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بلدية الغربية تبداأ اليوم توزيع 181 
م�شكناً على املواطنني يف غياثي

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

تزامن انتخابات الرئا�شة 
والربملان يف م�رص اأمر وارد

•• دبي-اأبوظبي-وام: 

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل يف دبي م�شاء �م�س  �لدولة رئي�س جمل�س 
�آل مكتوم نائب حاكم  بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
دبي معايل خو�شيه �أنطونيو مييد كوربريينا وزير �خلارجية �ملك�شيكي 

�لز�ئر. 
من جهة �خرى ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر 
�ل�شيخ  �أبوظبي �شباح �م�س بح�شور �لفريق �شمو  �مل�شرف يف �لعا�شمة 
�شيف بن ز�يد �ل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ر وزير �لد�خلية و�شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لدولة ميثلون  لدى  �شفري� جديد�  ع�شر  �أربعة  �عتماد  �أور�ق  �لرئا�شة 

عدد� من �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.
من جهة �خرى و�أمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و بح�شور 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و  �لد�خلية  وزي��ر 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و معايل �لدكتور هادف بن جوعان 
�لظاهري وزير �لعدل .. �أدى قا�شيان يف �ملحكمة �الحتادية �لعليا �شباح 

�م�س يف ق�شر �مل�شرف �ليمني �لقانونية. 
)�لتفا�شيل �س3-2(

   

رفع قيمة جائزة حممد بن را�سد لل�سالم 
العاملي اىل مليون ون�سف املليون دوالر 

•• دبي-وام: 

�أعلن �شعادة �لدكتور حمد �ل�شيخ �أحمد �ل�شيباين رئي�س جمل�س �أمناء 
�لعاملي  دب��ي  م��وؤمت��ر  رئي�س  �لعاملي  لل�شالم  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومباركة  مو�فقة  لل�شالم 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي على �شعار 
جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لل�شالم �لعاملي وقيمتها �ملالية لت�شبح 
بذلك �أغلى �جلو�ئز على م�شتوى �لعامل. وقال د.حمد �ل�شيباين �إنه 
تقرر رفع قيمة �جلائزة �إىل مبلغ مليون ون�شف �ملليون دوالر بناء على 
جائزة  �أغلى  بذلك  لت�شبح  �لعاملية  �ل�شالم  جلو�ئز  معيارية  مقارنة 
على م�شتوى �لعامل تعك�س روؤية �شاحب �ل�شمو ر�عي �جلائزة و�إميانه 

�لد�ئم باأن ال �شئ �أغلى من �ل�شالم.             )�لتفا�شيل �س4(

وزراء خارجية التعاون يجتمعون غدا يف الريا�ض 
•• الريا�ض-وام:

�لتعاون  جمل�س  دول  خارجية  وزر�ء  و�ملعايل  �ل�شمو  �أ�شحاب  يعقد 
�لريا�س  �لعامة للمجل�س يف  �الأمانة  �لعربية يف مقر  لدول �خلليج 
�لتعاون  ملجل�س  �ل���وز�ري  للمجل�س   130 �ل���  �ل���دورة  �لثالثاء  غ��د� 
وذلك برئا�شة معايل �ل�شيخ �شباح خالد �حلمد �ل�شباح نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �خلارجية بدولة �لكويت رئي�س �لدورة �حلالية 
للمجل�س �لوز�ري - ومب�شاركة معايل �لدكتور عبد�للطيف بن ر��شد 
�لزياين �الأمني �لعام للمجل�س. و�شرح �الأمني �لعام ملجل�س �لتعاون 
باأن �لدورة �لعادية �ل� 130 للمجل�س �لوز�ري تكت�شب �أهمية خا�شة 

نظر� للمو�شوعات �ملطروحة �أمام �أ�شحاب �ل�شمو و�ملعايل �لوزر�ء. حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله وزير �خلارجية �ملك�شيكي  )و�م(

ت�سلم �أور�ق �عتماد 14 �سفري� جديد� لدى �لدولة.. وقا�سيان يوؤديان �ليمني �لقانونية �أمام �سموه

حممد بن را�سد يبحث مع وزير خارجية املك�سيك العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها

�ل�سفار�ت �لإ�سر�ئيلية ت�ستنفر حت�سبًا لهجوم 

نتنياهو يتوجه اىل وا�سنطن ويتعهد مبوا�سلة اال�ستيطان!
•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

نتنياهو،  بنيامني  �الإ�شر�ئيلي،  �ل��وزر�ء  رئي�س  تعهد 
�ملتحدة مبقاومة �شغوط  للواليات  زيارته  مبنا�شبة 
جتميد بناء �مل�شتوطنات يف �لقد�س �ل�شرقية و�ل�شفة 

�لغربية �ملحتلني.
�الأمريكي،  �لرئي�س  نتنياهو  يلتقي  �أن  �ملقرر  وم��ن 

بار�ك �أوباما، يف �لبيت �الأبي�س �ليوم �الثنني.
�لتوجهات  على  �أن ترتكز مباحثاتهما  �ملنتظر  ومن 
�الأمريكية ب�شاأن مفاو�شات �ل�شالم يف منطقة �ل�شرق 
�ملا�شي  متوز  يوليو  �شهر  يف  �نطلقت  �لتي  �الأو�شط 
برعاية �أمريكية حتت �إ�شر�ف وزير �خلارجية، جون 

كريي، لكنها مل حتقق تقدما ملمو�شا حتى �الآن.
�لطرفني، خ�شو�شا  �ملتباعدة بني  �ملو�قف  تز�ل  وال 

�ل���ق���د����س وو����ش���ع �لالجئني  ي��ت��ع��ل��ق مب�����ش��ت��ق��ب��ل  م���ا 
�لفل�شطينيني وبناء �مل�شتوطنات، حتول دون �لتو�شل 

�إىل �تفاق �شالم ينهي عقود� من �ل�شر�ع.
على �شعيد �خر طلبت وز�رة �خلارجية �الإ�شر�ئيلية 
�ال�شتنفار  رفع حالة  �لعامل،  �أنحاء  �شفار�تها يف  من 
حت�شباً من هجوم قد ي�شّنه حزب �هلل رد�ً على غارة 
�شد هدف للحزب عند �حلدود �للبنانية – �ل�شورية، 
فيما حّذرت �إ�شر�ئيل لبنان من عو�قب هجوم كهذ�.

وذك������رت ���ش��ح��ي��ف��ة ي���دي���ع���وت �أح�����رون�����وت، �م�������س �أن 
�ل�شفار�ت �الإ�شر�ئيلية طولبت برفع حالة �ال�شتنفار 
�شد  �هلل  ح��زب  ينفذه  �إن��ت��ق��ام��ي  ه��ج��وم  م��ن  حت�شباً 

�أهد�ف �إ�شر�ئيلية يف �إحدى دول �لعامل.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل تهديد حزب �هلل باأنه �شينتقم 

يف �أي مكان يف �لعامل.

عنا�شر من �جلي�س �حلر يف مدينة حم�س �ملحا�شرة  )رويرتز(

رئي�س �لوزر�ء �مل�شري �جلديد يف �أول خطاب له بعد تويل �مل�شوؤولية )رويرتز(

موؤيدون لرو�شيا �شعد�ء بتحركها �لع�شكري يف �شبه جزيرة �لقرم �الوكر�نية )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

����ش��ت��دع��ت �أوك���ر�ن���ي���ا ج��م��ي��ع قو�ت 
ن���ز�ع  �����ش���ت���ع���د�د� الأي  �الح���ت���ي���اط 
م�����ش��ل��ح ب���ع���د ت���ف���وي�������س �ل���رمل���ان 
�لرو�شي �لرئي�س فالدميري بوتني 
�أوكر�نيا،  يف  �لع�شكري  بالتدخل 
�أم�����ني ع����ام ح��ل��ف �شمال  و�ع���ت���ر 
�أن���در����س فورغ  �الأط��ل�����ش��ي �ل��ن��ات��و 
ر��شمو�شن، �أن رو�شيا تخرق مبادئ 
تدخلها  يف  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ميثاق 
�ل�شالم  ت���ه���ّدد  وه����ي  ب���اأوك���ر�ن���ي���ا، 
�إّياها  �أوروب��ا، د�عياً  و�ال�شتقر�ر يف 
�ل���ت���ه���دي���د�ت. و�شط  ل��وق��ف ه����ذه 
دولية  وتهديد�ت  �أمريكي  حتذير 
�أخ����������رى، وخم���������اوف م�����ن ك���ارث���ة 
�لالجئني  ت��دف��ق  ب�شبب  �إن�شانية 

�الأوكر�نيني �إىل رو�شيا.
وقال ر��شمو�شن نحن ندعم وحدة 
و�شيادتها.  �الأوك��ر�ن��ي��ة  �الأر�����ش���ي 
�الأوك���ر�ين  �ل�شعب  ح��ق  و�شندعم 
م�����ن دون  م�������ش���ت���ق���ب���ل���ه  ب���ت���ق���ري���ر 
ت��دّخ��ل خ��ارج��ي، ون��وؤك��د حاجة �أن 
�أوك���ر�ن���ي���ا دع���م �حلقوق  ت��و����ش��ل 
�لدميقر�طية لكل �ل�شعب و�شمان 

حماية حقوق �الأقليات.
و�أ�شار �إىل �أن �أوكر�نيا �شريك مهم 
�الأطر�ف  كل  "نحث  وقال  للناتو، 
�إىل �ملو��شلة �لعاجلة لكل �جلهود 
�لو�شع  ه�����ذ�  ت��خ��ط��ي  �أج������ل  م����ن 
رو���ش��ي��ا خ�شو�شاً  و�أدع����و  �خل��ط��ر، 

لتهدئة �لتوتر�ت.

�أوب����ام����ا يف  �أب���ل���غ  �أن ب���وت���ني  غ���ري 
�أن ملو�شكو �حلّق يف  �ت�شال هاتفي 
حماية م�شاحلها يف �لقرم و�شرق 

�أوكر�نيا.
كما �أد�ن وزير �خلارجية �المريكي 
ما ��شماه �لعمل �لعدو�ين �لذي ال 
وهدد  �وكر�نيا  يف  لرو�شيا  ي�شدق 
بتبعات خطرية جد� من �لواليات 
ت�شمل  �أخ��������رى  ودول  �مل����ت����ح����دة 
�قت�شاديا  رو�شيا  �شتعزل  عقوبات 
وق�����ال: ق���د ت��خ�����ش��ر ع�����ش��وي��ت��ه��ا يف 

جمموعة �لدول �لثماين.
لقناة  ت�شريحات  يف  ك��ريي  وق���ال 
ت���ل���ف���زي���ون ������ش�����ي.ب�����ي.�إ������س. �أن����ت 
�ل����ق����رن �حل�����ادي  ت��ت�����ش��رف يف  ال 
�لتا�شع  �لقرن  باأ�شلوب  و�لع�شرين 
ع�شر بغزو بلد �آخر بحجة ملفقة.

