ع���ام �حتاد  . م��ن جهته �ع��ت��ر ع��ب��د �هلل �ل��ع��ب��ي��ديل 
�ل�شر�ع �أن �مل�شاركة �لأخرية للمنتخب يف بطولة �لبارح قد 
�ل�شعف  نقاط  على  يتعرفون  و�لإد�ري���ني  �ملدربني  جعلت 
�ملوجودة لدى �لالعبني و�لوقوف على �لفئات �لتي حتتاج 
هذ�  �أن  �إىل  م�شري�   .. �أك��رث  وتطوير  �شقل  �إىل  ك��و�دره��ا 
�ملنتخب يتم �إعد�ده وجتهيزه لتمثيل �لإمار�ت يف �لبطولة 
�ملقبل  دي�شمر  �شهر  �لكويت خالل  �لتي تنظمها  �لعربية 
و�شنعتمد مو�عيد �إقامة �ملع�شكر�ت �خلارجية بعد رم�شان 
وبعد �لنقا�س مع �ملدربني و�لفنيني ل�شمان �أف�شل �إعد�د 

لل�شر�ع �لإمار�تي. 

�لإبتد�ئية  �لأن���دي���ة  ت��رخ��ي�����س  جل��ن��ة  م��ن��ح��ت 
للجنة  �لتنفيذي  �ملدير  �شميث  كولن  برئا�شة 
دوري �ملحرفني تر�خي�س ل� 12 ناديا ملو�شم 
و�جل���زي���رة  �لأه���ل���ي  وه����ي   2014-2013
و�لن�شر  و�لعني  و�لظفرة  و�ل�شعب  و�ل�شباب 
وعجمان  ودب��ي  يا�س  وبني  و�لو�شل  و�لوحدة 

�أن هناك تطور� ملحوظا  �إىل  و�أ�شارت �للجنة 
ذلك  �لأن��دي��ة مبا يف  قبل  كبري� من  و�لتز�ما 
وتعيني  ثالث  كطرف  �ملكلفة  �ل�شركات  �لتز�م 
�ملوظفني وتطوير وحت�شني �ملالعب ومر�فقها 
و�أو�شحت �أن هناك �لعديد من نقاط �لتطوير 
ي��ج��ب �ل��ق��ي��ام ب��ه��ا خ��ا���ش��ة يف م��ع��ي��ار ب���ي وهو 

�ملعيار �لذي يرتب على عدم حتقيقه عقوبات 
�لإبتد�ئية  �لأن��دي��ة  ترخي�س  جلنة  تفر�شها 
�ملمار�شات  باأف�شل  �ملتعلق  �شي  معيار  وكذلك 
�ملعلنة من قبل جلنة ترخي�س �لأندية ويحق 
جلنة  ق��ر�ر  �شد  �ل�شتئناف  تقدمي  ل��الأن��دي��ة 
�أيام عمل  �لرخي�س �لإبتد�ئية خالل خم�شة 

طلبات  يف  �شتنظر  و�ل��ت��ي  �ل�شتئناف  للجنة 
�جلاري.  يوليو   14 م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ل�شتئناف 
يذكر �أن ناديي �لإمار�ت و�ل�شارقة مل ي�شملهما 
 2013-2012 مو�شم  يف  �لرخي�س  نظام 
ي��ك��ون��ا ���ش��م��ن �لأن���دي���ة �ملحرفة  ك��ون��ه��م��ا مل 

خالل �لإطار �لزمني �ملحدد للرخي�س .
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يف خطوة توؤكد عمق �لعالقة بني �لأندية �لريا�شية يف �إمارة ر�أ�س �خليمة، قام وفد من جمل�س �إد�رة نادي 
نادي  �إد�رة  ملجل�س  �لت�شكيل �جلديد  بعد  �لتهنئة  لتقدمي  �لإم��ار�ت  نادي  بزيارة  �لريا�شي،  �لثقايف  �لرم�س 
�لريا�شة  �شوؤون  مناق�شة  �لزيارة  تناولت  كما  �لناديني،  بني  و�لرو�بط  �لتعاون  �أو��شر  ولتوثيق  �لإم���ار�ت، 
و�لألعاب �لريا�شية و�إمكانية تفعيل جو�نب �لتعاون ب�شكل �أكر فيما يخ�س تطوير بع�س �لأمور �لريا�شية 
�ملتعلقة بني �جلانبني.  كان يف ��شتقبال وفد نادي �لرم�س، حممد �أحمد بن �شكر �لزعابي رئي�س جمل�س �إد�رة 
نادي �لإمار�ت و�شطان عي�شى �شلطان �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لإد�رة و�أحمد يو�شف بن دروي�س وحممود 
ح�شن �ل�شم�شي وعلي يو�شف �لنعيمي �أع�شاء جمل�س �إد�رة �لنادي و�ملهند�س يحي �ل�شام�شي �ملدير �لتنفيذي 
للنادي، فيما مثل �إد�رة نادي �لرم�س خالل �لزيارة �شليمان �أحمد �لطنيجي رئي�س جمل�س �لإد�رة وحممد 
عبد �هلل �حلياي �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لإد�رة وعبد �حلكيم عبد �هلل بلهون �أمني �ل�شر �لعام و�شامل 

حممد �لبوت مدير �لنادي و�شالح حممد غردقة �أمني �ل�شر �مل�شاعد وفهد حممد �لكوك �ملدير �ملايل.
و�أ�شاد حممد �أحمد بن �شكر رئي�س جمل�س �إد�رة �لإمار�ت بهذه �لزيارة �لودية مثمناً ومقدر�ً �أو��شر �لتعاون 
و�ل�شد�قة �لتي تربط �لناديني و�لتي و�شفها بالعالقة �لتاريخية و�لقدمية، وقدم لوفد �إد�رة نادي �لرم�س 

�ل�شكر و�لتقدير على �لبادرة �لطيبة متمنياً لهم �لتوفيق وحتقيق �لنجاح �لد�ئم .

اإدارة نادي االإمارات ت�صتقبل وفد نادي الرم�س

للهيئات  �خلام�شة  �لبطولة  قرعة  �شحب  مر��شم  �لول  �أم�����س  ج��رت 
نادي  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��الت  ل��ك��رة  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  و�ملوؤ�ش�شات 
يف  �ملغطاه  �ل�شالة  يف  رم�شان  �شهر  خ��الل  �ل�شارقة  حكومة  موظفي 
نادي �لثقة للمعاقني يف �ل�شارقة مب�شاركة 14 فريقا ميثلون �لدو�ئر 
�لقرعة  �شحب  حفل  مر��شم  �شهد  �لإم���ارة.  يف  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 
ل��ن��ادي موظفي  �لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ب��ن خ���ادم  ���ش��ل��ط��ان  ط���ارق 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  نائب  �لعبار  على  وحميد  �ل�شارقة  حكومة 
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  ل��ن��ادي 
�لإج��ت��م��اع��ي��ة وح��ي��در ط��ال��ب مدير  �للجنة  رئي�س  �ل��ه��اج��ري  و���ش��الح 
م�شاريع �لثقة و�أ�شامة �لدوخي مدير �لعالقات �حلكومية بهيئة مطار 
و�أ�شفرت  �لبطولة.  يف  �مل�شاركة  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  وممثلي  �ل�شارقة 
�لقرعة عن تق�شيم �لفرق �إىل ثالث جمموعات ت�شم �ملجموعة �لأوىل 

�لثقة  ون��ادي  �لأم��ريي  �حلر�س  و�إد�رة  �لإقت�شادية  �لتمية  د�ئ��رة  فرق 
للمعاقني ود�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة ود�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى 
و�ملجموعة �لثانية فرق موؤ�ش�شة �لإمار�ت لالإت�شالت و�كادميية �لعلوم 
�ل�شرطية ود�ئرة �ملو�رد �لب�شرية ود�ئرة �خلدمات �لإجتماعية ود�ئرة 
�لأ�شغال �لعامة وت�شم �ملجموعة �لثالثة فرق هيئة �ل�شارقة لالإ�شتثمار 
و�لتطوير - �شروق - ود�ئرة �لطري�ن �ملدين و�لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�ل�شارقة ود�ئرة �لثقافة و�لإعالم. وقال طارق �شلطان بن خادم �ن هذه 
موظفي  ن��ادي  ينظمها  �لتي  �لبطولت  �شل�شلة  �شمن  تاأتي  �لبطولة 
حكومة �ل�شارقة يف كافة �ملناف�شات �لريا�شية لتحقق روؤية وتوجيهات 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�خلدمات  ك��اف��ة  بتوفري  تهتم  و�ل��ت��ي  �ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
روح  تنمية  �ىل  تهدف  �لبطولة  �ن  و��شاف  �ل�شارقة.  حكومة  ملوظفي 

خالل  �أ�شري  جو  يف  �ل�شارقة  حكومة  موظفي  بني  �ل�شريفة  �ملناف�شة 
ف��ر���ش��ة جيدة  تعتر  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  ج��ان��ب  �ىل  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر 
للتعريف باأن�شطة وفعاليات �لنادي كما �أن �لنجاح �لكبري �لذي حققته 
�لبطولة يف ن�شخها �ل�شابقة ز�د من م�شوؤوليات �للجنة �ملنظمة لتخرج 
�لبطولة بال�شكل �لالئق بحكومة �ل�شارقة. من جانبه �أكد حميد علي 
�لعبار �ن �للجنة �ملنظمة للبطولة �عدت فريق عمل كي تخرج �لبطولة 
رئي�س  بر�همية  �لنا�شر  عبد  ��شتعر�س  فيما  �مل��ط��ل��وب��ة..  ب��ال�����ش��ورة 
�لبطولة..  بنود  و�أهم  �مل�شاركة  و�لفرق  �لبطولة  لو�ئح  �لفنية  �للجنة 
مو�شحا �أن مباريات �لبطولة �شتقام من دور و�حد لي�شعد �أول وثاين 
لي�شعد  �إىل جمموعتني  يق�شم  �ل��ذي  �لثاين  �ل��دور  �إىل  كل جمموعة 
�أول وثاين كل جمموعة للدور قبل �لنهائي ليتقابال بنظام  بعد ذلك 

تقاطعي - مق�س - لي�شعد �لفائز �إىل �ملبار�ة �لنهائية.

�صحب قرعة البطولة الرم�صانية اخلام�صة ملوظفي حكومة ال�صارقة لكرة ال�صاالت

موؤخر�ً  دب���ي،  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  نظمت 
بطولة كرة �لقدم للعام 2013، �خلا�شة باملوظفني 
و�أبنائهم من �لعاملني يف �قت�شادية دبي وموؤ�ش�شاتها، 
وياأتي �إعد�د هذه �لبادرة �شمن �لفعاليات �لرفيهية 
�لبتعاد  ب��ه��دف  �ل���د�ئ���رة  تقيمها  �ل��ت��ي  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ملجتمعية  �ل����رو�ب����ط  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��م��ل،  روت�����ني  ع���ن 
و�لأخوية بني �ملوظفني يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

وموؤ�ش�شاتها .

�لقمزي  �شامي  �شعادة  ق��ام  �لفعالية،  �ختتام  وعقب 
مدير عام د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية، بح�شور كل من: 
�لتخطيط  ل�شوؤون  �لعام  �ملدير  نائب  �إبر�هيم،  علي 
و�لتنمية يف �لد�ئرة، وحميد �لعامري رئي�س جمل�س 
�مل��وظ��ف��ني ومم��ث��ل ل���ل���د�ئ���رة �لق��ت�����ش��ادي��ة، بتكرمي 
تكرمي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لأوىل،  �مل��ر�ت��ب  يف  �لفائزين 
عادل �لرميحي، �ملن�شق �لعام للفعالية، و�مل�شاهمني يف 

�إجناح �ملبادرة �لرفيهية.