�أن رو�شيا ما  �أ�شار �ىل  لكن كريي 
ز�لت لديها "جمموعة �شليمة من 
ت�شتخدمها  �ن  مي��ك��ن  �خل���ي���ار�ت 
لنزع فتيل �الزمة. و�أ�شاف �أن دول 
�لدول  وبع�س  �لثماين  جمموعة 
�الخ�����رى م�����ش��ت��ع��دة ل��ل��ذه��اب �ىل 

�أق�شى مدى لعزل رو�شيا.
�ن�����ش��ح��ب��ت و����ش��ن��ط��ن ولندن  وق���د 
وف����رن���������ش����ا م������ن �الج����ت����م����اع����ات 
جمموعة  ل���ق���م���ة  �ل���ت���ح�������ش���ريي���ة 
من  و�ل��ت��ي  �ال�شبوع  ه��ذ�  �لثماين 
يونيو  حزير�ن  يف  تعقد  �ن  �ملقرر 
يف منتجع �شوت�شي �لرو�شي و�شط 
تهديد  ب�شان  �لدويل  �لقلق  تز�يد 

مو�شكو بغزو جارتها �وكر�نيا.

و��سنطن تهدد بعزل مو�سكو وتن�سحب مع لندن وباري�س من �لتح�سري�ت لقمة �لثماين 

اأوكرانيا ت�ستدعي االحتياط والناتو يتهم رو�سيا بتهديد ا�ستقرار اأوروبا

•• عوا�صم-وكاالت:

قتلى  ت�����ش��ع��ة  �إن  ن��ا���ش��ط��ون  ق����ال 
و�ل��ع��دي��د م��ن �جل��رح��ى �شقطو� 
�حلربي  �ل��ط��ري�ن  ق�شف  ج���ر�ء 
ب��ري��ف حماة،  ق��ري��ة �حل���م���ري�ت 
�الأهايل  �أن  �لنا�شطون  و�أ���ش��اف 
منهم  حم������اول������ة  يف  جت����م����ع����و� 
�لعالقني  �الأ����ش���خ���ا����س  الإن����ق����اذ 
بع�س  �نهيار  �إث��ر  �الأنقا�س  حتت 

�ملباين.
�إن  �إدل��ب ق��ال نا�شطون  ويف ري��ف 
�شقطو�  �جلرحى  وع�شر�ت  قتلى 
�حلربي  �ل��ط��ري�ن  ق�شف  ج���ر�ء 
ب���ل���دة ك���ف���ر ت�����خ�����ارمي، و�أ�����ش����اف 
�مل�شت�شفى �مليد�ين  �أن  �لنا�شطون 
ب��اجل��رح��ى، ومل  �ل��ب��ل��دة غ�س  يف 
ي��ت��م��ك��ن ك��ث��ري م���ن �الأه������ايل من 
�ندلعت  وق��د  �ل�شحايا،  �إ���ش��ع��اف 
�لنري�ن يف بع�س �الأحياء �ل�شكنية 

•• القاهرة-اأ.ف.ب:

�مل�شري  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  و����ش���ع 
��شتعادة  �م�����س  حم��ل��ب  �ب��ر�ه��ي��م 
�الم���ن يف �ل�����ش��ارع �مل�����ش��ري على 
�لتي  �ول����وي����ات ح��ك��وم��ت��ه  ر�أ�������س 
�برزها  ك��ب��رية  ت���و�ج���ه حت���دي���ات 
�شد  �مل�شلحني  هجمات  ت��و����ش��ل 
�فر�د �المن. وقال حملب يف �ول 
خطاب له بثه �لتلفزيون �لر�شمي 
كاجلبال،  حت���دي���ات  ي���و�ج���ه  �ن����ه 
ب�شفافية  مب��و�ج��ه��ت��ه��ا  وت��ع��ه��د 

وو�شوح وعمل متو��شل.
و�و�شح حملب �ن ��شتعادة �المن 
ياتي على ر��س �ولويات حكومته، 
ومو�جهة  �الم����ن  ف��ر���س  ق��ائ��ال 
و�ل�شبل  �الأدو�ت  ب��ك��ل  �الره�����اب 
و�ل�شعي  �حل��ا���ش��م��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
و�ن�شباط  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  ال�شتعادة 
�وليات  ر�أ����س  ت��اأت��ي على  �ل�����ش��ارع 

حكومته.
لكن حملب قال �ن عملية ��شتعادة 

ك��ان  ان���ه  يعترب  اردوغ�����ان 
�ساذجا حني وثق ب�سدق غولن 

•• انقرة-اأ.ف.ب:

�لرتكي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  �ع���ل���ن 
رج��ب طيب �ردوغ����ان �الح���د �نه 
����ش���اذج���ا ح���ني وث����ق ب�شدق  ك����ان 
حليفه  غ��ول��ن  �هلل  فتح  �ل��د�ع��ي��ة 
�ل�شابق �لذي يتهمه �ليوم بتدبري 
ف�شاد  ق�شايا  يف  حتقيق  عمليات 

تهز �حلكومة �لرتكية.
وقال �ردوغ��ان �مام �ن�شار حزبه 
�ثناء �جتماع �نتخابي يف ��شرطة 
�شاذجا  "كنت  تركيا  غرب  جنوب 
وقد فعلت كل ما بو�شعي لدعمه.
و�ت����ه����م �ردوغ���������ان غ���ول���ن �ل����ذي 
يعي�س حاليا يف �لواليات �ملتحدة 
�حلياة  ب��ال��ت��دخ��ل يف  �الم��ريك��ي��ة 
عليه  و�خ��ذ  �لرتكية.  �ل�شيا�شية 
�لبابا  مع   1998 يف  لقاء  �ي�شا 
�ل��ث��اين يف  بول�س  �ل��ر�ح��ل يوحنا 

�لفاتيكان.

ب��اك�����س��ت��ان ت��ع��ل��ق غ��ارات��ه��ا 
اجل����وي����ة ع���ل���ى ط��ال��ب��ان

•• ا�صالم اباد-اأ.ف.ب:

تعليق  ب��اك�����ش��ت��ان �الح����د  �ع��ل��ن��ت 
ع���ل���ى حركة  �جل����وي����ة  �ل�����غ�����ار�ت 
�علنت  ك����ان����ت  �ل����ت����ي  ط����ال����ب����ان 
�ل��ن��ار ملدة  �ل�شبت وق��ف��ا الط���الق 
مفاو�شات  حت��ري��ك  ب��ه��دف  �شهر 
و�علن  �حل���ك���وم���ة.  م���ع  �ل�����ش��الم 
بعد  �لباك�شتاين:  �لد�خلية  وزير 
�الع����الن �الي��ج��اب��ي �م�����س �الول 
�ل���������ش����ادر ع����ن ط����ال����ب����ان، ق����ررت 
�حلكومة تعليق �لغار�ت �جلوية.

م�سلحون يقتلون فرن�سيًا يف بنغازي 
•• بنغازي-اأ.ف.ب:

قتل تقني فرن�شي بالر�شا�س يف مدينة بنغازي �مل�شطربة يف �شرق ليبيا 
�م�س، كما قال م�شدر يف �مل�شت�شفى �لذي نقل �إليه.

�إن  وق���ال �مل�شدر م��ن م�شت�شفى �جل���الء جل��ر�ح��ة �حل���روق و�حل����و�دث 
�لتقني �لفرن�شي )49 عاما( قتل بعد �إ�شابته بثالث طلقات نارية.

�إمتام  على  معها  متعاقد  فرن�شية  �شركة  م��ع  يعمل  فرن�شي  و�لتقني 
�ملرحلة �لثانية من مركز بنغازي �لطبي بح�شب م�شدر يف �ملركز.

وقال م�شدر م�شوؤول يف مركز بنغازي �لطبي �إن �لتقني �لفرن�شي �لبالغ 
مدينة  و�شط  جمهولني  م�شلحني  بر�شا�س  قتل  عاما   49 �لعمر  من 
�أحد  �أن �لفرن�شي  بنغازي . و�أو�شح �مل�شدر �لذي طلب عدم ذكر ��شمه 
الإمتام  ليبيا  معها  متعاقدة  فرن�شية  �شركة  م��ع  �لعاملني  �لتقنيني 

مر�حل مركز بنغازي �لطبي �الإن�شائية و�لتقنية �لطبية �لثالث.

�المن البد �ن ت�شري مع �اللتز�م 
بحقوق �الن�شان.

�مل�شوؤولية  �ن  ي��درك  �ن��ه  و�و���ش��ح 
م�شيفا  �كر،  و�لتحديات  كبرية 
���ش��ن��ق��وم م��ع��ا ب��ت��ح��دي �الأزم������ات 
بر  �ىل  �ل��وط��ن  ب�شفينة  لن�شل 

�الأمان.
وت����ع����ه����د حم����ل����ب �ل����������ذي ت����وىل 

�لتي مل تتمكن فرق �الإطفاء من 
�ل�شيطرة عليها.

�آخ������ر، ذك�����رت �شبكة  م���ن ج���ان���ب 
قتياًل   15 �أن  م��ب��ا���ش��ر  ����ش���وري���ا 
وع�������ش���ر�ت �جل���رح���ى م���ن ق���و�ت 
�جلي�س �لنظامي �شقوط �شحايا 

�ألغام  ح��ق��ل  يف  وق��وع��ه��م  ج�����ر�ء 
زرع����ه م��ق��ات��ل��و �جل��ي�����س �حل���ر يف 
قرية عني �لدنانري بريف حم�س 

�ل�شمايل.
ق���ذ�ئ���ف  ����ش���ق���ط���ت  دم�������ش���ق  ويف 
�ل�شاغور  ح���ي  ع��ل��ى  ع����دة  ه����اون 

من�شب وزير �ال�شكان يف حكومة 
�ل���ب���ب���الوي مب��و�ج��ه��ة �الو����ش���اع 

�القت�شادية �ملتعرثة.
�أي  لنوقف  �دعوكم  وق��ال حملب 
نوع من �ال�شر�بات و�العت�شامات 
و�الحتجاجات، دعونا نبد�أ يف بناء 
�لوطن، لكنه ��شار �ىل �ن مطالب 

�لعمل �شتوؤخذ بكل جدية.

�ل����دف����اع  وز�رة  �ع���ل���ن���ت  ح����ني  يف 
�ل��ف رجل  �ن  �الوك��ر�ن��ي��ة يف بيان 
م�����ش��ل��ح ي��ح��ا���ش��رون م��دخ��ل مقر 
ت��اب��ع ل��وح��دة م��ن ح��ر���س �حلدود 
�الوك����ر�ن����ي����ني يف �ل����ق����رم الرغ�����ام 

�الوكر�نيني على �لقاء �ل�شالح.
يف  �الأم���ن  جمل�س  �شكرتري  وق���ال 
بالده  �إن  باروبي  �أندريه  �أوكر�نيا 
�����ش���ت���دع���ت �الأح�������د ج��م��ي��ع ق����و�ت 
�ال�شتعد�د  ل�����ش��م��ان  �الح���ت���ي���اط 
باأ�شرع  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ق��ت��ايل 
وقت ممكن، م�شري� �إىل �أن �لقو�ت 

�مل�شلحة �شتعزز �الإجر�ء�ت �الأمنية 
يف من�شاآت �لطاقة.

-�لذي  �ملجل�س  �شكرتري  و�أ���ش��اف 
ي�����ش��م ق�����ادة �الأم������ن و�ل����دف����اع يف 
لوز�رة  ���ش��در  �أم���ر�  �أن  �أوك��ر�ن��ي��ا- 
�خلارجية لل�شعي لك�شب م�شاعدة 
وبريطانيا  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات 

ل�شمان �أمن بالده.
ك��م��ا ط��ال��ب �ل���رمل���ان �الأوك������ر�ين 
حلماية  دول��ي��ني  م��ر�ق��ب��ني  بن�شر 

�ملفاعالت �لنووية يف �لبالد.
�أوكر�نيا  وزر�ء  رئي�س  ح���ّذر  وق��د 

�إىل  ن��د�ء  يف  يات�شينيوك  �أر�شيني 
�مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل �الأح�����د م���ن �أّن 
متهما  كارثة،  �شفري  "على  ب��الده 
رو�شيا باإعالن �حلرب على بالده.