�إ�شتكمال  ع��دم  �ل��ق��دم،  لكرة  يا�س  بني  ن��ادي  �شركة  ق��ررت 
�إجر�ء�ت �لتعاقد مع �لالعب �لأرجنتيني ماورو فورميكا 
�إىل �شفوف �لفريق بعد �أن �أتفق �لطرفان على جميع بنود 
�لقادم  �لريا�شي  للمو�شم  �لالعب  خدمات  لك�شب  �لعقد 
وملدة ثالثة �شنو�ت.  وجاء ذلك بعد �ن ظهرت نتائج �أ�شعة 
�لتي  بالنادي  �لطبيه  �للجنة  ر�أي  وك��ان  �لطبي  �لفح�س 
ذكرت �ن �لالعب لديه �إ�شابه قدميه ومن �ملحتمل تكررها 
بتعر�س �لالعب �إىل �إ�شابة م�شتقباًل، وبناء�ً على ذلك قد 
قررت �إد�رة �لنادي عدم �ملخاطرة يف قيد �لالعب وذلك ما 

يحيل دون �إن�شمامه �إىل �شفوف �لفريق، خا�شة �ن هدف 
�لنادي �ملو�شم �لقادم �ملناف�شة على �أبرز �لبطولت و�لفريق 

بحاجة �إىل عنا�شر جاهزة بن�شبة مئة يف �ملئة. 
�إد�رة  وعر عن ذلك م�شلم �شهيل �لكثريي ع�شو جمل�س 
�لعديد من  �أن هناك  قائاًل:  �لقدم  لكرة  يا�س  بني  �شركة 
ت�شع  ما  د�ئماً  �لتي  �لفنية  �للجنة  طاولة  على  �خليار�ت 
جميع �خليار�ت �لبديلة على ح�شب وجهة نظرها �لفنية، 
و�أن �لنادي �شي�شعى خالل �لأيام �لقادمة يف �إختيار �لأجنبي 

�لر�بع للفريق.

�أ�شار �لفرن�شي جريوم فالك �مني عام �لحتاد �لدويل 
لكرة �لقدم �نه �شيتخذ قر�ر� ب�شاأن م�شتقبله بعد كاأ�س 
�لعامل 2014 يف وقت مل يعلن �حد عن تر�شحه ر�شميا 
لرئا�شة �لحتاد �لدويل عام 2015 وقال فالك لذ�عة 
لكاأ�س  مميز  تنظيم  �ىل  �ه���دف  �لفرن�شية:  �ل  ت��ي  �ر 
�لعامل. �شاتخذ قر�ر� ب�شاأن م�شتقبلي بعد كاأ�س �لعامل 

�لرئي�س  ه��وي��ة  ح���ول  �لتخمينات  م��ن  �ل��ك��ث��ري  وه��ن��اك 
�ملقبل لفيفا بني �حلايل جوزيف بالتر ورئي�س �لحتاد 

�لوروبي مي�شال بالتيني.
�ل�شابق  �لعام  �لم��ني  نائب  �شامبانيي،  كما قام ج��ريوم 
لفيفا، بجولت �عالمية مع خطاب �نتخابي، بيد �نه مل 

يقرر �ي �شيء بهذ� �ل�شدد.

عقد �ملكتب �لتنفيذي لنادي �لعني 
للثقافة و�ل�شطرجن �إجتماعه �لأول 
�شعادة  برئا�شة  ت�شكيله  �إع���ادة  بعد 
�لنعيمي  خل��ري��ب��اين  ���ش��امل  ���ش��ي��ف 
وبح�شور  ل��ل��ن��ادي  �ل���ع���ام  �لأم�����ني 
�ملدير  �ل�����زرع�����وين  �أم������ني  حم���م���د 
�لتنفيذي و�لدكتور نا�شر �لعامري 
و�ملهند�س  �لأن�����ش��ط��ة  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
طارق �لطاهر رئي�س �جلهاز �لفني 
رئي�شة  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ح��م��د  وم�����رمي 

�لن�شاط �لن�شائي.
ت��وج��ه �شيف  �لإج���ت���م���اع  ب���د�ي���ة  يف 
�ل�شيخ  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر  خل���ري���ب���اين 
ب���ن �شخبوط  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ل��ط��ان 
�لثقة  �لنادي على  رئي�س  نهيان  �آل 
لرئي�س  م��ن��ح��ه��ا  �ل����ت����ي  �ل���غ���ال���ي���ة 
و�أع�شاء �ملكتب �لتنفيذي و�أكد على 
�شرورة بذل �جلهود لتحقيق نقلة 
�شطرجن  تطوير  يف  ت�شاهم  نوعية 
بالدعم  خلريباين  و�أ�شاد   .. �لعني 
�لكبري �لذي يوليه ح�شرة �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل���دول���ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
و�لتوجيهات  �لإم�����ار�ت  لريا�شة   ،
�ل�شيخ  �شمو  �أول  للفريق  �ل�شديدة 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
ومتابعة  �أبوظبي  لإمارة  �لتنفيذي 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
م�شت�شار �لأمن �لوطني نائب رئي�س 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ملجل�س 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
وتوفري  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
�أبوظبي  �لدعم �لالزم من جمل�س 

�ملنظومة  ل���ت���ط���وي���ر  �ل���ري���ا����ش���ي 
�لريا�شية يف �إمارة �أبوظبي.

وعر�س �لزرعوين خالل �لجتماع 
�ل��ع��م��ل بالنادي  ���ش��ري  ت��ق��ري��ر� ع��ن 
�لتنظيمي  �ل���ه���ي���ك���ل  م���و����ش���ح���ا 
وعر�س  للنادي  �لأ�شا�شي  و�لنظام 
و�خلطط  �لقائمة  �ملعوقات  بع�س 

�ملو�شوعة للتغلب عليها. 
و�شدد خلريباين على �أهمية تطوير 
�أن�شطة  ت�����ش��وي��ق  وب���ر�م���ج  خ��ط��ط 
�أع�شاء  �لنادي وتابع مع  وبطولت 
�ملكتب �لتنفيذي ترتيبات �إ�شت�شافة 
�لعامل  مهرجان مونديال بطولت 

للفئات  �ل���ن���ا����ش���ئ���ني  ل���ل�������ش���ط���رجن 
 – �شنة   18 حتى   8 م��ن  �لعمرية 
�لذي   – �لعاملي  �ل�شالم  مهرجان 
�لفرة  خ��الل  �لزين  د�ر  �شيقام يف 
من 17 حتى 29 دي�شمر 2013 
�ل�شتعد�د�ت  مناق�شة  مت��ت  حيث 
و�لت�شويقية  و�لفنية  �لتنظيمية 
�للوج�شتية  �لأع�����م�����ال  وم���ت���اب���ع���ة 
حتدث  حيث  للبطولة  للتح�شري 
�ل���دك���ت���ور ن��ا���ش��ر �ل���ع���ام���ري مدير 
�ل��ب��ط��ول��ة ع��ن �آخ����ر م��ا مت �إجن����ازه 
تعاون  و�أو���ش��ح  �أم��ور تنظيمية  من 
جامعة �لإمار�ت يف توفري كل �شبل 

لل�شالم  �ل��ع��امل��ي  �مل��ه��رج��ان  �إجن����اح 
لل�شطرجن .

ك����م����ا ع�����ر������س ����ش���ي���ف خل���ري���ب���اين 
�لعري�شة  ل���ل���خ���ط���وط  روؤي������ت������ه 
للنادي  �جل��دي��دة  لال�شر�تيجية 
و�لهيكل  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  و�خل����ط����ة 
�لإد�ري  �لتطور  ملو�كبة  �لتنظيمي 
على  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأن���دي���ة  �إد�رة  يف 

م�شتوى �لعامل.
طارق  �ملهند�س  عر�س  ناحيته  من 
�لفني  �جل����ه����از  رئ���ي�������س  �ل���ط���اه���ر 
�لنادي  تقرير� عن م�شاركة لعبي 
�لتي  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني  �أ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف 

�إي�������ر�ن وع���ر����س خطة  �أق���ي���م���ت يف 
و�خلارجية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ات 
�ل���ق���ادم���ة وخطط  �ل���ف���رة  خ����الل 
�لالعبني  لتطوير  �لفني  �جل��ه��از 
و�ل������الع������ب������ات وع�����ر������ش�����ت م����رمي 
�لن�شائي  �لن�شاط  خطة  �ل�شام�شي 
بالنادي وت�شور �شامل لن�شر �للعبة 
�أهمية  على  و���ش��ددت  �لفتيات  ب��ني 
�لركيز على �جلو�نب �لإجتماعية 
لالعبات ومتابعة �أمورهم �لعائلية 
و�ل����در������ش����ي����ة ل���ت���وف���ري �ل����ظ����روف 
وح�شد  �لأب��ط��ال  ل�شناعة  �ملو�تية 

�مليد�ليات.

�لقو�ت  �شباط  ن���ادي  بطولة  �لن�شائية  �لريا�شة  ق��ط��اع  ثمن 
عاما   17 منذ  �شنويا  تنظم  �لتي  �ملفتوحة  �لريا�شية  �مل�شلحة 
�آل ن��ه��ي��ان نائب  �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن ز�ي���د  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة حتت �شعار  �لبيت 
م��ت��وح��د  خ��الل �شهر رم�����ش��ان. و�أك���د ع��دد م��ن رم���وز �حلركة 
�ل��رم�����ش��اين وم���ا ي�شمه  �أن �لومل��ب��ي��اد  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
لل�شاحة  مهمة  �إ���ش��اف��ة  يعتر  ك��ث��رية  ريا�شية  م�شابقات  م��ن 
�لريا�شية باأ�شرها ولعطاء �ملر�أة على وجه �خل�شو�س. و�أ�شادت 
ع�شو  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  م��دي��رة  �ل�شويدي  ن���ورة  ���ش��ع��ادة 
�لإمار�ت  جلنة  رئي�شة  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  �إد�رة  جمل�س 
للريا�شة �لن�شائية بعقد �لدورة �لريا�شية �لرم�شانية �ل�شابعة 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  كرمية  رعاية  حتت  �ملفتوحة  ع�شرة 
�شوؤون  وزي��ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لرئا�شة �شاحب �لدور �لريادي �لكبري يف دعم و�إجناح م�شرية 
�لريا�شيني و�لبطولة �لتي باتت ت�شكل �حد �لأركان �لرئي�شية 
�وملبياد  �إن  �شعادتها  وق��ال��ت  �ل��ري��ا���ش��ي��ة.  �لتنمية  عمليات  يف 
�ل�شباط �لرم�شاين �أ�شبح منوذجا مميز� للبطولت �لريا�شية 
�ل�شرة  يف  من  جميع  عليها  �عتاد  �لتي  �ل�شنوية  �جلماهريية 
ريا�شة  حققت  �أن  بعد  متاما  وقتها  يف  ت��اأت��ي  وه��ي  �لريا�شية 
�ملا�شية  �ل��ف��رة  خ��الل  �ملكا�شب  م��ن  �لكثري  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
وبات عليها �ليوم �أن ت�شارك بقوة كبرية ملعانقة وبلوغ من�شات 
�لن�شائية  �لريا�شية  �مل�شاركة  �أن  �شعادتها  و�أ���ش��اف��ت  �لتتويج 
�لالتي  �لم��ار�ت  بنات  تاأتي عنو�نا جديد� لعطاء  �لبطولة  يف 
يحظني بدعم و�هتمام كبريين من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
ملوؤ�ش�شة  �لعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  رئي�شة �لحتاد  مبارك 
�لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لعلى لالأمومة و�لطفولة  �م 
�لمار�ت  مل�شرية قطاع ريا�شة �ملر�ة وب�شمات �شموها �لكبرية يف 
حتقيق �ملر�تب �ملتقدمة للفتاة �لمار�تية يف �ل�شاحة �لريا�شية 
�لن�شائية  �لريا�شة  �أول��ت  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  �ن  م�شرية �ىل 
هذ�  ح�شاد  جنني  �ليوم  ونحن  ودعمها  �هتمامها  من  �لكثري 
�لبطولة  و�ل���ذي ميتد م��ن خ��الل  و�مل��ت��و����ش��ل  �ل�شخي  �ل��دع��م 
مبقومات  ليت�شلح  جديد  م��ي��د�ن  �إىل  �لرم�شانية  �لريا�شية 

�إجن��از�ت جديدة وثمنت �ل�شويدي جهود  وعو�مل قوية �شوب 
�أبوظبي �لريا�شي برئا�شة �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد  جمل�س 
�آل نهيان يف دعم ورعاية �لبطولة موؤكدة �أن �لدور �لذي يلعبه 
�إىل  �ملنت�شبني  ك��اف��ة  فخر  حم��ل  �لريا�شية  �مل�شرية  يف  �شموه 
�لريا�شة وقالت �ن �شموه بات �شريكا �أ�شيال يف �لنجاحات �لتي 
تتحقق �شو�ء لالأندية �أو �لحتاد�ت �أو �لهيئات بعد �أن قام �شموه 
بال  �إخ��ال���س  عن  ينمان  �شديدين  وحر�س  مب�شوؤولية  ب��دوره 
حدود و�إعالء للم�شلحة �لعامة م�شرية �نه من بني �أدو�ر �شموه 
�شو�ء  جناحها  مقومات  وتعزيز  �لن�شائية  �لريا�شات  دعم  كان 
دعم  يف  �لبناءة  بامل�شاهمة  �أو  و�ل��ب��ط��ولت  �لفعاليات  ب��اإط��الق 
�مل�شرية �لريا�شية للمر�أة و�أ�شادت �شعادة نورة �ل�شويدي بالدور 
�لكبري لأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية برئا�شة 
ي�شكل  و�ل���ذي  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�إ�شافة حقيقية لريا�شة �ملر�ة �لمار�تية كما �ثنت على �لدور 
�لعليا  �ملنظمة  و�للجنة  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  لنادي  �لكبري 
للبطولة برئا�شة �لفريق �لركن متقاعد حممد هالل �لكعبي 
�لذين يحر�شون  �لتنظيمية  و�لكو�در  �لعاملة  �للجان  وجميع 
على تقدمي �ملبادر�ت و�مل�شاريع �لهادفة و�لتي ت�شب يف م�شلحة 
�لريا�شية  �لم���ار�ت  لفتاة  �شعادتها  ومتنت  �لم���ار�ت  ريا�شة 
�لنجاح و�لتقدم مب�شو�رها و�خلروج مبكت�شبات وخر�ت جديدة 
حققتها  مب��ا  تفخر  �لتي  �مل���ر�أة  �شالح  يف  ت�شب  �لبطولة  م��ن 
كافة.  �مل�شتويات  على  به  حتظى  �ل��ذي  �مل��ح��دود  غري  وبالدعم 
من جانبها �أ�شادت �لدكتورة موزة �ل�شحي ع�شوة جمل�س �إد�رة 
�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية ببطولة نادي 
م�شاركة  �أن  �ملفتوحة..موؤكدة  �لرم�شانية  �لريا�شية  �ل�شباط 
�ل�شيخة  �شمو  مظلة  حتت  ياأتي  �لبطولة  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
فاطمة بنت مبارك  �أم �لإمار�ت  رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
�لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
�ملتو��شل  �شموها  دع���م  م��ن  و�ن��ط��الق��ا  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
ل�شريحة �لريا�شة �لن�شائية كما �أ�شادت باجلهود �ملخل�شة �لذي 
نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  يبذلها 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية حيث �أ�شهم �شموه بدور 
كبري يف دعم ريا�شة �ملر�ة و�إب��ر�ز �لألعاب �لريا�شية ب�شكل عام 
�ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  وثمنت  �خل�����ش��و���س.  وج��ه  على  و�ل��ف��ردي��ة 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور 
�شباط  لنادي  �ل�شنوي  �لرم�شاين  لالأوملبياد  �لرئا�شة  �شوؤون 
�لقو�ت �مل�شلحة �لذي يو��شل جناحاته �ل�شنوية من عام لآخر 
ب�شكل  �لإم���ار�ت  ريا�شة  على  �يجابية  ب�شورة  ذلك  �نعك�س  مما 
وهي  لبوظبي  �ل�شياحي  و�ل��روي��ج  �لن�شائية  و�لريا�شة  ع��ام 
�ملختلفة  �لألعاب  �لعامل يف جمال  �لعديد من جنوم  ت�شتقطب 
و�لتنظيمية  �لفنية  للنجاحات  مو��شلة  �لأوملبياد  ي�شملها  �لتي 
للبطولة  �شخرت  �لتي  �لر�ئعة  �لإمكانات  بف�شل  �جلماهريية 
�لبارز لل�شيخة فاطمة بنت  �ل�شنوية. كما ثمنت �ل�شحي �لدور 
�ل�شيخة  �كادميية  �إد�رة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  هز�ع 
على  �لكبري  و�إث��ره��ا  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
با�شتمر�رية  �شعادتها  عن  معربة  �مل��ر�أة..  ريا�شة  وتقدم  نه�شة 
�شباط  ل��ن��ادي  �مل��ف��ت��وح  �ل�شنوي  �لرم�شاين  �لأومل��ب��ي��اد  تنظيم 
�لقو�ت �مل�شلحة ب�شورة �شنوية .. موؤكدة تو�جد �أكادميية فاطمة 
بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية يف �حلدث �لرم�شاين �ملهم �لذي 
�أن  �ل�شحي  وق��ال��ت  دورة.  ك��ل  �ع��ت��دن��ا على مت��ي��زه وجن��اح��ه يف 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  �مل��ر�أة �لإمار�تية حققت مكا�شب كثرية خالل 
و�أثبتت وجودها و�أحقيتها مبا ح�شلت عليه فر�أيناها يف �حلياة 
�ل�شعيد  ويف  �مل��ن��ا���ش��ب  �أرف����ع  تتقلد  و�ل�شيا�شية  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لريا�شي حتقق �لإجناز تلو �لإجناز لي�س على �ل�شعيد �ملحلي 
�أهمية �مل�شاركة يف  . و�أك��دت  فقط و�إمنا خليجيا وعربيا ودوليا 
خمتلف �لفعاليات �لريا�شية �لتي تقام يف �ل�شاحة �ملحلية ومن 
بينها �لوملبياد �لرم�شاين �لذي يعتر حمطة مميزة لتتناف�س 
و�هتمام  �شامل وحتت متابعة  ريا�شي  �لم��ار�ت يف ملتقى  فتاة 
م�شاندة  بف�شل  �ن��ه  و�أ���ش��اف��ت  �لوطنية.  �لريا�شية  �لحت���اد�ت 
�لزمن  �مل���ر�أة  �مل��ح��دود �ختزلت  �لإم���ار�ت ودع��م �شموها غري  �أم 
للرجل  �شر�كة فاعلة وحقيقية  �آف��اق جديدة يف  و�نطلقت نحو 
�ملر�أة  يدفع  هائل  بعد  و��شافة  �ملكا�شب  لتعزز  �مليادين  �شتى  يف 

للعمل بكل طاقتها حتى ت�شتحق هذ� �ل�شرف �لرفيع.

�سعادة �سامي القمزي يكرم الفائزين ومنظمي احلدث

اقت�صادية دبي تنظم بطولة كرة القدم 2013 ملوظفي الدائرة وموؤ�ص�صاتها

م�سلم الكثريي: اخليارات البديلة على طاولة اللجنة الفنية 

بني يا�س ي�صل اإىل نقطة النهاية مع االأرجنتيني ماورو فورميكا 

ف���ال����ك يق����رر م�صتقبل���ه بع���د 
م���ون���دي���ال 2014 

�صيف خلريباين يرتاأ�س اجتماع تنفيذي نادي العني للثقافة وال�صطرجن

القطاع الريا�صي الن�صائي ي�صيد ببطولة نادي �صباط القوات امل�صلحة الريا�صية املفتوحة

اأوملبيا يهزم �صانتايف 2-�صفر ويقرتب من 
نهائي كاأ�س ليربتادوري�س

قطع �وملبيا خطوة كبرية نحو �لتاأهل �ىل نهائي كاأ�س ليرتادوري�س لكرة �لقدم يف 
�لنهائي رغم  2-�شفر يف ذهاب �لدور قبل  �مريكا �جلنوبية بعد فوزه على �شانتايف 
طرد �ملهاجم خو�ن مانويل �شاجلريو يف �ل�شوط �لول. ومل يتمكن �وملبيا �لقادم من 
بار�جو�ي و�لذي يطمح لحر�ز �للقب للمرة �لر�بعة من هز �شباك مناف�شه �لكولومبي 
لكرث من �شاعة قبل �أن ي�شجل هدفني عن طريق هرمينيو مري�ند� و�لبديل خو�ن 
كارلو�س فريير�. وطرد �حلكم �لر�زيلي هيبري لوبيز �لثنائي �شاجلريو لعب �وملبيا 
وجري�ردو بيدويا لعب و�شط �شانتايف ب�شبب ��شتباك بني لعبي �لفريقني قبل نهاية 

�ل�شوط �لول بقليل.
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•• اإن�سيون – ح�سن علي:

فاطمة  ل��ل��ب��ل��ي��ارد  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  لع��ب��ت��ي  ت��ب��د�أ 
م�شاركتهما  �أوىل  �ل��دو���ش��ري  وجمية  رج��ب  يو�شف 
�ملغلقة  لل�شالت  �لر�بعة  �لآ�شيوية  �لألعاب  دورة  يف 
و�لتي ت�شت�شيفها مدينة �إن�شيون �لكورية �جلنوبية 
حتى 7 �ل�شهر �جلاري بامل�شاركة يف م�شابقة 9 كر�ت 
�شباحاً  �لعا�شرة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  �شتنطلق  و�ل��ت��ي 

)�لر�بعة �شباحاً بتوقيت مملكة �لبحرين(.
فيما  ماليزيا  لعبات  �إح��دى  �أم��ام  جمية  و�شتلتقي 
�لالعبتان  وكانت  منغولية  لعبة  فاطمة  �شتو�جه 
ق����د خا�شتا  رج�����ب  وف���اط���م���ة  �ل����دو�����ش����ري  ج��م��ي��ة 
من  �ملا�شية  �لأي���ام  خ��الل  مكثفة  تدريبية  ح�ش�س 
�لفنية  �جلاهزية  مر�حل  �أعلى  �إىل  �لو�شول  �أج��ل 
و�ل�شتعد�د ب�شكل جيد ملو�جهات �ليوم، حيث تدربت 
�لالعبتان يوم �أم�س على فرتني �شباحية وم�شائية 
للتعود على نوعية �لطاولت �مل�شتخدمة يف �لدورة 
بهدف �لقدرة على �ملناف�شة و�ل�شعي لتقدمي �أف�شل 

م�شتوى.