من جانبه، حذر �لرئي�س �الأمريكي 
�لرو�شي  ن���ظ���ريه  �وب����ام����ا  ب������ار�ك 
و�شفها  مم����ا  ب���وت���ن  ف����الدمي����ري 
تد�عيات  وم����ن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ب��ع��زل��ة 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  على  خ��ط��رية 
و�تهمت  �أوك���ر�ن���ي���ا،  �أزم����ة  ب�شبب 
و��شنطن مو�شكو بانتهاك �ل�شيادة 

�الأوكر�نية وتهديد �ل�شلم.

ع�سرات ال�سحايا بق�سف ريفي حماة واإدلب

دعا لوقف �لعت�سامات و�لحتجاجات و�لبدء يف بناء �لوطن

حملب يتعهد بفر�ض االأمن ومكافحة االإرهاب

ُق�شف  ك���م���ا  �ل���ع���ا����ش���م���ة،  و����ش���ط 
باملدفعية  وجوبر  �لت�شامن  حيا 
��شتباكات  �أي�شا  ووقعت  �لثقيلة، 
�لنظامي  �جلي�شني  ب��ني  عنيفة 
�ل����ت���������ش����ام����ن،  ح������ي  يف  و�حل����������ر 
و��شتهدف تنظيم جي�س �الإ�شالم 
�شيارة لقو�ت �لنظام على �ملتحلق 
�جلنوبي يف ريف دم�شق، و�أ�شارت 
�جلبهة  �أن  �إىل  م��ب��ا���ش��ر  ���ش��وري��ا 
����ش��ت��ه��دف��ت مبد�فع  �الإ���ش��الم��ي��ة 
يف  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت  �ل�شنع  حملية 

حي جوبر �شمايل دم�شق.
�لطري�ن  �أن  ���ش��ام  �شبكة  وذك���رت 
�حل���رب���ي ق�����ش��ف م��دي��ن��ة ي���رود 
��شتخدمت  ك��م��ا  دم�����ش��ق،  ب��ري��ف 
ر�جمات  �شالح  �لنظامية  �لقو�ت 
�لثقيلة  و�مل��دف��ع��ي��ة  �ل�����ش��و�ري��خ 
�لزبد�ين  وب��ل��د�ت  م���دن  ل�����ش��رب 
و�ل�����ش��ح��ل وي����رود ود�ري����ا ودوما 

بريف دم�شق.

مواقــيت ال�صالة
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قا�سيان يوؤديان اليمني القانونية اأمام نائب رئي�ض الدولة
•• اأبوظبي -وام: 

�أمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
دب��ي رع���اه �هلل و بح�شور  �ل����وزر�ء ح��اك��م  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية و �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و معايل �لدكتور 
هادف بن جوعان �لظاهري وزير �لعدل .. �أدى قا�شيان يف �ملحكمة 
�الحتادية �لعليا �شباح �م�س يف ق�شر �مل�شرف �ليمني �لقانونية.. 
�إذ �أق�شم كل من �لقا�شي عبد�حلق �أحمد ميني و�لقا�شي عبد�هلل 
�أبوبكر �ل�شري �أن يحكما بالعدل دون خ�شية �أو حماباه و�أن يخل�شا 
لد�شتور دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقو�نينها. ووجه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لقا�شيني �إىل �أن يت�شما 
�حلق..متمنيا  و�ح��ق��اق  �لنا�س  ب��ني  �ل��ع��د�ل��ة  وحتقيق  بالنز�هة 
�أد�ء  �لتوفيق يف عمليهما �جلديدين. ح�شر مر��شم  �شموه لهما 

�ليمني عدد من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني.  

ت�سلم �أور�ق �عتماد  14  �سفري� جديد� لدى �لدولة

حممد بن را�سد: االمارات حري�سة على مد ج�سور التوا�سل مع جميع الدول

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت�����ش��ل��م 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
�لعا�شمة  يف  �مل�����ش��رف  ق�����ش��ر  يف 
�م�����س بح�شور  ���ش��ب��اح  �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �ل  ز�ي������د 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ر  جمل�س 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و���ش��م��و 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  �ل������وزر�ء 
�شفري�  ع�شر  �أربعة  �عتماد  �أور�ق 
جديد� لدى �لدولة ميثلون عدد� 

من �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.
�عتماد  �أور�ق  �شموه  ت�شلم  فقد 
نيكول  �ل�شعادة  �أ�شحاب  من  كل 
���ش��ف��رية دوقية  ب��اك�����ش��ي��ان  ب��ي��ت��ن��ز 

�للوك�شيمبورج وباتريك هيني�شي 
و�شتني  �إيرلند�  جمهورية  �شفري 
مملكة  ����ش���ف���ري  ب������ريج  �ن�����در������س 
�لرنويج �إيهاب �إمام حمودة �شفري 
جمهورية م�شر �لعربية ومبارك 
جمهورية  �شفري  م��ب��ارك  ن��ا���ش��ر 
ت����ن����ز�ن����ي����ا �مل�����ت�����ح�����دة وخ��������ري�ت 
جمهورية  ���ش��ف��ري  ���ش��ري��ف  الم����ا 
�شتيفان  وم��ي��ه��اي  ك��از�خ�����ش��ت��ان 
�شتوبارو �شفري �الحتاد �الوروبي 
�شفري  �شقو  عبد�لقادر  و�لدكتور 
�لفيدر�لية  �إث��ي��وب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
�لدميوقر�طية ومي�شال مري�بيه 
�لفرن�شية  �جل��م��ه��وري��ة  ���ش��ف��ري 
وفار�س بن رومي حممد �لنعيمي 
����ش���ف���ري دول�������ة ق���ط���ر وت�����ي.ب�����ي. 
�لهند  جمهورية  �شفري  �شيثار�م 
�شفري  در�ين  خ���ان  ع��ل��ي  و����ش��ف 
�ال�شالمية  باك�شتان  جمهورية 
ونيكوالي بوغد�ن بوز�يانه �شفري 

و�لدكتور  ج��ام��ب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
�لب�شر  عبد�لرحمن  ب��ن  حممد 
�شفري �ململكة �لعربية �ل�شعودية. 
�إىل �شاحب  �ل�����ش��ف��ر�ء  ن��ق��ل  وق���د 
�آل  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
حتيات  �هلل  رع�������اه  دب������ي  ح����اك����م 
ق���ادة وزع��م��اء دول��ه��م ومتنياتهم 
�ل�شحة  م�����وف�����ور  ل�������ش���م���وه���م���ا 
و�ل�شعادة ولدولتنا �طر�د �لتقدم 
ظل  يف  و�الزده��������������ار  و�ل������رخ������اء 
عن  معربني  �لر�شيدة..  قيادتها 
رغبة حكومات بالدهم يف تعزيز 
مع  و�لتعاون  �ل�شد�قة  عالقات 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  �الم������ار�ت  دول����ة 
�ل���ر����ش���م���ي و�ل�������ش���ع���ب���ي. و�أ�����ش����اد 
�ل�شفر�ء �جلدد  �ل�شعادة  �أ�شحاب 

ب���اجن���از�ت دول����ة �الم������ار�ت على 
جناحها  وق�شة  �ل�شعد  خمتلف 
�لعامل وجعلت منها  �أبهرت  �لتي 
دول���ة م��رم��وق��ة حت��ظ��ى باحرت�م 
خ��ا���س وت��ق��دي��ر ب��ال��غ م��ن جميع 
�ل�����دول. و�أع���رب���و� ع��ن �أم��ل��ه��م يف 
�مل�شاعدة  �أ�شكال  بكل  يحاطو�  �أن 
�مل��م��ك��ن م���ن خمتلف  و�ل���ت���ع���اون 
�ملعنية يف دولة �المار�ت  �جلهات 
ليتمكنو� من �أد�ء مهامهم بنجاح 
و�شوال �إىل بناء عالقات قوية بني 
دولهم ودولة �المار�ت مبا يخدم 

�مل�شالح �مل�شرتكة ل�شعوبها. 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رح��ب خالل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل�شفر�ء  �ع��ت��م��اد  �أور�ق  ت�شلمه 
�لعرب و�الجانب بح�شورهم �إىل 
دولة �المار�ت ومتثيلهم لدولهم 
و�شعبنا  دول��ت��ن��ا  ل���دى  و�شعوبهم 
�شيحظون  �أنهم  �شموه  موؤكد�   ..

و�مل�شاندة  و�ل��دع��م  �لرعاية  بكل 
بلد�نهم  نحو  و�جبهم  ي��وؤدو�  كي 
للو�شول  معها  عالقاتنا  وحيال 
تخدم  ع��ل��ي��ا  م�����ش��ت��وي��ات  �إىل  ب��ه��ا 
جميع �الط��ر�ف وحتقق �لتقارب 

بني �شعبنا و�شعوب دولهم.
وق��������ال ����ش���م���وه �أث������ن������اء جت���اذب���ه 
و�ل�شفر�ء �أطر�ف �حلديث  نحن 
وقيادة  رئي�شا  �الم���ار�ت  دول��ة  يف 
�أبو�بنا مفتوحة لكم يف  وحكومة 
�أي وقت .. نحن نحب �أن ن�شتمع 
�أفكاركم  �إىل  ون���ت���ع���رف  �إل���ي���ك���م 
م���ا ي�شهم  ك���ل  ب�������ش���اأن  و�آر�ئ�����ك�����م 
�ل�شد�قة  ع���الق���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
و�شعوب  ���ش��ع��ب��ن��ا  ب���ني  و�ل���ت���ع���اون 

دولكم .
ن���ح���ن نقدر  ����ش���م���وه   و�أ�������ش������اف 
�أماكن  م��ن  دولتنا  �إىل  جميئكم 
كدبلوما�شيني  ب��ع��ي��دة  وم��ن��اط��ق 
ل����ه����ذ� نحن  ب�����الدك�����م  مت���ث���ل���ون 

�����ش����ع����ي����دون ب����ك����م وب����ال����ت����ع����اون 
توؤدو�  ك��ي  معكم  كدبلوما�شيني 
ر�شالتكم دون معوقات �أو م�شاعب 
�أن دولتنا حري�شة  و�أك��د �شموه   .
ع��ل��ى م���د ج�����ش��ور �ل��ت��و����ش��ل مع 
متينة  �أ�ش�س  على  �ل���دول  جميع 
�الن�شاين  �لتعاون  قو�مها  وقوية 
و�لثقايف و�ل�شياحي و�القت�شادي 
�ل�شيا�شة  ج���وه���ر  ي��ع��ت��ر  �ل�����ذي 
وم��ف��ت��اح��ه��ا وحم��رك��ه��ا.. م�شري� 
بات  �ل���ذي  �ل��ع��امل  �أن  �ىل  �شموه 
قرية �شغرية قائم على �لتعاي�س 
و�ح��رت�م �الآخ��ر وحتقيق �لرخاء 
لل�شعوب  و�ملعي�شي  �الق��ت�����ش��ادي 
يف �أنحاء �ملعمورة. ح�شر مر��شم 
معايل  �الع��ت��م��اد  �أور�ق  ت��ق��دمي 
�ل�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك �آل 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
�ل�شيخ  وم��ع��ايل  �ملجتمع  وتنمية 
حمد�ن بن مبارك �آل نهيان وزير 

�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
وم�����ع�����ايل حم���م���د ب�����ن ع���ب���د�هلل 
�ل��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س 
�لوزر�ء ومعايل �شلطان بن �شعيد 
�ملن�شوري وزير �القت�شاد ومعايل 
عبيد حميد �لطاير وزير �لدولة 
�ملالية ومعايل رمي بنت  لل�شوؤون 
�ب��ر�ه��ي��م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي����ر دولة 
ومعايل �لفريق م�شبح بن ر��شد 

�شاحب  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  �ل���ف���ت���ان 
�ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�شعادة 
عبد�هلل حممد بن بطي �آل حامد 
و�شعادة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
يف  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة 
دبي وعدد من �مل�شوؤولني يف وز�رة 

�خلارجية. 