رجال البولينج ي�ساركون يف م�سابقة الفرق
ي��خ��و���س م��ن��ت��خ��ب رج�����ال �ل��ب��ول��ي��ن��ج و�مل����ك����ون من 
وعي�شى  �إبر�هيم  وطه  �لقعود  و�أحمد  �أك��ر  م�شعود 
)�لثالثة  ���ش��ب��اح��اً  �لتا�شعة  �ل�����ش��اع��ة  مت���ام  يف  ج��ب��ار 
�لفرق  مناف�شات  �لبحرين(  مملكة  بتوقيت  �شباحاً 
و�لتي تعتر �آخر م�شابقة يف ريا�شة �لبولينج لفئة 
�لرجال، لي�شدل �ل�شتار على م�شاركة �أحمر �لرجال 

يف هذه �للعبة.
وياأمل منتخبنا بقيادة �ملدرب �لوطني عارف مر�شل 
ختام  يف  مر�شية  م�����ش��ت��وي��ات  ب��ت��ق��دمي  ي��وف��ق  �أن  يف 
حققها  �لتي  �ملتو��شعة  �لنتائج  تعو�س  م�شاركاته 
باأن  علماً  و�ل��زوج��ي،  �ل��ف��ردي  م�شابقة  يف  �ملنتخب 
وهما  �ل�شابة  �لعنا�شر  م��ن  لعبني  ي�شم  �ملنتخب 

لهما  ي�شبق  مل  �للذ�ن  �لقعود  و�أحمد  �إبر�هيم  طه 
�مل�شاركة يف �أي ��شتحقاق �آ�شيوي، حيث يعول عليهما 
من  �مل��زي��د  لك��ت�����ش��اب  ك��ب��ري  ب�شكل  �لبولينج  �حت���اد 

�ملهارة و�لقدرة و�خلرة لتعزيز �إمكانياتهم �لفنية.
وي�شار �إىل �أن �لتاأهل �إىل �لدور �لثاين يتم من خالل 

�ختيار �أف�شل 4 فرق يف �ملجموعتني.

عثمان: را�سون عن نتائجنا
قال ع�شو جمل�س �إد�رة �لحتاد �لبحريني للبولينج 
وليد عثمان باأن �لهدف من �مل�شاركة يف هذه �لدورة 
�لرجال  ملنتخب  بالن�شبة  �كت�شاب �خلرة  يتمثل يف 

و�ل�شيد�ت وتعزيز �لثقة لدى �لالعبني.
�لتي  �خلليجية  �ملنتخبات  بع�س  عثمان   و�أ���ش��اف 
متتلك ثالثة �إىل �ربعة مدربني و�شالت خم�ش�شة 
�أو  خلفنا  ج����اءت  ك��ب��رية  م��ادي��ة  و�إم��ك��ان��ي��ات  للعبة 
فما  ل��ل��ن��ت��ائ��ج  �ل��ع��ام  �مل��ج��م��ل  يف  م�شتوياتنا  بنف�س 
بالك بالحتاد �لبحريني �لذي ميتلك مدرب و�حد 

و�إمكانيات مادية حمدودة .
ور�أى عثمان باأنه من �ل�شرورة �أن يتو�جد �لالعبون 
يف مثل هذه �ملحافل لي�شقلو� قدر�تهم و�إمكانياتهم 
�ملهارة  �ل��ف��رد  تكت�شب  �ل��ت��ي  ه��ي  فالتجربة  �لفنية 
فاإنه  �لكافية  �لفر�شة  �ل��الع��ب  �أعطيت  م��ا  وم��ت��ى 

�شيتعلم و�شيتطور م�شتو�ه يف �مل�شتقبل.
باملنتخب  ي�����ش��ارك  ب����اأن �لحت�����اد مل  ع��ث��م��ان  و�أك�����د 
بظروف  �لالعبني  لرت��ب��اط  �لفئتني  يف  �لأ���ش��ا���ش��ي 
�إىل ���ش��رورة منح  �ل��وق��ت  �ل��ع��م��ل، م�����ش��ري�ً يف نف�س 
ويكت�شبو�  ذ�تهم  ليثبتو�  �لفر�شة  �لالعبني  ه��وؤلء 

�خلرة. 

مل�سابقة  ا�ستعدادها  توؤكد  رجــب  فاطمة 
البليارد

فاطمة  ل��ل��ب��ل��ي��ارد  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  لع��ب��ة  �أك����دت 
�أوىل  �ليوم يف  ��شتعد�دها ملو�جهة  يو�شف رجب عن 

م�شاركاتها مب�شابقة �لبليارد )9 كر�ت(، م�شرية �إىل 
مكثف  ب�شكل  للتدرب  �ملا�شية  �لفرة  ��شتغلت  �أنها 

للتعود على نوع �لطاولة �مل�شتخدمة يف �لدورة.
من  و�شعها  يف  ما  كل  �شتبذل  باأنها  رج��ب  و�أ�شافت 
�لفرة  ب��اأن  م�شرية  م�شرف،  م�شتوى  تقدمي  �أج��ل 
�لتي �شبقت �لدورة مل تكن كافية لالإعد�د ومع ذلك 
فاإنها �شتقدم كل ما لديها من م�شتوى و�أد�ء لتظهر 

ب�شكل جيد ولئق خالل �ملناف�شة.
�أمر  �ل��دورة يعتر  �مل�شاركة يف هذه  باأن  ور�أت رجب 
مهم لكت�شاب �خلرة و�ملهارة �لالزمة و�لتعود على 
�شكرها  خال�س  مبدية  �لر�شمية،  �ملناف�شات  �أج��و�ء 
و�ل�شنوكر  للبلياردو  �لبحريني  لالحتاد  وتقديره 

�لذي منحها فر�شة �مل�شاركة بهذه �لدورة.

مناف�سات  يف  يخ�سر  الــ�ــســيــدات  منتخب 
الزوجي

مل يوفق منتخب �ل�شيد�ت يف بلوغ �لدور �لثاين يف 
حيث  �أم�س،  �شباح  �نطلقت  �لتي  �لزوجي  م�شابقة 
�حتل �لفريق �لأول �ملكون من نورة جناحي وفاطمة 
خالد علي �ملركز �خلام�س و�لع�شرين بعدما حققو� 
1708 نقطة يف �ملجموع �لعام، حيث حققت �لأوىل 

852 نقطة، فيما حققت �لثانية 856 نقطة.
�أما �ملنتخب �لآخر �ملكون من ليلى جناحي وماجدة 
و�لع�شرين  �ل�شابع  �ملركز  �حتلو�  فقد  �شالح  طاهر 
 ، �ل��ع��ام  �مل��ج��م��وع  يف  نقطة   1498 �أح����رزو�  بعدما 
�لثانية  وحققت  نقطة   739 �لأوىل  حققت  حيث 

759 نقطة.
�مل�شاركة  ه���ذه  ور�ء  م��ن  �ل��ب��ول��ي��ن��ج  �حت����اد  وي�����ش��ع��ى 
و�ملهارة ومنح  �ملزيد من �خلرة  �لالعبني  لك�شاب 
�لفر�شة لالعبات �لو�عد�ت لكت�شاب �لثقة و�شقل 
قدر�تهن �لفنية �لتي تتيح لهن �ملناف�شة يف �مل�شتقبل 
و�شي�شارك منتخب �ل�شيد�ت يف م�شابقة �لفرق و�لتي 

�شتنطلق يوم �جلمعة �ملقبل.

للفتاة  الـــكـــبـــرية  ــة  ــارك ــس ــ� ــامل ب ــــادت  اأ�ــــس
البحرينية

ن��ع��ي��م��ة �ل�����ش��ب��اح: م�����ش��ارك��ة �مل������ر�أة ب���ال���دورة مهمة 
لكت�شاب �خلرة

رئي�شة  �ل�شباح  �لأح��م��د  نعيمة  �ل�شيخة  حر�شت 
جمل�س  ب���دول  �مل����ر�أة  ل��ري��ا���ش��ة  �لتنظيمية  �للجنة 
م�شابقة  مناف�شات  متابعة  على  �خلليجي  �لتعاون 
�شباح  �نطلقت  و�ل��ت��ي  للبولينج  �ل�����ش��ي��د�ت  زوج���ي 

�أم�س.
و�أعربت �ل�شيخة نعيمة عن بالغ �شعادتها للم�شاركة 
�ل����دورة،  و�ل��ع��رب��ي��ة يف  ل��ل��م��ر�أة �خلليجية  �ل��ف��اع��ل��ة 
�لأم���ر �ل���ذي ي��دل على م��دى وع��ي �ل���دول باأهمية 
وم�شاهمتها  �لعربي  �ل��وط��ن  يف  �مل���ر�أة  ريا�شة  ن�شر 
خمتلف  يف  لوطنها  �مل��ت��ع��ددة  �لجن����از�ت  حتقيق  يف 

�لألعاب �لريا�شية �أ�شوة بالرجل.
�لقوي  بالتو�جد  �شعيدة  �إن��ن��ي  �ل�شباح   و�أ���ش��اف��ت 
�لآ�شيوي،  �ملحفل  ه��ذ�  يف  �لعربية  للمر�أة  و�ل��ر�ئ��ع 
فلغاية  �لتطلعات،  بحجم  لي�شت  �لنتائج  �أن  رغ��م 
حممد  رن��ا  �لعر�قية  �لالعبة  �شوى  حت��رز  مل  �لآن 
هادي �لزيدي برونزية �ملو�ي لوزن 60 كغ )�إحدى 
ريا�شات �لدفاع عن �لنف�س(، ولكن لبد من �إ�شر�ك 
�ملحافل لتكت�شب �خلرة و�لثقة  �مل��ر�أة يف مثل هذه 

ومن ثم �لقدرة على �ملناف�شة يف �مل�شتقبل .
وق���ال���ت �ل�����ش��ب��اح ب�����اأن �ل��ك��وي��ت ���ش��ارك��ت مبنتخب 
�لأوىل  ل��ل��م��رة  وذل���ك  �لبولينج  لعبة  يف  �ل�����ش��ي��د�ت 
للمر�أة  �ل��ق��وي  ب��ال��ت��و�ج��د  �ل����دورة، م�شيدة  ه��ذه  يف 
�لبحرينية يف �لألعاب �لثالث )�لبولينج و�ل�شباحة 

و�لبليارد(.
لريا�شة  �لتنظيمية  �للجنة  ب��اأن  �ل�شباح  و�أ�شافت 
ريا�شة  �أ�شبحت تويل  �لتعاون  ب��دول جمل�س  �مل��ر�أة 
دورة  ��شتحدثت  فاإنها  ولذلك  كبرية  �أهمية  �مل���ر�أة 
خا�شة لريا�شة �ملر�أة و�لتي �أقيمت ن�شختها �لثالثة 
�لفتيات  تهياأة  �أج��ل  وذل��ك من  �لبحرين موؤخر�ً  يف 

�ل�شتحقاقات  ه��ذه  مثل  يف  للمناف�شة  �خلليجيات 
�لقارية.

للفتيات  �لعربية  �لأندية  دورة  ب��اأن  �ل�شباح  و�أك��دت 
ب�شهر  �ل�����ش��ارق��ة  يف  �لثانية  ن�شختها  �شتقام  و�ل��ت��ي 
ف��ر�ي��ر �مل��ق��ب��ل ���ش��ت��ك��ون حم��ط��ة م��ث��ال��ي��ة لكت�شاف 
�ل��و�ع��دة يف خمتلف �لريا�شات  �مل��و�ه��ب  �مل��زي��د م��ن 
كما �أنها �شتاأهل �لكثري من �لفتيات للمناف�شة على 

�ل�شعيد �لقاري و�لدويل.

رئي�س البعثة يغادر اإىل اأر�س الوطن
ر��شد  ب��ن  ن��ع��م��ان  �لبحرينية  �لبعثة  رئ��ي�����س  غ���ادر 
�حل�����ش��ن يف ���ش��اع��ة م��ت��اأخ��رة م���ن م�����ش��اء �أم�������س �إىل 

�ململكة.
وق��ب��ل �مل���غ���ادرة، ح��ر���س �حل�����ش��ن ع��ل��ى ت��ودي��ع كافة 
�لفنية و�لإد�ري���ة  �لبعثة �لإد�ري���ة و�لأج��ه��زة  �أف���ر�د 
�مل�����ش��ارك��ة، ووج����ه �لبعثة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات 
�لإد�ري������ة ل��الإه��ت��م��ام ب��ك��اف��ة �أف�����ر�د �ل��وف��د وتوفري 
من  �لأخ��ري  �ليوم  حتى  ومتطلباتهم  �حتياجاتهم 
يف  �أوف����ر  ح��ظ��اً  �ملنتخبات  جلميع  متمنياً  �ل�����دورة، 

�لدور�ت �ملقبلة.
ومن جهتهم، عر كافة �لالعبني و�لأجهزة �لفنية 
و�لإد�رية عن عميق �شكرهم و�متنانهم للح�شن على 
ورع��اي��ة لهم جميعاً، م�شيدين  دع��م  م��ن  ق��دم��ه  م��ا 
بعطاءه وجهوده �ملخل�شة �لتي كان لها �أطيب �لأثر 
يف ن��ف��و���س �جل��م��ي��ع، م��وؤك��دي��ن ع��زم��ه��م ع��ل��ى �مل�شي 
قدما يف تطوير م�شتوياتهم �لفنية لتحقيق �أف�شل 

�لنتائج يف خمتلف �ل�شتحقاقات �لقادمة.

البعثة تاآزر منتخب الفوت�سال الكويتي
منتخب  ت�شجيع  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ري��ن��ي  �ل���وف���د  ح��ر���س 
�أمام  �أم�س  م�شاء  �لتقى  و�ل��ذي  للفوت�شال  �لكويت 
م��ن��ت��خ��ب ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة )�مل�����ش��ت�����ش��ي��ف( �شمن 

مناف�شات دور �لثمانية.

و�حد  م��ك��ان  يف  �لبحرينية  �ل��ب��ع��ث��ة  �أف�����ر�د  وجت��م��ع 
بال�شالة �لتي �أقيمت عليها �ملبار�ة وقامو� بت�شجيع 
لرفع  ق��وة  بكل  وم��اآزرت��ه  �ل�شقيق  �لكويتي  �ملنتخب 
�حلالة �ملعنوية للفريق و�لوقوف بجانبه، كما ح�شر 
�ملو�جهة عدد كبري من �لبعثات �لعربية �مل�شاركة يف 

�لدورة.
�لأ�شقاء  ن��ف��و���س  �لأث����ر يف  �أب��ل��غ  �للفتة  ل��ه��ذه  وك���ان 
�ل���ذي���ن ع�����رو� ع���ن خ��ال�����س �شكرهم  �ل��ك��وي��ت��ي��ني 
وت���ق���دي���ره���م ل���ل���وف���د �ل��ب��ح��ري��ن��ي وك����اف����ة �ل���وف���ود 
ت�شجيعهم  على  حر�شت  �لتي  و�لعربية  �خلليجية 
وماآزرتهم بكل قوة من منطلق �لرو�بط �ملتينة �لتي 
جتمع بني �لأ�شقاء يف خمتلف �أرجاء �لوطن �لعربي 

من �ملحيط �إىل �خلليج.

غلة العرب تزيد اإىل 7 ميداليات
ز�دت غلة �لعرب �إىل 7 ميد�ليات يف �ليوم �خلام�س 
�مليد�لية  �لكويت  )�أم�س(، حيث حققت  �ل��دورة  من 
ك��ر�ت( عن  �لبليارد )9  ف��ردي  �لف�شية يف م�شابقة 
ط��ري��ق �ل���الع���ب ع���ب���د�هلل �ل��ي��و���ش��ف، ف��ي��م��ا حققت 
�شوريا �مليد�لية �لرونزية �لثانية يف م�شابقة �لفرق 
بعد  خوجة،  وعمر  �أحمد  كرم  طريق  عن  لل�شنوكر 
�أن حقق هذ� �لأخري �مليد�لية �لرونزية يف م�شابقة 
ف����ردي �ل�����ش��ن��وك��ر )6 ك����ر�ت ح���م���ر�ء(، ك��م��ا حققت 
زوجي  م�شابقة  يف  �ل��رون��زي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
�مل��ك��ون من  �ل��ف��ري��ق  ل��ل��رج��ال ع��ن ط��ري��ق  �لبولينج 

ح�شني �ل�شويدي و�شاكر ح�شن.
�لتي  �لبورنزية  �مليد�لية  على  ح�شل  �لعر�ق  وك��ان 
حققتها رنا حممد هادي �لزيدي يف م�شابقة �ملو�ي 
لوزن 60 كغ )�إحدى ريا�شات �لدفاع عن �لنف�س(، 
فيما ح�شل لبنان على برونزية �ملو�ي لوزن 63.5 
�أون��د����س، وحققت  �أح��م��د  �ل��الع��ب  �لتي حققها  ك��غ 
قطر برونزية �لبليارد )6 كر�ت( عن طريق �لالعب 

علي نا�شر �لعبيديل(.

دورة الألعاب الآ�سيوية لل�سالت املغلقة

�صيدات البليارد يبداأن م�صوارهن ورجال البولينج يختتمون م�صاركتهم مب�صابقة الفرق اليوم

م��ن خ��الل بر�جمه  ك��ب��ري�  تفاعال  �حل��م��ري��ة  ن���ادي  ي�شهد 
على  ينظمها  �ل��ت��ي  �لبحرية  �لفعاليات  ل�شيما  �ملتنوعة 
�ل�شارقة  �لتابعة لإم��ارة  �ل��د�يف يف منطقة �حلمرية  �شاطئ 
.  وت��ع��د �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ب��ح��ري��ة ج���زء� لي��ت��ج��ز�أ م��ن بر�مج 
مللتقى  �ملنت�شبني  و�لأطفال  �ل�شباب  ت�شتقطب  �لتي  �لنادي 
�ل�شارقة  جمل�س  فعاليات  �شمن  ع�شر  �لتا�شع  �حل��م��ري��ة 
من  �لع�شر�ت  ممار�شة  يف  ممتعة  �أوق���ات  لق�شاء  �لريا�شي 
�للعاب �ملائية �ملتاحة .  وقال ر��شد غامن �ل�شام�شي ع�شو 

�لريا�شي م�شرف عام  �لثقايف  نادي �حلمرية  �إد�رة  جمل�س 
ملتقى �حلمرية �أن �لهتمام باللعاب �ملائية باأتي يف طليعة 
�لبحرية  �ملهار�ت  �إك�شابهم  بغية  لل�شباب  �ملوجهة  �لر�مج 
ومتكينهم من ق�شاء وقت ممتع يف �لبحر بخفف من حر�ر 

�ل�شيف �ملرتفعة . 
�ل��ن��ادي يف جميع  �ل��ذي يحققه  �لكبري  �لنجاح  �إن  و�أ���ش��اف 
ملكارم  ع��رف��ان��ا  ت��اأت��ي  �لبحرية  �لن�شطة  خا�شة  م��ب��ادر�ت��ه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 

ع�شو �ملجل�س �لعلى لالحتاد حاكم �ل�شارقة وتوجيه �شموه 
�لد�ئم بعد �أن وفر لنادي �حلمرية كافة �لمكانات لتنفيذ 
بال�شباب  لالهتمام  ودع��وت��ه  �ل�شاطيئة  ل�شيما  �لفعاليات 
وطرح فعاليات متميزة ومنها فعاليات مت�شلة بالريا�شات 
�لبحرية �لفردية ومن بينها ريا�شة �ل�شر�ع �حلديث وغريها 
من �ملنا�شط �لر�ئعة وتنفذ جميعها يف �شياق روؤية جمل�س 
�لنادي �ل�شر�تيجية لتنفيذ توجيهات �شمو �حلاكم  �إد�رة 
عبيد  ث��اين  �لنادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  عليه  يحر�س  وم��ا 

بالبحر وتعويدهم  �ل�شباب  تاأكيد على ربط  �ل�شام�شي من 
على �ل�شباحة وركوب خمتلف �أنو�ع �لقو�رب �ملتاحة .  و�أ�شار 
�ل�شام�شي �إىل �أن حر�س نادي �حلمرية على �إتاحة �لفر�شة 
ومنظم  ترفيهي  �لريا�شة يف جو  تلك  ملمار�شة  للم�شاركني 
ملمار�شة ريا�شة �ل�شر�ع �حلديث و�لتجديف و�لكاياك تعود 
بعد �أن خ�شع �مل�شاركني لرنامج نظري تعرفو� من خالله 
نخرطو�  ثم  �حلديث  �ل�شر�ع  ريا�شة  ممار�شة  كيفية  على 
و�لتي  �ل�شباحة  ممار�شة  بجانب  �لعملي  �جلانب  يف  بعدها 

�ل�شر�ع �حلديث  �مل��درب �شمري تريكي مدرب  ي�شرف عليها 
بالنادي ير�فقه عبد �لعزيز عبد�حلفيظ �لد�ري وعدد من 
�ملتاحة  �ملائية  �لريا�شات  �أن خمتلف  �إىل  .  لفتا  �مل�شرفني 
تعد ركيزة لتطوير قدر�ت �ل�شباب ومنحهم بع�س �لدرو�س 
بو�شفها من  وركوبه  �ل�شر�ع �حلديث  ��شتخد�م  �لولية يف 
�ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �لآخ����ذة يف �ل��ن��م��و و�ل��ت��ط��ور بجانب 
قو�رب  رك���وب  ع��ر  �ل��ت��ج��دي��ف  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  توجيههم 

�لكاياك وغريها .

ت�سمن ممار�سة ال�سراع احلديث والكايك والتجديف 

نادي احلمرية ينظم فعاليات بحرية مميزة على �صاطئه ملنت�صبي النادي

اأندية تايالندية تهدد بعقد انتخابات منف�صلة لرئا�صة اتاد كرة القدم

تاأهلت منتخبات ��شبانيا و�وزبك�شتان وفرن�شا و�لوروغو�ي 
�ىل �ىل �لدور ربع �لنهائي من كاأ�س �لعامل يف كرة �لقدم 

لل�شباب )دون 20 عاما( �ملقامة يف تركيا.
 1-2 �ملك�شيك  ��شبانيا على  �لنهائي فازت  �ل��دور ثمن  يف 
و�لوروغو�ي على نيجرييا بالنتيجة ذ�تها يف ��شطنبول، 
3-1 وف��رن�����ش��ا ع��ل��ى تركيا  �ل��ي��ون��ان  و�وزب��ك�����ش��ت��ان ع��ل��ى 

4-�شفر يف غازينتيب.
بكرت  �رينا،  ين  �شامي  �لوىل على ملعب علي  �ملبار�ة  يف 
�لدقيقة  يف  غونز�ليز  �رت���ورو  ع��ر  بالت�شجيل  �مل�شكيك 
�لثانية بت�شديدة على �لطاير �ثر كرة طويلة من ر�وول 

�لتعادل  لدر�ك   74 �لدقيقة  ��شبانيا  و�نتظرت  لوبيز، 
ركلة  �ث��ر  �و�شيدي  ديريك  مدريد  ري��ال  مد�فع  بو��شطة 
ركنية و�شلته �لكرة من خاللها من ديني�س �شو�ريز، بديل 
جري�ر ديلوفو، فتابعها ب�شهولة د�خل �ملرمى �خلايل قبل 
و�لذي  �مللكي  للنادي  �لرديف  �لفريق  �ن يخطف مهاجم 
هدف  روي���ز  رودري��غ��ي��ز  جي�شي  �لثانية  �ل��درج��ة  يف  يلعب 
من  �ل�شائع  ب��دل  �ل��وق��ت  م��ن  �لوىل  �لدقيقة  يف  �ل��ف��وز 

ت�شديدة قوية.
ويف �لثانية على �مللعب ذ�ته، تلقت نيجرييا �شربة موجعة 
فا�شتغلت   ،41 �لدقيقة  يف  �شيهو  عبد�هلل  لعبها  بطرد 