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
   اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3385 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

حممد  ح�شني  وفاء  ل�شاحبتها/  �لبناء  مو�د  وجتارة  ال�شتري�د  �ل�شالم  مدعي/بيت   
�حمد وميثلها كرم �حمد �بر�هيم بو عيدة �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�المار�ت    �جلن�شية:  �لعامري  هدفة  �شامل  حميد  ملالكها:  �لعامة  للمقاوالت  �شالر� 
�عالنه/    �ملطلوب  تعوي�س      + درهم   300000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�جلن�شية:  �لعامري  هدفة  �شامل  حميد  ملالكها:  �لعامة  للمقاوالت  �شالر�  موؤ�ش�شة 
�المار�ت عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/3/19 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�لكائنة      �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�مل�شتند�تك  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

  2014/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3157 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

للت�شميم  �نديجو  عليه:  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  �حلزون  حميد  مدعي/�حمد   
و�لديكور و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية  
�ملطلوب �عالنه/   �نديجو للت�شميم و�لديكور و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�س  
�ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2014/3/9 موعد�  �ملو�فق  �الحد 
�ملحكمة  �لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ 2014/2/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  20 /2014 م�ضتعجل - م ر-ب- اأظ

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  نو�ب  خان  مدعي/ك�شيد   
منع  �لغاء  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �لركان 
�جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �لركان  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  �ل�شفر    من 
�المار�ت  عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/3/10 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية- �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2014/3/02  
االمور امل�ضتعجلة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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برئا�سة من�سور بن ز�يد

الوزاري للخدمات يناق�ض دليل امل�سرتيات يف احلكومة االحتادية 

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية املك�سيك

•• اأبوظبي-وام: 

ناق�س �ملجل�س �لوز�ري للخدمات 
خ���الل �ج��ت��م��اع��ه �ل�����دوري �م�س 
�شمو  برئا�شة  �لرئا�شة  ق�شر  يف 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�ل��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س �ملجل�س  ���ش��وؤون 
دليل   .. ل���ل���خ���دم���ات  �ل�����������وز�ري 
�مل�شرتيات يف �حلكومة �الحتادية 
و�لذي  �ملالية  وز�رة  م��ن  �مل��ق��رتح 
ياأتي كتطوير لنظام عقود �الإد�رة 
�لدليل  وي��ه��دف  �مل��ط��ب��ق ح��ال��ي��ا. 
و�شيا�شات  �آل����ي����ات  ت��وح��ي��د  �إىل 

�مل�شرتيات و�ملخازن وو�شع �الأطر 
و�مل�شاعدة  منها  لكل  �لتنظيمية 
�حلكومي  �الإن���ف���اق  تخفي�س  يف 
وت��ن��ظ��ي��م �إج���������ر�ء�ت �ل�������ش���ر�ء يف 
ويت�شمن  �الحت���ادي���ة.  �حل��ك��وم��ة 
لطرق  مف�شال  �إي�شاحا  �لدليل 
�ملختلفة  و�ل����ت����ع����اق����د  �ل���������ش����ر�ء 
و�إد�رة  �ل���رت����ش���ي���ة  و�ج������������ر�ء�ت 
م��ع��ل��وم��ات �مل����وردي����ن و�ج������ر�ء�ت 
�إد�رة �مل��خ��زون. وت��اأت��ي �مل��ذك��رة يف 
للمجل�س  �شابق  قر�ر  تنفيذ  �إطار 
بتح�شني  ل���ل���خ���دم���ات  �ل���������وز�ري 
�ل�شر�ء  ع��م��ل��ي��ات  تنظيم  ق����در�ت 
�ل��وز�ر�ت و�جلهات �الحتادية.  يف 

وناق�س �ملجل�س �لوز�ري للخدمات 
�حتادي  ت�شريع  �إ����ش���د�ر  م��ذك��رة 
�لوطني  �مل��ع��ه��د  �إن�������ش���اء  ب��������ش��اأن 
�ل�شحية  للتخ�ش�شات  �الإمار�تي 
�آليات  �ل��ت�����ش��ري��ع  ���ش��ي��ن��ظ��م  ح��ي��ث 
و�لهيكل  �ل��ع��م��ل  و�إد�رة  ت��ن��ظ��ي��م 
�الإد�ري للمعهد حيث كان �ملجل�س 
�ل��وز�ري للخدمات قد و�فق على 
�الإمار�تي  �لوطني  �مل��رك��ز  �إن�شاء 
�لبورد  �ل�����ش��ح��ي��ة  للتخ�ش�شات 
�الإم���ار�ت���ي ب��اع��ت��ب��اره ي��ه��دف �إىل 
�ل�شحي  �لقطاع  وتطوير  تنمية 
يف �لدولة عن طريق رفع �مل�شتوى 
و�ملهن  لالأطباء  و�ملهني  �لعلمي 

�ل�شحية يف خمتلف �لتخ�ش�شات 
وب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع �مل����وؤ�����ش���������ش����ات 
�لطبية من  �لتعليمية و�ملنظمات 
د�خ��ل وخ���ارج �ل��دول��ة. و�شي�شجع 
وخريجات  خريجي  �ملعهد  �إن�شاء 
ك���ل���ي���ات �ل���ط���ب �مل���و�ط���ن���ني على 
�لعليا  �ل��در����ش��ات  يف  �الن���خ���ر�ط 
�لتخ�ش�شية د�خل دولة �الإمار�ت 
للمعايري  وفقا  �ملتحدة  �لعربية 
�لدولية �إ�شافة �إىل �أنه �شيخف�س 
�بتعاث �خلريجني للح�شول على 
�ل�شحية  �لتخ�ش�شية  �ل�شهاد�ت 
م��ن �جل��ام��ع��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات من 
خارج �لدولة. و�طلع �ملجل�س على 

•• اأبوظبي-وام:

�إ�شتقبل �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة مبكتبه  ن��ه��ي��ان  �آل 
ب���دي���و�ن ع���ام �ل������وز�رة �م�����س معايل 
�ل���دك���ت���ور خ��و���ش��ي �أن���ط���ون���ي���و وزي���ر 

خارجية �ملك�شيك.
ومت خ����الل �ل���ل���ق���اء ب��ح��ث جم���االت 
�لتعاون �لثنائي بني �لبلدين و�شبل 
ت��ع��زي��زه��ا يف �مل��ج��االت ك��اف��ة خا�شة 
و�لغذ�ئية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل����ج����االت  يف 
و�لطاقة ��شافة �إىل بحث �لتطور�ت 

�الإقليمية و�لدولية �لر�هنة.
ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  وعر 
�آل نهيان يف ختام �للقاء عن �شعادته 

خارجية  وزي�����ر  ل����زي����ارة  و�إم���ت���ن���ان���ه 
�ملك�شيك لالمار�ت و�لتي تعد �لزيارة 
�ملك�شيكي  للوزير  �الأوىل  �لر�شمية 
�لدبلوما�شية  �لعالقات  �إقامة  منذ 
1975 .. مبديا  بني �لبلدين �شنة 
���ش��م��وه ت��ط��ل��ع �الم�������ار�ت �ىل زي����ارة 
�إنريكي  �ملك�شيكي  �لرئي�س  فخامة 
�لعام  ل���ل���دول���ة م��ط��ل��ع  ن��ي��ي��ت��و  ب��ي��ن��ا 
�إىل جانب �لزيارة �ملرتقبة   .. �ملقبل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 

رعاه �هلل للمك�شيك.
بني  �ل����ع����الق����ات  �أن  ����ش���م���وه  و�أك��������د 
�ل���ب���ل���دي���ن ����ش���ه���دت ت����ط����ور� خ���الل 

�إبر�م  خ��الل  م��ن  �ملا�شية  �ل�����ش��ن��و�ت 
ومن  �ملهمة  �التفاقيات  من  �لعديد 
�الإزدو�ج  جت��ن��ب  �ت��ف��اق��ي��ة  ���ش��م��ن��ه��ا 
�جلوي  �لنقل  و�تفاقية  �ل�شريبي 
�لتاأ�شري�ت  م��ن  �مل��ت��ب��ادل  و�الع���ف���اء 
�لدبلوما�شية  �جل��������و�ز�ت  حل��م��ل��ة 
و�خل���ا����ش���ة ..وق������ال ���ش��م��وه �إن���ن���ا يف 
�مل����ر�ح����ل �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��الن��ت��ه��اء من 
وهي  �أال  �الأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  يف  �تفاقية 
ما  وه��ذ�  �ال�شتثمار  حماية  �تفاقية 
�لتجاري  �لتبادل  �شيعزز لي�س فقط 
بني �لبلدين ولكن فر�س �ال�شتثمار 
�الأ�شابيع  �إن  ���ش��م��وه  وق����ال  �أي�����ش��ا. 
و�الأ�شهر �لقادمة �شت�شهد �ملزيد من 
ب��ني �لبلدين  �ل��ع��الق��ات  �ل��ت��ط��ور يف 

بوجود  �شعادته  ع��ن  �شموه  ..معربا 
�ملك�شيكيني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �الآالف 
ي��ع��ت��رون �الم������ار�ت بلدهم  �ل��ذي��ن 

�لثاين ومتنى لهم �إقامة �شعيدة.
من جانبه عر معايل وزير خارجية 
باأول  لقيامه  ���ش��روره  ع��ن  �ملك�شيك 
زي��ارة له لدولة �الم��ار�ت �لتي تعود 
�لعالقات معها كما ذكر �شمو �ل�شيخ 
حني   1975 �ل���ع���ام  �إىل  ع���ب���د�هلل 
بني  �لدبلوما�شية  �ل��ع��الق��ات  ب���د�أت 

�لبلدين.
موؤخر�  �فتتحنا  “لقد  معاليه  وقال 
مكتبا قن�شليا يف دبي و�الآن لنا �شفارة 
و�لتي   2012 عام  منذ  �أبوظبي  يف 
وفرت مناخا جيد� لتعزيز �لعالقات 

�ملحا�شبة  دي��و�ن  تقارير  ع��دد من 
عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف  31  
دي�شمر 2012 ب�شاأن �حل�شابات 
�لهيئات  م�����ن  ل���ك���ل  �خل����ت����ام����ي 
و�لتاأمني  للمو��شالت  �لوطنية 

وناق�س  و�ل�شلع.  �ملالية  و�الأور�ق 
�ملجل�س �لوز�ري للخدمات خالل 
ج��ل�����ش��ت��ه �مل���و����ش���وع���ات �الأخ������رى 
�أعماله  ج������دول  ع���ل���ى  �مل����درج����ة 
و�تخذ ب�شاأنها �لقر�ر�ت �ملنا�شبة.