عر  �لت�شجيل  و�فتتحت  �ل��ع��ددي  �لنق�س  �لوروغ�����و�ي 
مرتدة  ك��رة  م�شتغال   65 �لدقيقة  يف  لوبيز  نيكول�س 
من �حلار�س �وكاين، لكن فرحته مل تدم �شوى 4 دقائق 
�ولرينو�جو  ب��و����ش��ط��ة  �ل��ت��ع��ادل  ن��ي��ج��ريي��ا  �درك����ت  ح��ي��ث 
�ن حت�شل  قبل   ،)69( 20 مر  قوية من  ت�شديدة  من 
دييغو  �ملهاجم  عرقلة  �ث��ر  ج��ز�ء  ركلة  على  �لوروغ����و�ي 
م�شجال  بنجاح  لوبيز  لها  فانرى  �ملنطقة  د�خ��ل  رولن 

هدف �لفوز )84(.
ويف �لثالثة على ملعب كامل �وجاك يف غازينتيب، �شجل 
�شريغيف )61  و�يغور  بيك ماخ�شتياليف )26(  عبا�س 

من ركلة جز�ء( و�شردور رحمانوف )83 من ركلة جز�ء( 
�شتافيليدي�س )33(  �وزبك�شتان، وق�شطنطينو�س  �هد�ف 
هدف �ليونان. و�كملت �ليونان �ملبار�ة بع�شرة لعبني �ثر 
�ن  قبل   ،60 �لدقيقة  كورمبيلي�س يف  طرد دمييريو�س 
 87 �لدقيقة  يف  �مللعب  �ر�شية  على  �ملنتخبان  يت�شاوى 
�مللعب  وعلى  يولد��شوف  بوبوربيك  �لوزبك�شتاين  بطرد 
 1-4 تركيا  �مل�شيف  �لبلد  منتخب  فرن�شا  �شحقت  ذ�ت��ه، 

وبلغت دور �لثمانية.
و���ش��ج��ل ج��وف��ري ك��ون��دوغ��ب��ي��ا م�شتغال ك���رة م��رت��دة من 
باهيبيك  كري�شتوف  وج��ان   )18( �وزر  �ي��ك��وت  �حل��ار���س 

ب�شربة ر�أ�شية )34( ويايا �شانوغو من ت�شديدة قوية �ثر 
كرة من كوندوغبيا )67( وجورد�ن فرييتو �ثر متريرة 
�هدر  �لتي  فرن�شا  �ه��د�ف  فولكييه )73(  من دمييري 
فيما   ،65 �لدقيقة  ج���ز�ء يف  رك��ل��ة  ث��وف��ان  ف��ل��وري��ان  لها 
يف  �لر���س  ل�شحاب  �ل�شرف  ه��دف  باكي�س  �شينان  �شجل 
�لدقيقة 77 ويف ربع �لنهائي �ملقرر �ل�شبت �ملقبل، تلعب 
��شبانيا مع �لوروغ��و�ي، و�وزبك�شتان مع فرن�شا ويختتم 
�لدور ثمن �لنهائي بلقاء�ت �لعر�ق مع �لبارغو�ي يف �بو 
د�بي، و�لرتغال مع غانا، وكرو�تيا مع ت�شيلي يف بور�شا، 

وكولومبيا مع كوريا �جلنوبية يف طر�بزون.

اإ�صبانيا واأوزبك�صتان وفرن�صا واالأروغواي اإىل ربع نهائي كاأ�س العامل لل�صباب

يف ت�شعيد جديد لل�شر�ع �لد�ئر على �د�رة �شوؤون 
كرة �لقدم يف تايالند هدد 108 من �أندية �لبالد 
ور�وي  ي��ق��دم  مل  �ذ�  منف�شلة  �ن��ت��خ��اب��ات  ب��ع��ق��د 
�حتاد  �نتخابات  �ل��ب��ارز موعد  �مل�����ش��وؤول  م��اك��ودي 
كرئي�س  م��اك��ودي  ولي���ة  و�نتهت  �ملحلي.  �للعبة 
يونيو   16 يف  �ل��ق��دم  لكرة  �لتايالندي  ل��الحت��اد 
�لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  لكن  �مل��ا���ش��ي  ح��زي��ر�ن 

�لنتخابات  موعد  �لغى  �لفيفا  �ل��دويل  بالحتاد 
�لتي كان مقررة يف ذلك �ليوم بعدما ح�شل نادي 
باتايا �ملنتمي للدرجة �لر�بعة على حكم ق�شائي 
بتاأجيل �لنتخابات. ويدور �خلالف حول و�حدة 
و�لفيفا  م��اك��ودي  يدعمها  �لتي  �لتعديالت  م��ن 
و�شتوؤدي �ىل تقلي�س عدد �لندية �لتي يحق لها 

�لت�شويت.

من  ب��دل  �شتجري  �لن��ت��خ��اب��ات  �ن  ور�وي  وق���ال 
ذلك يف 23 �شبتمر �يلول بعد �جر�ء �ملزيد من 
�لثامن  �ملزمعة يف  �مل�����ش��اور�ت ح��ول �ل���ش��الح��ات 
متلك  �نها  قالت  �لن��دي��ة  لكن  �ب  �غ�شط�س  من 
ما يكفي من �غلبية للدعوة لجتماع غري عادي 
متوز  يوليو   23 �ىل  �لنتخابات  موعد  وتقدمي 
رئي�س  نائب  �شينجتوتهوجن  �نوب  �جل��اري. وقال 

�لتايالندي  ل��ل��دوري  �ملنتمي  ت�شونبوري  ن���ادي 
�لذي  �لرقم  �لرب��ع��اء  ني�شن  ذ�  ل�شحيفة  �ملمتاز 
�ع�شاء  ع��دد  ن�شف  م��ن  �ك��رث  يبلغ  �ل��ي��ه  و�شلنا 
�لتايالندي  لو�ء �لحتاد  �ملن�شوية حتت  �لندية 
179. ي��و���ش��ح ه����ذ� �ن  ل��ك��رة �ل���ق���دم و�ل��ب��ال��غ��ة 
�لتي تد�ر  �غلب �لندية ل تو�فق على �لطريقة 
للو�ئح  وتابع طبقا  �لقدم حاليا.  كرة  �شوؤون  بها 

يتعني على �لحتاد  �لتايالندي �حلالية  �لحت��اد 
�جر�ء �لنتخابات خالل 21 يوما �و بحلول 23 
يوليو متوز بعد ت�شلمه طلبنا. و��شتطرد �شيك�شف 
�لحتاد عن نو�ياه �حلقيقية �ذ� رف�س �لن�شياع 
دعوى  رف���ع  �ىل  �شيدفعنا  م��ا  وه���و  �لم����ر  ل��ه��ذ� 

ق�شائية �شده �مام �ملحكمة �لد�رية.
بعدما  �لق�شائية  �ل��دع��وى  باتايا  ن���ادي  و�شحب 

فعل  �ن��ه  ق��ال  لكنه  تايالند  بايقاف  �لفيفا  ه��دد 
�شرعيا  رئي�شا  ور�وي  يعتر  يعد  مل  لن��ه  ذل��ك 
�لثالثة  فرته  نهاية  عقب  �لتايالندي  لالحتاد 
وتر�قب �ل�شلطات �لريا�شية يف تايالند �ملوقف �ذ 
�لنتخابات  �ن  على  هناك  �لريا�شة  قانون  ين�س 
�نتهاء  م��ن  ي��وم��ا   30 غ�شون  يف  ت��ق��ام  �ن  يجب 

فرة �لرئي�س �حلايل.



األيك بالدوين يود ترك التمثيل اذا ا�صتطاع ذلك 
�عرف �لنجم �لأمريكي �أليك بالدوين باأنه يود ترك �لتمثيل �ذ� ��شتطاع 
ذلك و�لعمل يف �شيء �آخر، معتر�ً �ن و�شائل �لإعالم �لجتماعية م�شيعة 
�شيعتزل  �إن كان  بالدوين يف مقابلة مع جملة فانيتي فري  للوقت. و�شئل 
�لتمثيل، فاأجاب �أحب ذلك، �شيكون هذ� �أعظم �شيء يف �لعامل . و�أ�شاف �أود 

�لقيام بذلك �إذ� كنت قادر�ً على �إيجاد �شيء �آخر �أقوم به .
بعدما  �لجتماعي  توير  موقع  على  ح�شابه  فتح  �شيعيد  ك��ان  �إن  و�شئل 
�أغلقه موؤخر�ً فاأجاب بالتاأكيد ل . و�أ�شار �إىل �ن و�شائل �لإعالم �لجتماعية 
م�شيعة للوقت ، فهي م�شلية يف بع�س �لأحيان ولكن هذه �لت�شلية تر�جع 
�شيئاً ف�شيئاً. وقال �ن و�شائل �لإعالم �لجتماعية هي �شيء �آخر يف خز�نتك 
تعرف  �أل  هو  �لآن،  يريده  ما  �ن  بالدوين  وذك��ر   . ويقتلوك  �لنا�س  لياأتي 
�بنته، �لتي ينتظر ولدتها، �نه �شخ�س م�شهور، م�شدد�ً على �ن هذه �شتكون 
توما�س،  وزوج��ت��ه،ه��ي��الري��ا  ب��ال��دوي��ن  �ن  �إىل  ي�شار   . �إيل  بالن�شبة  �جل��ن��ة 
ينتظر�ن ولدة طفلتهما �لأوىل يف ف�شل �ل�شيف. ويذكر �ن بالدوين )54 
بالنجمة كيم  �ل�شابق  �أيرلند من زو�ج��ه  �ل�17 تدعى  �شنة( و�لد لفتاة يف 

بازجنر، وقد تزوج توما�س يف حزير�ن يونيو �ملا�شي.

 كانيي وي�صت وكيم كارد�صيان رف�صا 
عر�صًا ب�3 ماليني دوالر مقابل �صور البنتهما 

حماية  على  كارد�شيان  وكيم  وي�شت  كانيي  �لأمريكيان  �لنجمان  يحر�س 
�إىل رف�س عر�س  ،وهو ما دفعهما  نورث  خ�شو�شية مولودتهما �جلديدة 
�أ�شر�لية مقابل �حل�شول على �ل�شور  3 ماليني دولر من جملة  بقيمة 
�لأوىل لل�شغرية. ونقلت جملة يو �أ�س ويكلي �لأمريكية عن م�شدر مقرب 

من �لنجمني قوله �ن نورث وي�شت لن تطل قريباً مهما كان �لثمن.
و�أو�شح �ن جملة �أ�شر�لية عر�شت على وي�شت وكارد�شيان 3 ماليني دولر 

مقابل �ل�شماح لها بن�شر �ل�شور �لأوىل للطفلة لكنهما رف�شا �لعر�س.
عندما  �بنته، وكان جدياً  �ن كانيي م�شمم على عدم عر�س  �مل�شدر  وقال 

قال �ن نورث لي�شت �بنة �أمريكا . 
و�أ�شار �إىل �ن جنم �لر�ب �لأمريكي )36 �شنة( يفرط يف حماية �شغريته 

ويحاول �لبقاء معها لأطول وقت ممكن.
وذكر �مل�شدر �ن �ل�شغرية هي حمور حديث و�لديها، م�شري�ً �إىل �ن �لأمومة 
يف  �لطفلة  �أجنبت  عاماً(،   32( كارد�شيان  وكانت  �أي�شاً.  كارد�شيان  غريت 
16 حزير�ن يونيو مب�شت�شفى �شيد�ر – �شيناي يف غرب هوليوود، وجاءت 

�لولدة مفاجئة قبل 5 �أ�شابيع من �ملوعد �ملحدد.
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تري�صي مورغان يرزق بطفلة 
تري�شي  �لأم����ريك����ي،  �مل��م��ث��ل  رزق 
مورغان، �أم�س �لول مبولودة من 

خطيبته ميغان وولوفر.
م�شل�شل  ن��ح��م  م����ورغ����ان،  ون�����ش��ر 
 44 �لعمر  �لبالغ من  ثريتي روك 
�شنة تغريدة على موقع )توير(، 

قال فيها �إنها فتاة .
مورغان  �أن  )بيبول(  موقع  وذك��ر 
وول��ف��ر �أط��ل��ق��ا ع��ل��ى �ل��ط��ف��ل��ة ��شم 

مايفن �شوناي.
وقال �ملمثل �إن �لأم و�لبنة ب�شحة 
كّل  �إىل  ����ش���ك���ره  م���ق���دم���اً  ج����ي����دة 
معجبيه. يذكر �ن مورغان �أب ل� 3 
�شابق، ومايفن هي  زو�ج  �أبناء من 
�لبالغة  خلطيبته  �لأوىل  �لطفلة 

من �لعمر 26 �شنة.

 توم هانك�س يرزق بحفيدة ثانية 
�أ����ش���ب���ح �مل���م���ث���ل �لأم�����ريك�����ي ت���وم 
بعد  �لثانية،  للمرة  ج��د�ً  هانك�س، 
�بنه  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  ح��ف��ي��دت��ه  ولدة 

كولني وزوجته �شامنثا بر�ينت.
�شنة(   35( هانك�س  كولني  و�أعلن 
ملوقع بيبول �لأمريكي �نه وزوجته 
رزقا بطفلة ثانية �أطلقا عليها ��شم 
�شارلوت . و�أكد هانك�س �ن �لطفلة 
�شعد�ء  و�جل��م��ي��ع  ج��ي��دة  ب�����ش��ح��ة 

و�إمنا متعبون .
وبر�ينت  ه��ان��ك�����س  �ن  �إىل  ي�����ش��ار 
ولديهما   2010 �ل��ع��ام  يف  ت��زوج��ا 
)�شنتان  جاين  �أوليفيا  تدعى  �بنة 

ون�شف �ل�شنة(.
�جلديدة  �لطفلة  ه��ذه  �ن  وي��ذك��ر 
لهانك�س  �ل��ث��ان��ي��ة  �حل���ف���ي���دة  ه���ي 

وزوجته ريتا ويل�شون.
 

ال�صجن 7 اأعوام الأمريكي
 �صرق ح�صالة ابن �صقيقته 

بال�شجن  �لأمريكية،  مي�شوري  ولية  رجل يف  على  حكم 
7 �أعو�م لإد�نته بتهمتني، �إحد�ها �شرقة 500 دولر من 
ح�شالة �بن �شقيقته �ل�شغري. وذكرت قناة )كي �إ�س دي 
�أن بارون كاملييز  كيه تي يف( ب�شانت لوي�س يف مي�شوري، 
500 دولر من  �أكرث من  �أقر بذنبه ب�شرقة  )31 عاماً( 
ح�شالة �بن �شقيقته، بعد �أن طلب دولرين لدى زيارته 
�حل�شالة.  يف  يجدهما  �أن  ميكن  �إن��ه  ل��ه  وقيل  منزلها، 
وقال �ملحققون �إن كامليز �أفرغ �حل�شالة و�أنفق �ملال على 
عملية  يف  بذنبه  كامليز  �أق���ر  كما  و�مل��وم�����ش��ات.  �مل��خ��در�ت 
لوي�س،  �شانت  مقاطعة  قا�شية  وحكمت  �أخ���رى.  �شرقة 
غلوريا كالرك رينو، بال�شجن 7 �أعو�م على كامليز بهاتني 

�لتهمتني.

 تركي يقتل 3 اأ�صخا�س خالل دفن �صقيقته 
�أقدم �شاب تركي على طعن 3 �أ�شخا�س حتى �ملوت خالل 
مر��شم دفن �شقيقته �لتي ق�شت بحادث �شري. وذكر �ملوقع 
�لإلكروين ل�شحيفة )زمان( �أن �ل�شاب �لبالغ من �لعمر 
19 عاماً طعن 3 �أ�شخا�س ح�شرو� للم�شاركة يف مر��شم 
�إىل مقتلهم. كما  �أّدى  دفن �شقيقته يف غازي عنتاب، ما 
طعن �ل�شاب 5 �أ�شخا�س �آخرين نقلو� �إىل �مل�شت�شفى �إثر 
�إ�شابتهم بجروح. ول تز�ل دو�فع �لهجوم جمهولة، فيما 
ذكرت تقارير �أن �ل�شاب هاجم �مل�شاركني يف مر��شم �لدفن 

ب�شكل ع�شو�ئي.

الن�صاء اأقل معرفة بال�صيا�صة من الرجال 
�لأربعاء،  �م�س  دول،   10 �شملت  جديدة  در����ش��ة  �أظ��ه��رت 
وخا�شة  �ل��رج��ال  من  بال�شيا�شة  معرفة  �أق��ل  �لن�شاء  �أن 
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، رغ���م �ل��ت��ق��ّدم �ل���ذي مت �إجن����ازه يف جمال 
�أجرتها  �لتي  �لدر��شة،  ووج��دت  �جلن�شني.  بني  �مل�شاو�ة 
بو�شت(  )هافينغتون  �شحيفة  ون�شرتها  ل��ن��دن  جامعة 
قائمة  ت��ز�ل  م��ا  �جلن�شني  ب��ني  �لفجوة  �أن  �لريطانية، 

حتى يف �لدول �ملتقدمة �لأكرث ثر�ًء.
�ملعرفة  يف  فجوة  �أك��ر  ث��اين  متلك  بريطانيا  �إن  وقالت 
ما  وج���ود  ع��دم  ج���ّر�ء  و�ل��رج��ال،  �لن�شاء  ب��ني  �ل�شيا�شية 
ما  �لإخبارية،  �لن�شر�ت  يف  �لن�شائية  �لوجوه  من  يكفي 

�أبعد �لإناث عن متابعة �ل�شوؤون �ل�شيا�شية.
باحثيها و�شعو� جمموعة متعددة  �أن  �لدر��شة  و�أ�شافت 
م��ن �أ���ش��ئ��ل��ة �خل���ي���ار�ت ل��ل��رج��ال و�ل��ن�����ش��اء �مل�����ش��ارك��ني من 
وكند�،  و�����ش���رل���ي���ا،  �مل���ت���ح���دة،  و�ل�����ولي�����ات  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
وك��ول��وم��ب��ي��ا، و�ل���ي���ون���ان، و�إي��ط��ال��ي��ا، و�ل���ي���اب���ان، وكوريا 
�جلنوبية، و�لرنويج. و�أ�شارت �إىل �أن �لرجال �لريطانيني 
�ل�شحيحة  �لإجابات  5.8 درجة من  ح�شلو� على معدل 
ك��ان م��ن بينها ت�شمية  �أ�شئلة  8 درج���ات، على  �أ���ش��ل  م��ن 
�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، وحتديد معدل �لبطالة يف 

بريطانيا، و�ملن�شب �لذي ي�شغله فالدميري بوتني.

رجل يرى من اأحد اأ�صنانه 
 عندما قابل مارتن جونز زوجته قبل �أربع �شنو�ت، فانه مل يكن يتخيل �إطالقاً �أنه �شوف ير�ها ذ�ت يوم ر�أي �لعني 
42 عاماً فقد ب�شره �إثر �إ�شابة �أثناء �لعمل قبل �أكرث من ع�شر �شنو�ت. – ذلك �أن هذ� �لبناء �لذي يبلغ من �لعمر 

بيد �أن عملية جر�حية متميزة مت من خاللها زرع جزء من �أحد �أ�شنانه يف عينه �أف�شت �إىل �شق دياجري �لظالم 
و�إ�شاءة قناديل �لنور يف حياته. ففي تلك �لعملية �لتي �أجريت �أقل من خم�شني مرة يف بريطانيا ي�شتخدم جزء من 

�ل�شن ليكون مبثابة حامل لتثبيت عد�شات جديدة ماأخوذة من جلد �ملري�س.
ويقول مارتن مو�شحا: �أز�ل �لأطباء �ل�شماد�ت من وجهي وكان �لأمر �شبيهاً بالنظر من خالل �ملاء وبعد ذلك ر�أيت 
�شكاًل هو �شكل زوجتي. �إنها ر�ئعة وجميلة. وكانت روؤيتها لأول مرة �أمر�ً ل ي�شدق و�أردف يقول: عندما �كت�شفت �أن 
هنالك فر�شة ل�شتعادة ب�شري مرة �أخرى كانت هي �أول �شخ�س وددت روؤيته وكان مارتن �لذي يقيم يف روثرهام 
مبنطقة يورك�شاير قد تزوج من زوجته جيل �لبالغة من �لعمر 50 عاماً قبل �أربع �شنو�ت. ووقتها كان فاقد�ً للب�شر 

منذ ثماين �شنو�ت �إثر �نفجار �أنبوب من �لأملنيوم �لأبي�س �حلار يف وجهه �أثناء حمله يف �شاحة للخردة.
�أن��ه فقد عينه �لي�شرى  23 �شاعة يف �ليوم كما  وقد عانى مارتن من ح��روق و��شطر لرت��د�ء ج��و�رب خا�شة ملدة 

متاماً. بيد �أن �جلر�حني متكنو� من �إنقاذ عينه �ليمنى ومع هذ� فاإنه مل يتمكن من �لروؤية بها.
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اأطباء بريطانيا يعاجلون املر�صى 
عرب و�صلة فيديو ب�صبب نق�س الكوادر 

�شيقوم �لأطباء يف بريطانيا مبر�قبة �ملر�شى �مل�شابني باأعر��س 
�أخرى،  م�شت�شفى  من  فيديو  و�شلة  عر  ومعاجلتهم  حرجة 
�خلدمات  بهيئة  �لعاملني  �ملتخ�ش�شني  �لأطباء  نق�س  ب�شبب 
�أحد  �إن   ، �شتاند�رد  �إيفننغ  �لوطنية. وقالت �شحيفة  �ل�شحية 
م�شت�شفيات لندن �شيجري �أول جتربة من نوعها يف بريطانيا 
يف  �ل�شحية  �لرعاية  م�شتوى  رف��ع  بهدف  �لتكنولوجيا،  لهذه 
فر�ت �لليل وخالل عطل نهاية �لأ�شبوع، حني يقت�شر �لعمل 
�أن  و��شافت  �ملبتدئني.  �لأط��ب��اء  على  �حلكومية  بامل�شت�شفيات 
تقنية  �شيطبق  ل��ن��دن،  و�شط  توما�س  و�شانت  غ��اي  م�شت�شفى 
و�ملعروفة  خطرة،  ح��الت  من  يعانون  �لذين  �ملر�شى  مر�قبة 
با�شم )�لتطبيب عن بعد( با�شتخد�م كامري�ت �شديدة �لو�شوح 
حتكم  غرفة  من  معاينتهم  من  �ل�شت�شاريني  �لأطباء  لتمكني 
مركزية، وتقدمي �مل�شورة لالأطباء �ملعاجلني ب�شاأن �مل�شاكل �لتي 
يتم ت�شخي�شها. و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن نظام مر�قبة �ملر�شى 
م�شتخدم حالياً يف �أكرث من 300 م�شت�شفى بالوليات �ملتحدة، 
%، وتقلي�س فرة   27 و�شاهم بخف�س معدلت �لوفاة بن�شبة 
بقاء �ملر�شى يف �مل�شت�شفيات بن�شبة 23 %. ون�شبت �إىل مدير ق�شم 
�لطبيب  توما�س،  و�شانت  غاي  م�شت�شفى  يف  �حلرجة  �لرعاية 
ريت�شارد بيل، قوله �إن �لتقنية �جلديدة حتاكي برج �ملر�قبة يف 
�ملطار، وتدعم ما يجري يف جميع مر�حل �لعالج لرفع م�شتوى 
�لرعاية �ل�شحية، وتوفري �لأطباء �لخت�شا�شيني عند �حلاجة 
. و��شاف �لطبيب بيل �أن نتائج تقنية )�لتطبيب عن بعد( يف 
�لوليات �ملتحدة كانت م�شجعة للغاية، ونريد �أن نعرف �مكانية 

��شتخد�مها يف �مل�شت�شفيات �حلكومية .