عدد من تو�شيات �ملجل�س �لوطني 
�الحتادي �ل�شادرة مبنا�شبة �أ�شئلة 
�ل����وزر�ء  م��ع��ايل  لبع�س  م��وج��ه��ة 
�لعاملة يف  �مل��ر�أة  بيئة عمل  حول 
�لقطاع �حلكومي . كما �طلع على 

�أ�شا�شا قويا لتعزيز  �التفاقيتان معا 
�لعالقات �لتجارية بني بلدينا.

�أن���ه مت حت��دي��د مو�شوعي  و�أو����ش���ح 
�ملك�شيك  �ملياه و�لغذ�ء لتتعاون  �أمن 
�مل�شتقبل  يف  ب�����ش��اأن��ه��م��ا  و�الم�������ار�ت 
..معربا عن �متنان �ملك�شيك �لكبري 
ملزيد من �لفهم للمنطقة من خالل 
يعزز نظرة بالده  ما  �إمار�تية  روؤي��ة 
�مل��ه��م��ة �لتي  ب��������االأدو�ر  و�ل���ت���ز�م���ه���ا 

يوؤديها �لبلد�ن يف �الطار �القليمي.
وق���ال �إن��ن��ا ���ش��ع��د�ء ب��اأن��ه ���ش��ت��ت��اح لنا 
ف��ر���ش��ة مل��و����ش��ل��ة ه���ذ� �حل�����و�ر على 
�أع���ل���ى �مل�����ش��ت��وي��ات ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن .. 

وو�ث���ق���ون ب���اأن ه���ذ� �حل����و�ر �شيفتح 
�الآخر  منا  كل  ليعرف  �آفاقا جديدة 
�مل�شتوى  على  ���ش��و�ء  �ف�شل  ب�شورة 
�ل�شياحي  �أو  �لثقايف  �و  �القت�شادي 
تعزيز  �ىل  �لنهاية  يف  ���ش��ي��وؤدي  مم��ا 
بتحقيق  �آملني  بلدينا  �لرو�بط بني 

مزيد من �لتقدم و�الزدهار.
�للقاء  خ���ت���ام  يف  م��ع��ال��ي��ه  وت����وج����ه 
عبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  �إىل  بال�شكر 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية .. 
معربا عن �متنانه و�لوفد �ملك�شيكي 
و�لوفد  لقيها  �لتي  للحفاوة  �ملر�فق 

�ملر�فق خالل �إقامته يف �أبوظبي. 

بني بلدينا .. مبديا طموحه لزيادة 
حجم �لتبادل �لتجاري و�ال�شتثماري 

بني �لبلدين.
ب��اأن ي�شكل هذ�  و�أع��رب عن متنياته 
�لذي نظر يف عدة ق�شايا  �الجتماع 
ذ�ت �أهمية تت�شل بالعالقات �لثنائية 
�أ�شا�شا جيد� للعالقات  �لبلدين  بني 
�لتي يتطلع �إليها �جلانبان .. و قال 
فاإننا يف مرحلة  �شموكم  ذكرمت  كما 
�الزو�ج  ملنع  �تفاقية  على  �لت�شديق 
�ل�شريبي �لتي �أقرها جمل�س �ل�شيوخ 
يف �ملك�شيك وعلى و�شك �الإنتهاء من 
لت�شكل  �ال�شتثمار�ت  �تفاقية حماية 

من�سور بن زايد يلتقي نائب 
رئي�ض الوزراء الربتغايل 

•• اأبوظبي-وام:

�إلتقى �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
باولو  معايل  �أبوظبي  ريج�س  �شانت  بفندق  �م�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
ب��ورت��ا���س ن��ائ��ب رئي�س �ل����وزر�ء وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رت��غ��ايل �ل���ذي يزور 
�الإمار�ت حاليا. جرى خالل �للقاء ��شتعر��س عالقات �لتعاون �لثنائي 
بني �لبلدين و�شبل دعمها وتطويرها �إ�شافة �إىل عدد من �ملو�شوعات ذ�ت 
�الهتمام �مل�شرتك. ح�شر �للقاء معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير 
�القت�شاد و معايل عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية .

�سلطان بن خليفة ونهيان بن مبارك 
يح�سران حفل زفاف مواطن

•• العني-وام:
�آل نهيان م�شت�شار �شاحب  �شلطان بن خليفة  �لدكتور  �ل�شيخ  ح�شر �شمو 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  و  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
�شبيح  ب��ن  علي  �أق��ام��ه  �ل��ذي  �ملجتمع..�حلفل  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�ل�شيبة خمي�س  �ملرحوم  م��رو�ن على كرمية  زف��اف جنله  �لكعبي مبنا�شبة 
�ل�شرياين. كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف قاعة �الحتفاالت يف �لهيلي 
يف مدينة �لعني - �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان و�ل�شيخ 
�ل�شخ�شيات  �ل��وزر�ء وكبار  و عدد من  �لقا�شمي  عمر بن طالب بن �شقر 
و�مل�شوؤولني وجهاء �لقبائل و�أعيان قبيلتي �لكعبي و�ل�شرياين ولفيف من 
�ل�شعبية  �لفنون  لفرقة  فنية  ع��رو���س  �حلفل  تخلل  و�الأ���ش��دق��اء.  �الأه���ل 

�الإمار�تية. 

مركز �سلطان بن زايد يحتفي ب� يوم املراأة العاملي 
•• اأبوظبي-وام: 

ي��ن��ظ��م م���رك���ز ���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�يد 
حما�شرة  و�الإع���������الم  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
�لبلو�شي  حبيب  ليلى  للدكتورة 
و�لعوملة  �لقيادية  �مل���ر�أة  بعنو�ن 
غ���د� �ل��ث��الث��اء يف م��ق��ر �مل��رك��ز يف 

�أبوظبي.
ب�  �الحتفاالت  مع  تز�منا  .وذل��ك 
�ل��ذي ي�شادف  �لعاملي  �مل���ر�أة  ي��وم 

�لثامن من مار�س ن كل عام.
�لبلو�شي يف  �ل��دك��ت��ورة  وت��ت��ن��اول   
�لقيادية  �مل��ر�أة  و�ق��ع  حما�شرتها 
بجانب  �ل����دول����ي����ة  و�مل�������وؤت�������ر�ث 
��شتعر��س مناذج للمر�أة �لقيادية 

�الإمار�تية . 
وب������د�أت �ل���دك���ت���ورة ل��ي��ل��ى حبيب 
�ل��ب��ل��و���ش��ي ح��ي��ات��ه��ا �مل��ه��ن��ي��ة بعد 
�لثانوية  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  ح�شولها 

�لعامة لتعمل كمتدربة يف معهد 
�لب�شرية  �مل����و�رد  الإد�رة  �خل��ل��ي��ج 
�الإم���ار�ت  م��ن معهد  ث��م ح�شلت 
دبلوم  على  �مل�شرفية  للدر��شات 

�لدر��شات �مل�شرفية 
�إد�رة  يف  كموظفة  عملها  وب���د�أت 
ل��الأف��ر�د يف  �مل�شرفية  �خل��دم��ات 
�لبنك �لعربي وملدة خم�س �شنو�ت 

ثم بنك �إت�س �إ�س بي �شي 
�أق�شام  �أح������د  �إد�رة  يف  ل��ت��ع��م��ل 
�لتدريب يف �لبنك ملنطقة �ل�شرق 

�الأو�شط.
.وح�������������ش������ل������ت ع������ل������ى ������ش�����ه�����ادة 
�الأعمال  �إد�رة  يف  �لبكالوريو�س 
للعلوم  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  م����ن 
و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وع����ل����ى درج����ة 
من  �الأع��م��ال  �إدر�ة  يف  �ملاج�شتري 
جامعة ولوجن جوجن �الأ�شرت�لية 
يف دبي عام 2003 لتنتقل بعدها 

يف  �القليمية  �لتدريب  �إد�رة  �ىل 
كرئي�شة  �شي  ب��ي  �إ����س  �إت�����س  بنك 
ف�����ري�����ق �مل�������درب�������ني ل���ل���خ���دم���ات 
�مل�������ش���رف���ي���ة ل���ل�������ش���رق �الأو�����ش����ط 
�لر�مج  من  ع��دد  تنفيذ  بجانب 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة يف ف�����روع �ل��ب��ن��ك يف 
و�لبحرين وعمان  �لدولة وقطر 
�لبلو�شي  وتعد  و�الإردن.  ولبنان 
جمال  يف  �إم��ار�ت��ي��ة  م��درب��ة  �أول 
و�ل���ث���ق���ايف  �الإد�ري  �ل����ت����دري����ب 
وق���د �أ���ش�����ش��ت م���ع جم��م��وع��ة من 
�لغربية  �الإم���ار�ت���ي���ات  �مل��ت��درب��ات 
لال�شت�شار�ت و�لتدريب يف مدينة 
ز�ي������د يف �مل���ن���ط���ق���ة �ل���غ���رب���ي���ة يف 
2013. وت�شغل  �أبوظبي يف عام 
يف  �لتنفيذي  �ملدير  من�شب  �الآن 
نف�س �ملوؤ�ش�شة ولها ح�شور ثقايف 
و�إع���الم���ي وه���ي ع�����ش��وة يف عدة 

جمعيات وموؤ�ش�شات.

حممد بن را�سد ي�ستقبل وزير خارجية املك�سيك
•• دبي-وام: 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل�شيخ  دبي رعاه �هلل يف دبي م�شاء �م�س بح�شور �شمو 
دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  بن  مكتوم بن حممد 
معايل خو�شيه �أنطونيو مييد كوربريينا وزير �خلارجية 

�ملك�شيكي �لز�ئر. 
وقد تبادل �شموه و�لوزير �ل�شيف �حلديث حول جممل 

�لعالقات �لثنائية بني دولة �المار�ت و�لواليات �ملتحدة 
قيادتي  توجهات  يج�شد  مبا  تعزيزها  و�شبل  �ملك�شيكية 
وح��ك��وم��ت��ي �ل��ب��ل��دي��ن �مل�����ش��رتك��ة يف رف���ع م�����ش��ت��وى هذه 
و�لتجارية  �القت�شادية  �مل��ج��االت  يف  خا�شة  �لعالقات 

و�ل�شياحية وغريها .
 و�إىل ذلك فقد �أعرب �لوزير �ملك�شيكي �لذي يزور �لبالد 
و�لتناغم  �حل�����ش��اري  بامل�شهد  �ع��ج��اب��ه  ع��ن  م��رة  الأول 
�لثقايف يف جمتمع �المار�ت منوها باأن �أكرث من ثالثة 
�آالف مك�شيكي يعي�شون يف �لدولة و�أن �أكرث من خم�شني 

�ألف �شائح من �ملك�شيك يزورون �المار�ت �شنويا. 
مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
ملجموعة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س  للطري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س 

طري�ن �الإمار�ت .
ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة و�شعادة 
�لت�شريفات  د�ئ����رة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
و�ل�شيافة بدبي �ىل جانب �شعادة فر�ن�شي�شكو جافيري 
�إ�شكوبار �شفري �لواليات �ملك�شيكية �ملتحدة لدى �لدولة 

و�لوفد �ملر�فق للوزير.