 الدهون البنية تزيد
 خطر االإ�صابة باأزمة قلبية 

بالأزمات  �لوفيات  �رتفاع عدد  �شبب  �أن  در��شة جديدة  �أظهرت 
�جل�شم  ينتجها  �ل��ت��ي  �لبنية  �ل��ده��ون  ه��و  �ل�شتاء  يف  �لقلبية 
�ل���دم لدى  ���ش��ر�ي��ني  �إىل �شيق  ت���وؤدي  و�ل��ت��ي  �ل��ط��اق��ة،  لتوليد 
�لتي  �ل��در����ش��ة  وذك���رت  منخف�شة.  ح���ر�رة  ل��درج��ات  �لتعر�س 
من  ب��اح��ث��ني  �أن   )Cell Metabolism( دوري����ة  يف  ن�����ش��رت 
�أجرو� �ختبار�ت على فئر�ن معّدلة  جامعات �شويدية و�شينية 
�أن  ف��وج��دو�  �ل�شر�يني،  ت�شلب  ملر�س  ح�ّشا�شة  لت�شبح  جينياً 
�لرد �شّرع �لعملية �لتي �أدت �إىل �أزمة قلبية �أو نزيف دماغي. 
�أحياء  علم  يف  �لروف�شور  �لدر��شة،  يف  �لأ�شا�شي  �لكاتب  وقال 
تن�شيط  �أن  �لبد�ية،  �عتقدنا يف  كاو،  �لطبيب يهاي  �ل�شر�يني، 
�ل����رد ل��ل��ده��ون �ل��ب��ن��ي��ة ق��د ي����وؤدي �إىل ج��ع��ل �ل��ف��ئ��ر�ن �أنحف 
و�أكرث �شحة ، غري �أنه �أ�شاف �أنه يف نهاية �ملطاف، ز�دت ن�شبة 
�أن هذ� �لأمر  و�أّك��د  �لفئر�ن.  �لدهون �ملخزنة يف �شر�يني هذه 
كان مفاجئاً، وعك�س ما توقعنا . و�أو�شح �أن �لدهون �لنبية كان 
يعتقد، يف �ل�شابق، �أن لها �أثر �إيجابي على �جل�شم، باعتبار �أنها 

تخف�س خمزون �جل�شم من �لدهون �لبي�شاء.
�إ�شافياً  �ملنخف�شة ت�شكل خطر�ً  �أن درجات �حل��ر�رة  �إىل  و�أ�شار 

�أزيح �ل�شتار عن متثال من �ل�شمع للمغنية �لريطانية �أديل يف متحف مد�م تو�شو يف و�شط لندن. )� ف ب(

وفاة ابنة املمثل بري�س 
برو�صنان ب�صرطان املبي�س

�لي����رل����ن����دي بري�س  �مل���م���ث���ل  ق�����ال 
�بنته  �ن  �لول  �م�����س  ب��رو���ش��ن��ان 
ت��وف��ي��ت بعد  41 ع��ام��ا  ت�����ش��ارل��وت 
�شنو�ت مع  ��شتمرت ثالث  معركة 
�شرطان �ملبي�س وهو نف�س �ملر�س 
�ل����ذي ت��وف��ي��ت ب��ه و�ل��دت��ه��ا زوجة 
�مل��م��ث��ل �لوىل م��ن��ذ �ك���رث م��ن 20 

عاما.
خام�س  ع��ام��ا   60 برو�شنان  وق���ال 
�ن  بوند  جيم�س  دور  يلعب  ممثل 
�ملا�شي.  يوم �جلمعة  توفيت  �بنته 
وه����ي م���ت���زوج���ة ول���ه���ا �ث���ن���ان من 

�لبناء.
ب��رو���ش��ن��ان �لوىل  وك���ان���ت زوج�����ة 
كا�شاندر�  �ل����ش���ر�ل���ي���ة  �مل��م��ث��ل��ة 
من  �ل��ن��وع  بنف�س  توفيت  ه��اري�����س 
43 ع��ام��ا عام  ���ش��ن  �ل�����ش��رط��ان يف 

.1991
ب��ي��ان خا�شت  ب��رو���ش��ن��ان يف  وق����ال 
�ل�شرطان  مع  معركتها  ت�شارلوت 
و�شجاعة  و�ن���������ش����ان����ي����ة  ب���������ش����رف 
�بنتنا  خ�����ش��ارة  وك���ر�م���ة. حت��زن��ن��ا 

�لعزيزة �جلميلة.
و�أ�شاف ن�شلي من �أجلها ومن �جل 
�أن يكون عالج هذ� �ملر�س �لرهيب 

قريبا ويف متناول �ليدي قريبا.
ت�شارلوت  وكان برو�شنان قد تبنى 
و�شقيقها كري�شتوفر يف �لثمانينات 
��شمه.  وحمال  و�لدهما  وف��اة  بعد 
هو  هاري�س  ثالثا من  �بنا  و�أجن��ب 

�شون.
وتزوج برو�شنان كيلي �شاي �شميث 
من  �ث���ن���ني  و�أجن����ب����ا   2001 ع�����ام 

�لبناء.

بيرت بان..
 ي�صرق قاربًا 

مل يكتف رجل يف �لوليات �ملتحدة 
يخرج  �أن  ح��اول  ق��ارب،ب��ل  ب�شرقة 
م����ن �مل����������اأزق م����ع �ل�������ش���رط���ة عر 
�لدعاء �أنه بير بان �لطفل �لذي 

ل يكر.
هارولد  بو�شطن  �شحيفة  وذك��رت 
�ل�����ش��رط��ة يف  �أن  �م�������س �لأرب�����ع�����اء 
عن  ب��الغ��اً  تلقت  م�شات�شو�شت�س 
�لأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  يف  ق����ارب  ���ش��رق��ة 
�ع����ر������ش����ه حيث  ومت���ك���ن���ت م����ن 
�ل�27 م��ن �لعمر  وج��دت رج��اًل يف 

على متنه.
وحاول �لرجل �إيهام �ل�شرطة باأنه 
��شمه  وب��اأن  للقارب  �لفعلي  �ملالك 

بير بان .
�لقب�س  �لأم��ن  �ألقى عنا�شر  وق��د 
على �لرجل بتهمة �ل�شرقة و�إعطاء 

�ل�شرطة ��شماً خاطئاً.

�شيارتي  بريطانيا  يف  �ل��ط��و�رئ  خ��دم��ات  ف��رق  �أر�شلت 
�طفاء على متنها طاقمني من ت�شعة �طفائيني و�شيارة 
�شرطة، لنقاذ ثالثة طيور حمام علقت يف �شطح بناء.

رجال  �أن  �لرب��ع��اء  �م�����س  ميل  دي��ل��ي  وق��ال��ت �شحيفة 
�لكهربائية  �ل�����ش��المل  ��شتخدمو�  �مل��درب��ني  �لإط��ف��اء 
للو�شول �إىل �لطيور �لعالقة دون جناح، و��شطرو� يف 
�أكيا�س  وبع�س  �لعارية  �أيديهم  ��شتعمال  �إىل  �لنتيجة 

�لقما�س لإنقاذها.
�ل�شارع  يف  �مل��رور  حركة  �أوقفت  �ل�شرطة  �أن  و�أ�شافت 
�ثناء  دوره���ام  مقاطعة  يف  �شبنيمور  ببلدة  �لرئي�شي 
ده�شة  و�شط  �ل�شالمة،  بر  �إىل  �لطيور  �خ��ر�ج  عملية 
�أ���ش��ب��اب قطع  �ل�����ش��ك��ان �ملحليني �ل��ذي��ن ت�����ش��اءل��و� ع��ن 
حركة �ملرور �إذ� كانت �لعملية �لأمنية تهدف �إىل �نقاذ 

طيور.
وك��ان��ت �جل��م��ع��ي��ة �مل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة �حل���ي���و�ن �أول من 
ع��ن ثالثة طيور  ب��الغ��اً  تلقيها  بعد  �مل��ك��ان  �إىل  و�شل 
بلدة  �شطح مبنى يف  ب�شباك على  �أرجلها  حمام علقت 
�شبنيمور، لكن موظفيها مل يتمكنو� من �لو�شول �إىل 
خدمة  م��ن  �مل�شاعدة  بطلب  وق��ام��و�  �لعالقة  �لطيور 

�لطفاء �ملحلية و�لتي قامت باإر�شال �شيارة �طفاء.

�أنه �شيكون  وقالت �ل�شحيفة �إن رجال �لإطفاء قررو� 
بالو�شول  �خلا�شة  �ملعد�ت  ��شتخدمو�  �إذ�  �أماناً  �أكرث 
�شيارة  وطلبو�  �لطيور  لإن��ق��اذ  �ملرتفعة  �لأم��اك��ن  �إىل 
ب�شبب  �ل�شارع  �شدت  لكنها  بها،  م��زودة  �أخ��رى  �طفاء 
�لإط���ف���اء ل�شتدعاء  رج���ال  دف���ع  م��ا  �ل��ك��ب��ري،  حجمها 

�ل�شرطة مل�شاعدتهم يف �ل�شيطرة على حركة �ملرور.
و�أ���ش��اف��ت �أن رج���ال �لإط���ف���اء �مل��درب��ني ت��دري��ب��اً عالياً 
��شطرو� يف �لنهاية ل�شتخد�م �أيديهم �لعارية وبع�س 
�أكيا�س �لقما�س لإنهاء حمنة �لطيور و�إي�شالها �إىل بر 
�إذ� كان رد  �لأم��ان، ما دفع �شكان �لبلدة للت�شاوؤل عما 

فرق �لطو�رئ متنا�شباً متاماً مع �حلادث.
ون�شبت �ل�شحيفة �إىل جون ويلز، �لذي ميلك متجر�ً 
�أُ�شيب ب�شدمة حني ر�أى  �إنه  للحلي يف �ل�شارع، قوله 
���ش��ي��ار�ت �لإط��ف��اء و�ل�����ش��رط��ة، و�ع��ت��ق��د يف �ل��ب��د�ي��ة �أن 
هناك حريقاً يف �ملنطقة، لكنه وجد لحقاً �أنها ح�شرت 

�إىل �ملكان من �أجل ثالثة طيور حمام .
وكانت خدمة �لإطفاء يف بريطانيا ك�شفت باأنها �نفقت 
�لثالث  �ل�����ش��ن��و�ت  ����ش��رل��ي��ن��ي يف  م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه   3.5
�ألف حيو�ن،   17 �أكرث من  �نقاذ  �ملا�شية على عمليات 

من بينها 7 دلفني، و�شحليتان، وحلزون.

�صيارتا اطفاء و�صيارة �صرطة الإنقاذ ثالثة طيور 

األي�صا �صيلفر�صتون تطلق بنكًا حلليب الثدي 
�لأمهات  م�شاعدة  �إىل  يهدف  �لثدي،  حلليب  بنكاً  �شيلفر�شتون،  �ألي�شا  �لأمريكية،  �ملمثلة  �أطلقت 

�لعاجز�ت عن �ر�شاع �أطفالهن.
مل�شاعدة  �لثدي  ت�شارك حليب  برنامج  �إط��الق  �لإنرنت،  على  �شيلفر�شتون، عر مدونتها  و�أعلنت 

�لأمهات �لعاجز�ت عن �فر�ز ما يكفي من �حلليب لأطفالهن.
�لناحية  �لطعام من  قيمة  يقدرن  �للو�تي  �لأمهات  ما بني  �لربط  �إىل  يهدف  �إن م�شروعها  وقالت 

�ل�شحية .
ومبوجب �مل�شروع، يتعني على �مل�شاركات �أن يخ�شعن لفحو�س للتاأكد باأن �حلليب نظيف و�شحي.

 