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
   اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3385 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

حممد  ح�شني  وفاء  ل�شاحبتها/  �لبناء  مو�د  وجتارة  ال�شتري�د  �ل�شالم  مدعي/بيت   
�حمد وميثلها كرم �حمد �بر�هيم بو عيدة �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�المار�ت    �جلن�شية:  �لعامري  هدفة  �شامل  حميد  ملالكها:  �لعامة  للمقاوالت  �شالر� 
�عالنه/    �ملطلوب  تعوي�س      + درهم   300000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�جلن�شية:  �لعامري  هدفة  �شامل  حميد  ملالكها:  �لعامة  للمقاوالت  �شالر�  موؤ�ش�شة 
�المار�ت عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/3/19 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�لكائنة      �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�مل�شتند�تك  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

  2014/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3157 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

للت�شميم  �نديجو  عليه:  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  �حلزون  حميد  مدعي/�حمد   
و�لديكور و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية  
�ملطلوب �عالنه/   �نديجو للت�شميم و�لديكور و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�س  
�ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2014/3/9 موعد�  �ملو�فق  �الحد 
�ملحكمة  �لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ 2014/2/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  نو�ب  خان  مدعي/ك�شيد   
منع  �لغاء  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �لركان 
�جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �لركان  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  �ل�شفر    من 
�المار�ت  عنو�نه:بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/3/10 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية- �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2014/3/02  
االمور امل�ضتعجلة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
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طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�شحة بالك�شف �دناه- وذلك اللز�مك ب�شد�د 
�ملبالغ �ملو�شحة به خالل )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة �شتتخذ 

�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور.
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اأخبار الإمارات

رفع قيمة جائزة حممد بن را�سد لل�سالم العاملي اىل مليون ون�سف املليون دوالر
ملوؤمتر دبي �لعاملي لل�شالم يف دورته �لثالثة 2014 �أن �مل�شابقة جنحت يف تكري�س 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مبادرة  من  �إنطالقا  باإمتياز  ذكي  كحدث  �ملوؤمت�ر 
بن ر��شد �آل مكتوم ر�عي �جلائزة بتحويل مدينة دبي �إىل مدينة ذكية من خالل 
مبتكرة  �إبد�عية  حلول  لتقدمي  �ل��دول��ة  يف  �حلكومية  �جلهات  وت�شجيع  حتفيز 
�لعاملية  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  �آخ��ر  �أمنو�كبة  �خلطيب  و�أف���اد  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف 
�أن روؤية حكومة دبي �لذكية  �إعتبار  و�ال�شتفادة منها ل�شمان ر�شا �لعمالء على 
تهدف �إىل ت�شهيل تعامالت �جلمهور و�ل�شركات مع �حلكومة و�مل�شاهمة يف جعل 
دبي مركز� �إقت�شاديا ر�ئ��د�. ومتنى �أن تنجح �ل��دورة �حلالية يف طرح �ملزيد من 
�الأفكار و�ملبادر�ت �لذكية جت�شيد� لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم و�إطالق �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
وتكرمي   2014 للدو�ئر �حلكومية  �لتح�شني  �لتنفيذي الأجندة  �ملجل�س  رئي�س 

�شموه للفائزين بجو�ئز �حلكومة �لذكية.

�أو �ملقيمني على �أر�س دولة �الإم��ار�ت . و�أ�شار  �أفر�د �ملجتمع �شو�ء من �ملو�طنني 
ما  �إىل  �ملقدمة  �ل�شعار�ت  ع��دد  لي�شل  �جلمهور  تفاعل  �شهدت  �مل�شابقة  �أن  �ىل 
�للجنة  در��شة  بناء على  15 ت�شميما منها  �ختيار  500 ت�شميم مت  يزيد على 
�مل�شكلة �إذ مت �عتماد �ل�شعار �لذي يتما�شى مع روؤية ور�شالة �جلائزة. و�أعرب عن 
�شكره �إىل كل من تفاعل من خالل م�شاركته يف ت�شميم �شعار جائزة �ل�شالم �لتي 
بانه  ��شم رجل حمب ود�ع��م لل�شالم ..مذكر�  �ل�شالم وحتمل  �أر���س  ول��دت على 
مت �طالق هذه �جلائزة بو�شفها �إ�شاءة على �شماحة �الإ�شالم و�لتي تتجلى فيها 
�شعوب  كافة  مع  �لتو��شل  قنو�ت  وفتح  و�لو�شطية  و�الع��ت��د�ل  �لت�شامح  معاين 
�جلائزة  �أن  و�أ�شاف  �ملن�شود.  لل�شالم  حتقيقا  �لدولية  �لعالقات  لتعزيز  �لعامل 
تتمثل روؤيتها يف حتقيق �لريادة على �شعيد �ل�شالم �لعاملي وتكري�س ر�شالة تركز 
على ن�شر وت�شجيع �إ�شهامات �ل�شالم �لعاملي عر �ملبادر�ت �الإبد�عية الإظهار �لقيم 
�الإ�شالمية مبنظور عاملي ي�شمل �لب�شرية جمعاء يف �لوقت �لذي ت�شعى �إىل جت�شيد 

هذه �لقيم يف �مل�شاو�ة و�الأمانة و�مل�شوؤولية و�ل�شفافية و�لت�شامح بني كافة �الأديان 
على  حاليا  تعكف  �ملتخ�ش�شة  �جل��ائ��زة  جل��ان  �أن  و�أك���د  م�شاربها.  �خ��ت��الف  على 
�إختيار �شخ�شية �ل�شالم وذلك وفق �ملعايري �لتي و�شعت الإختيار هذه �ل�شخ�شية 
�إىل تكرمي  ت�شعى  �أن �جلائزة  و�أو�شح  �لقادمة.  �لفرتة  �شيعلن عنها خالل  �لتي 
بال�شالم  �ملرتبطة  �لق�شايا  يف  �ملتميزة  �الإ�شهامات  ذ�ت  �جلهات  �أو  �ل�شخ�شيات 
�لعاملي مبا يكفل حتقيق تنمية م�شتد�مة يف خمتلف �أرجاء �ملعمورة و�لدفع قدما 
باجتاه تكري�س روح �ملبادرة و�لتفاعل مع �لق�شايا �ملتعلقة بال�شالم يف �لوقت �لذي 
�أرقى  �ملكرمني بحيث ت�شاهي  �إختيار  �آليه مبتكره يف عملية  مييز هذه �جلائزة 
�جلو�ئز �لعاملية يف هذ� �ملجال. وقام �لدكتور حمد �ل�شيخ �أحمد �ل�شيباين بتكرمي 
�لفائزة يف م�شابقة ت�شميم �ل�شعار�إىل جانب تكرمي �لفائزين �لثالثة يف م�شابقة 
�ملبادرة �لذكية ملوؤمتر دبي �لعاملي لل�شالم 2014 و�لتي مت �الإعالن عنها يف �شهر 
2013م. ومن جانبه ذكر �لدكتور عمر حممد �خلطيب �ملن�شق �لعام  دي�شمر 

•• دبي-وام: 

�أعلن �شعادة �لدكتور حمد �ل�شيخ �أحمد �ل�شيباين رئي�س جمل�س �أمناء جائزة حممد 
بن ر��شد لل�شالم �لعاملي رئي�س موؤمتر دبي �لعاملي لل�شالم مو�فقة ومباركة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لعاملي وقيمتها  �آل مكتوم لل�شالم  حاكم دبي على �شعار جائزة حممد بن ر��شد 
�ملالية لت�شبح بذلك �أغلى �جلو�ئز على م�شتوى �لعامل. وقال د.حمد �ل�شيباين 
�إنه تقرر رفع قيمة �جلائزة �إىل مبلغ مليون ون�شف �ملليون دوالر بناء على مقارنة 
معيارية جلو�ئز �ل�شالم �لعاملية لت�شبح بذلك �أغلى جائزة على م�شتوى �لعامل 
�أغلى من  ب��اأن ال �شئ  �لد�ئم  و�إميانه  ر�ع��ي �جلائزة  �ل�شمو  روؤي��ة �شاحب  تعك�س 
�ل�شالم. وك�شف د.�ل�شيباين خالل موؤمتر �شحفي �م�س عن تفا�شيل و�آلية �إختيار 
�شعار �جلائزة بعد طرح جمل�س �أمنائها مل�شابقة ت�شميم �شعارها مب�شاركة جميع 

�أ�ساد باهتمام ودعم رئي�س �لدولة لرب�مج �لعناية بكتاب �هلل

�سعود بن �سقر ي�سهد احلفل اخلتامي جلائزة راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي ويكرم الفائزين
العالمة الفوزان، �سيف �سرف اجلائزة: القراآن منهج حياة و�سرف االأمة

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  بن 
م�شاء  �خليمة،  ر�أ���س  حاكم  �الأعلى 
�خلتامي  �حلفل  �ملا�شي،  �خلمي�س 
جائزة  من  ع�شرة  �لر�بعة  ل��ل��دورة 
�لكرمي،  ل���ل���ق���ر�آن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 
�مل�شاركني  ل���ت���ك���رمي  �مل���خ�������ش�������س 
مقر  يف  �ل��ذك��ور،  م��ن  و�ملتناف�شني 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  م���رك���ز 

وتنمية �ملجتمع بر�أ�س �خليمة.
�خلتامي  �حل��ف��ل  ف��ع��ال��ي��ات  ح�شر 
�أقيمت  �ل��ت��ي  �ل��ق��ر�آن��ي��ة،  ل��ل��ج��ائ��زة 
ر�أ�س  �ل�شمو حاكم  برعاية �شاحب 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �خل��ي��م��ة،م��ع��ايل 
�للجنة  ع�����ش��و  �ل�����ف�����وز�ن،  ���ش��ال��ح 
�لد�ئمة لالإفتاء وع�شو هيئة كبار 
�لعلماءيف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�جلائزة  �شرف(  )�شيف  �ل�شقيقة، 
هذ� �لعام، و�ل�شيخ �شقر بن خالد 
بن حميد �لقا�شمي، رئي�س جمل�س 
�إد�رة موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن 
تنظم  �ل����ت����ي  وع����ل����وم����ه،  �ل����ك����رمي 
بن  يا�شر  و�ل�شيخ  �شنويا،  �جلائزة 
مدير  �لقا�شمي،  حميد  بن  �أحمد 
عام �شركة �أ�شمنت �الحتاد يف ر�أ�س 
�خليمة، و�ل�شيخ �شلطان بن �شقر 
بن خالد �لقا�شمي، و�أحمد حممد 
�ل�شحي، مدير عام �ملوؤ�ش�شة، رئي�س 
للجائزة،  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�الأمني  �شبيعان،  �إب��ر�ه��ي��م  و�أح��م��د 
ل��ل��ج��ائ��زة، و�أع�����ش��اء �للجنة  �ل��ع��ام 
�إد�رة  وجم���ل�������س  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
�ملوؤ�ش�شة، وح�شد كبري من �ل�شيوخ 
�حلكومية،  �ل������دو�ئ������ر  وم����������در�ء 
،و�مل�شوؤولني  و�مل��ح��ل��ي��ة  �الحت���ادي���ة 
و�ل�شخ�شيات و�ملخت�شني، و�لطلبة 
باجلائزة  و�مل�����ش��ارك��ني  �ل��ف��ائ��زي��ن 
و�أول�������ي�������اء �أم������وره������م وج����م����ع من 

�الأهايل.

بجانب �شيف �شرف �جلائزة ورئي�س 
�ملوؤ�ش�شة.  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��رم 
بن �شقر �لعالمة د. �شالح �لفوز�ن، 
مل�شاركته  �جل����ائ����زة،  ���ش��رف  ���ش��ي��ف 
ف���ع���ال���ي���ات �جل����ائ����زة  �ل���ف���اع���ل���ة يف 
وجهوده  جن��اح��ه��ا،  يف  وم�شاهمته 
حما�شرتني  ت��ق��دمي  يف  �مل��ل��م��و���ش��ة 
ح�����ول ����ش���ك���ر �ل���ن���ع���م و�أخ���������رى عن 
�أث���ر ط��اع��ة ويل �الأم����ر ع��ل��ى �لفرد 
فعاليات  ب��رن��ام��ج  �شمن  و�ملجتمع 
على  بالفائدة  �نعك�س  ما  �جل��ائ��زة، 
بدوره،  ورو�ده����ا.  �جل��ائ��زة  جمهور 
بن  خ��ال��د  ب��ن  �شقر  �ل�شيخ  �أه����دى 
ح��م��ي��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����س جمل�س 
للقر�آن  ر�أ�س �خليمة  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
للجائزة،  �ملنظمة  وعلومه،  �لكرمي 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  ���ش��ق��ر 
ر�عي  �خليمة،  ر�أ����س  حاكم  �الأع��ل��ى 
�لقر�آنية،  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  درع  �جل���ائ���زة، 
تقدير� لدعم �شموه �لكبري للجائزة 
لفعالياته  مب��ت��اب��ع��ت��ه  وع����رف����ان����ا 
الإجناحها  �ل�����ش��دي��دة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 

وحتقيق �الأهد�ف �ملرجوة منها.

�إ�سادة :
�ملت�شابقون  �أ�����ش����اد  ج��ان��ب��ه��م،  م���ن 
�جلائزة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  و�مل�����ش��ارك��ون 
و�مل���ت�������ش���اب���ق���ون و�أول�����ي�����اء �أم����وره����م 
و�حل�����������ش�����ور ب����اجل����ه����ود �ل���ك���ب���رية 
و�لنوعية، �لتي بذلتها موؤ�ش�شة ر�أ�س 
وعلومه،  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �خليمة 
�لعليا  و�ل��ل��ج��ن��ة  ب��ك��اف��ة ط��و�ق��م��ه��ا، 
فعاليات  الإجن��اح  للجائزة،  �ملنظمة 
و�لعمل  ع�����ش��رة،  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل������دورة 
�خلتامي  �حل��ف��ل  تنظيم  يف  �مل��م��ي��ز 
�أخرجه ب�شورة ز�هية،  للجائزة، ما 
تعك�س مدى �لدعم �لذي حتظى به 
�جل��ائ��زة و�جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة يف هذ� 

�ل�شاأن من قبل �لقائمني عليها.

ف�سل �لقر�آن :
كلمته،  يف  �ل��ف��وز�ن،  ورحبالعالمة 
�لتي �ألقاها خالل فعاليات �حلفل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ب�شاحب  �خلتامي، 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو  ب��ن �شقر  ���ش��ع��ود 
�ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �أهمية  على  و�أك���د 
وعظم مكانته يف حياة �الأمة، و�أنه 
على  �مل�شلمون  ي�شري  �ل���ذي  �ل��ن��ور 
هديه يف �شتى �ملجاالت، وحث على 
و�أن  ب��ه  و�لعناية  بهديه  �لتم�شك 
م��ن مت�شك ب��ه جن��ا وح��از �ل�شعادة 
م��ن مظاهر  �أن  م��ع��ت��ر�  �الأب���دي���ة، 
�الحتفاء  �لكرمي  بالقر�آن  �لعناية 
بحفظته وتكرميهم. وقال: �إن من 
�أ�شرف  نلتقي يف  �أن  نعم �هلل علينا 
حفل، لكونه يحتفي بحفظة �لقر�آن 
�لكرمي. وقال د. �لفوز�ن: �إن �هلل، 
تبارك وتعاىل، تكفل بحفظ كتابه 
�لعزيز، ومل يكل حفظه �إىل �شو�ه، 
�ل�شاعة،  ق��ي��ام  �إىل  حم��ف��وظ  وه���و 
�لتبديل،  وال  �ل��ت��غ��ي��ري  ي��ن��ال��ه  ال 
م�شت�شهد� بقوله، تعاىل: )�إنا نحن 
حلافظون(،  ل��ه  و�إن���ا  �ل��ذك��ر  نزلنا 
و�أن  �ل���ق���ر�آن،  ق���ر�ء  بف�شل  منوها 
م��ن ق���ر�أ ح��رف��ا م��ن ك��ت��اب �هلل كان 
قول  ذل��ك  يف  و�أورد  ح�شنة،  ب��ه  ل��ه 
�لنبي، �شلى �هلل عليه و�شلم: )من 
ق����ر�أ ح��رف��ا م��ن ك��ت��اب �هلل ف��ل��ه به 
ح�شنة، و�حل�شنة بع�شر �أمثالها، ال 
�أق��ول �مل ح��رف، ولكن �أل��ف حرف 

والم حرف وميم حرف(.

على  و�ملتعاونة  و�مل�شاهمة  �لر�عية 
�إجناح فعاليات �جلائزة وبر�جمها.

فعاليات �حلفل :
و�نطلقت فعاليات �حلفل �خلتامي، 
�شبيعان،  حم���م���د  ل����ه  ق�����دم  �ل������ذي 
�لهيئة  مكتب  يف  و�ل��و�ع��ظ  �الإم����ام 
�ل����ع����ام����ة ل����ل���������ش����وؤون �الإ����ش���الم���ي���ة 
بتالوة  ر�أ����س �خليمة  و�الأوق����اف يف 
ب�شوت  �لكرمي،  �ل��ق��ر�آن  عطرة من 
�لطالب �ملو�طن، من ر�أ�س �خليمة، 
حممد عبد �لبا�شط �حلمادي، �أحد 
مب�شابقات  و�ل��ف��ائ��زي��ن  �مل�����ش��ارك��ني 
�ملنظمة،  �للجنة  �جلائزة. وعر�شت 
�شريطا  �حل���ف���ل،  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
�ألقى   ، ف��ي��دي��و  م�����ش��ور�  تو�شيحيا 
و�أهد�فها  �جل���ائ���زة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
�ال�شتعد�د  يف  �ل���ع���م���ل  وم�����ر�ح�����ل 
و�أعمال  ل��ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا،  و�ل��ت��ح�����ش��ري 
للقر�آن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل��ك��رمي و�إجن��از�ت��ه��ا خ��الل �لدورة 

�حلالية.

�لتكرمي :
ر�أ�س  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  وك���رم 
�حلفل  فعاليات  خ��ت��ام  يف  �خل��ي��م��ة، 
مب��ر�ف��ق��ة ���ش��ي��ف �جل���ائ���زة معايل 
�لفائزين  �ل��ف��وز�ن،  �شالح  �لدكتور 
وفئاتها،  �جل��ائ��زة  ف���روع  مبختلف 
و�ل�شهاد�ت  �جلو�ئز  ت�شليمهم  عر 
�شموه  �لتقط  ح��ني  يف  �لتقديرية، 
�لفائزين،  م����ع  ج��م��اع��ي��ة  �����ش����ورة 

�أ�شاف �لفوز�ن �أن �لقر�آن �شرف هذه 
�الأمة وعزها، �لذي �أعجز �لف�شحاء 
به  �ل���ب���ل���غ���اء، وحت������دى �هلل  وق���ه���ر 
�لثقلني فعجزو� عن �أن ياأتو� ب�شورة 
�ل��ق��ر�آن نور  و�أن  و�ح���دة م��ن مثله، 
�أيدينا،  بني  وت��ع��اىل،  �شبحانه  �هلل، 
ن�����ش��ري ع��ل��ى ه����د�ه، و�أن����ه ك���الم �هلل 
تعاىل �لذي �أنزله على ر�شوله �شلى 
جريل  ب��و����ش��ط��ة  و���ش��ل��م  عليه  �هلل 
�الأم��ة جيال  وتناقلته  �ل�شالم  عليه 
�لقر�آن  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  ج��ي��ل،  ب��ع��د 
�هلل  ن�شكر  �أن  يجب  عظيمة،  نعمة 
عليها، وهو نور �هلل ممتد بني �هلل 
�لدنيا،  يف  ب���ه  ي��ت��م�����ش��ك��ون  وخ��ل��ق��ه، 

مناف�شات  يف  �مل�شاركني  من  �أفو�جا 
وتالوته  �ل���ك���رمي  �ل����ق����ر�آن  ح��ف��ظ 
وجت����وي����ده، و����ش��ت��ق��ط��اب��ه��ا �أع������د�د� 
و�حل�شور،  �جل��م��ه��ور  م���ن  ك��ب��رية 
و�مل�شابقات  �جل��و�ئ��ز  �كت�شبت  فيما 
�الإم��ار�ت �شمعة طيبة،  �لقر�آنية يف 

و��شعة �لنطاق �إقليميا ودوليا.

عـــدد  يف  ــــاع  ــــف �رت  %  71
�مل�ساركني باجلائزة :

و����ش���رح �ل�����ش��ح��ي �الإجن��������از�ت، �لتي 
ح��ق��ق��ت��ه��ا �مل��وؤ���ش�����ش��ة و�جل����ائ����زة، يف 
م�شاريعها �ملتنوعة، الفتا �إىل �رتفاع 
ح��ل��ق��ات حتفيظ  �ل��ط��ل��ب��ة يف  ع����دد 

وينالون به �لكر�مة يف �الآخرة.

عناية و�هتمام :
�ل�شحي،  �أح���م���د  �أك����د  وم���ن ج��ان��ب��ه 
�ملنظمة  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س 
�ألقاها  �ل��ت��ي  ك��ل��م��ت��ه،  يف  ل��ل��ج��ائ��زة، 
خالل �حلفل عناية �لدولة بر�مج 
للن�سء  �ل���ك���رمي  �ل����ق����ر�آن  حت��ف��ي��ظ 
�لعمرية  �مل��ر�ح��ل  و�شتى  و�ل�����ش��ب��اب 
قيادة  ودع��م  �الجتماعية،  و�لفئات 
�لقر�آن  ملوؤ�ش�شات  �لر�شيدة  �لدولة 
�لكرمي يف �الإم��ار�ت، ما �أف�شى �إىل 
�لدولة،  يف  �لقر�آنية  �جلو�ئز  جناح 
وحتقيقها جناحات و��شعة، وجذبها 

م�شتوى  ع���ل���ى  �ل����ك����رمي  �ل�����ق�����ر�آن 
�إم����ارة ر�أ����س �خل��ي��م��ة، �ل��ت��ي تخ�شع 
و�رتفاع  �ملوؤ�ش�شة،  و�إد�رة  الإ���ش��ر�ف 
�لدورة  فعاليات  يف  �مل�شاركني  ع��دد 
بن�شبة  �جلائزة  من  ع�شرة  �لر�بعة 
�ملا�شي  �لعام  مع  باملقارنة   ،71%
ي�شل �إىل 798 م�شاركا وم�شاركة. 
�ل�شخي  �ل���دع���م  �ل�����ش��ح��ي  و�م���ت���دح 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  يقدمه  �لذي 
وجلائزة  للموؤ�ش�شة  �خليمة  ر�أ����س 
ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي، ووجه 
�ل�شكر �جلزيل �إىل �لقيادة �حلكيمة 
جلهودها �مللمو�شة يف �شتى �ملجاالت 
�جل���ه���ات  �إىل  �ل�������ش���ك���ر  وج������ه  ك���م���ا 

نيابة املحاكم تطلع على تطوير 
اخلدمات تقنيا يف �سرطة راأ�ض اخليمة

وفد من كلية الدفاع الوطني يزور هيئة املنطقة االإعالمية 

•• راأ�ض اخليمة - الفجر

�خليمة  ر�أ����س  مبحاكم  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  م��ن  وف��د  طلع 
و�لتطوير  �لتحديث  جهود  يف  �لتقنية  ��شتخد�م  على 
�مل��و�رد �لب�شرية و�ملالية يف �شرطة ر�أ�س  �أنظمة �د�رة  يف 
وعالية  متميزة  خدمات  تقدمي  من  مكنها  ما  �خليمة 
�جلودة.  جاء ذلك خالل ��شتقبال �لعميد جمال �أحمد 
�لطري مدير �الإد�رة �لعامة للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة 
�لنيابة  وف���د  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
�لعامة ملحاكم ر�أ�س �خليمة، برئا�شة �ل�شيد �شيف ر��شد 

�حل�شيني مدير �إد�رة �خلدمات �مل�شاندة .
ويف قاعة �ملركز �الإعالمي بالقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س 
�خليمة، حيث مت �للقاء �أو�شح �لعميد �لطري نهج �إد�رة 

�ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة يف كافة �الإجر�ء�ت �لتي تتم 
�لكرتونياً، وفقاً لتوجيهات �للو�ء �ل�شيخ طالب بن �شقر 
�لقا�شمي قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة، م�شري� �ىل �ن 
حتى  تطبق  و�الت�����ش��االت  �اللكرتونية  �خل��دم��ات  �إد�رة 
�الآن )45( نظاما �لكرتونيا و)22( خدمة �لكرتونية، 

و)7( خدمات قيمة م�شافة .
و�الت�شاالت  �لعامة  �لنيابة  وفد  �طلع  �لزيارة  و�شمن 
و�إجر�ء�ت  �لب�شرية �اللكرتوين  �ملو�رد  على نظام عمل 
�ل�شنوية  �ملو�زنات  وحتديد  �لتخطيط  حيث  من  نظام 

للمو�رد �لب�شرية و�ملالية و�لتقنية 
�لقيادة  �لعميد جمال �لطري درع  �للقاء قدم  ويف ختام 
�لنيابة  وف��د  رئي�س  �إىل  �خليمة،  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة 

�لعامة حلكومة ر�أ�س �خليمة، مع �لثناء و�لعرفان.

•• اأبوظبي-وام: 

لهيئة  �لتنفيذية  �لرئي�شة  �لكعبي  ن��ورة  �شعادة  �أك���دت 
�ملنطقة �الإعالمية - �أبوظبي و تو فور 54 �لتز�م �لهيئة 
جتاه تعاونها �مل�شرتك مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
حتفيز  على  وحر�شها  و�ل��دول��ي��ة  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ملحلية 
وت�شجيع �ل�شباب لالنخر�ط يف جمال �شناعة �الإعالم 
وفق  وو�ث��ق��ة  ثابتة  بخطى  �مل�شتقبل  نحو  و�الن��ط��الق 
خطط ��شرت�تيجية مدرو�شة. جاء ذلك خالل ��شتقبال 
من  وف��د�  م��وؤخ��ر�  �أبوظبي   - �الإعالمية  �ملنطقة  هيئة 
ثالثني �شخ�شا من كلية �لدفاع �لوطني �إطلعو� خاللها 
على ملحة عامة عن �مل�شهد �الإعالمي و�شناعة �لرتفيه 

فور  تو  و  �لهيئة  وتوجهات  �الأو�شط  �ل�شرق  يف منطقة 
�شناعة  يف  و�مل�شاهمة  �الإعالمي  �ملحتوى  لتطوير   54
مو�د �إعالمية وترفيهية م�شتد�مة على �مل�شتوى �ملحلي 

و�الإقليمي.
و�شملت زيارة �لوفد جولة يف تو فور 54 �طلع خاللها 
ع��ل��ى �مل��خ��ت��ر �الإب���د�ع���ي وت��ع��رف ع��ل��ى و���ش��ائ��ل تدريب 
و�النتقاء  و�الخ���ت���الف  �لتمييز  كيفية  ع��ل��ى  �مل���و�ه���ب 
�لعربي  �ل�شباب  بها  يحظى  �ل��ت��ي  �ملنا�شبة  و�ل��ف��ر���س 
لتعلم كل ما يخ�س �لتو��شل �الإعالمي و�لو�شول �إىل 
�جلماهري و�لدعم �ملقدم لهم من �أجل تنفيذ م�شاريعهم 
�إعالمي  للم�شي قدما يف تطوير حمتوى  و�إبد�عاتهم 

عاملي �مل�شتوى.

�أكرث من 100 فاعلية عرب �لإمار�ت �ل�سبع مب�ساركة كبار فناين �لعرب و�لعامل

انطالق فعاليات مهرجان اأبوظبي 2014 حتت �سعار روح الدار اإبداع وابتكار 
•• اأبوظبي-الفجر: 

نهيان  �ل�شيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
�ملجتمع،  وت���ن���م���ي���ة  و�ل���������ش����ب����اب 
�حلادية  �ل������دورة  �م�����س  �ن��ط��ل��ق��ت 
�أبوظبي )2 -31  ع�شرة ملهرجان 
جمموعة  تنظمه  �ل���ذي  م���ار����س(، 
حتت  و�ل��ف��ن��ون،  للثقافة  �أب��وظ��ب��ي 
و�بتكار  �إب������د�ٌع  �ل�����د�ر  روح  ���ش��ع��ار 
�لعام  ه����ذ�  �مل���ه���رج���ان  وي��ف��ت��ت��ح   ،
ب���ع���ر����س ل��ف��ع��ال��ي��ة ح���ك���اي���ات من 
�الإم��ار�ت ، �ل��ذي يد�شن جمموعة 
�لرناجمني  فعاليات  �شخمة من 
تعتر  �لتي  و�لتعليمي  �ملجتمعي 
�ملهرجان،  تاريخ  يف  تنوعاً  �الأك��رث 
�لرنامج  فعاليات  �إىل  باالإ�شافة 
�أعمال  �شي�شهد  �ل���ذي  �لرئي�شي، 
�لتكليف  و�أع���م���ال  �الأول  �ل��ع��ر���س 
�لفن  جن������وم  ل���ك���ب���ار  �حل���������ش����ري 
يف �ل���ب���ال���ي���ه، و�مل�������ش���رح، و�الأوب�������ر� 
�لت�شكيلية  و�ل��ف��ن��ون  و�مل��و���ش��ي��ق��ى، 
قالت  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه  �مل��ع��ا���ش��رة. 
����ش���ع���ادة ه������دى �خل���م���ي�������س ك���ان���و، 
موؤ�ش�س جمموعة �أبوظبي للثقافة 
و�لفنون: ت�شلط فعاليات مهرجان 
�لرئي�شي  ب���رن���اجم���ه  �أب���وظ���ب���ي 
و�ملجتمعي  �لتعليمي  وبرناجميه 
�ل�شوء على �إبد�عات كبار �لفنانني 

�ل���ع���م���ل و�مل�����ع�����ار������س و�ل������ن������دو�ت 
�لتعليم  ب��ني  جتمع  و�مل��ح��ا���ش��ر�ت، 
بني  �لعملي  و�ل��ت��ف��اع��ل  و�ل��رتف��ي��ه 
�لذي  �الأم��ر  و�ملهرجان،  �جلمهور 
يعك�س �اللتز�م �ملجتمعي ملجموعة 
و�شعيها  �لفنون،  للثقافة  �أبوظبي 
لالإ�شهام يف تر�شيخ مكانة �أبوظبي 
عاملية  ووج��ه��ة  ث��ق��اف��ي��ة  كعا�شمة 
�لدولة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ر�ئ����دة. ج��دي��ر 
�أبوظبي  م��ه��رج��ان  ���ش��رف  ���ش��ي��ف 
ل��ه��ذ� �ل��ع��ام ه��ي �ل��والي��ات �ملتحدة 
�الأمريكية، و�لتي �شيمثلها �لعديد 
من �أ�شهر �لنجوم �الأمريكيني مثل 
�أ���ش��ط��ورة �جل���از ه��ريب��ي هانكوك، 

و�أعرق  رينيه فليمنغ،  و�ل�شوبر�نو 
�لعامل  م�شتوى  على  �لباليه  ف��رق 
�الأمريكي،  �ل��ب��ال��ي��ه  م�����ش��رح  م��ث��ل 
�إىل ك��وك��ب��ة م��ن جنوم  ب��االإ���ش��اف��ة 
�لبيانو  و�لعامل مثل عازيف  �لعرب 
فا�شل،  مي�شال  �ل�شهري  �للبناين 
�لكال�شيكي  �ل���غ���ي���ت���ار  وم�����ب�����دع 
وفرقة  ك��ار�د�غ��ل��ي��ت�����س،  م��ي��ل��و���س 
�أورك���������ش����رت� �الحت��������اد �الأوروب���������ي 
�ملعر�س  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  لل�شباب، 
�لعاملي �الأول للفنان �لت�شكيلي بيل 
�حل�شري  �لتكليف  وعمل  فونتانا 
و�للذين  ك���اظ���م  حم��م��د  ل��ل��ف��ن��ان 

�شي�شتمر�ن �إىل 20 �أبريل �ملقبل. 

�لفر�شة  وتتيح  و�لعامليني،  �لعرب 
�الإمار�تي  �ملجتمع  �شر�ئح  جلميع 
�ك��ت�����ش��اف م��ك��ام��ن �مل����و�ه����ب لدى 
�لثقايف  �مل�����وروث  و�إب�����ر�ز  ���ش��ب��اب��ن��ا، 
و�حل���������ش����اري ل����دول����ة �الإم���������ار�ت 
عليه،  و�حل��ف��اظ  �ملتحدة  �لعربية 
�لفعاليات  من  �لعديد  خ��الل  من 
�لتعليمية  �ملجتمعية  و�الأن�����ش��ط��ة 
حتفيز  يف  ت�شهم  �لتي  و�لتفاعلية 
�الإبد�ع و�حت�شان �ملو�هب و�ملهار�ت 
�لفنية، مثل حكايات من �الإمار�ت 
، و �الحتفاء باملوروث وغريها من 

�ملبادر�ت �ملجتمعية و�لتعليمية .
جمموعة  يف  ن���ح���ن  و�أ������ش�����اف�����ت: 
ومن  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  �أب��وظ��ب��ي 
خ��الل م��ه��رج��ان �أب��وظ��ب��ي، نهدف 
�أي�����ش��اً �إىل ت��رج��م��ة ���ش��ع��ار �ل���دورة 
�حل��ادي��ة ع�����ش��رة روح �ل����د�ر �إب���د�ع 
و�بتكار عر فعاليات �أخرى ترتقي 
ب��اإ���ش��ه��ام��ات �ل��ن�����سء و�ل�����ش��ب��اب يف 
�لذي  و�الإب���د�ع���ي  �لفني  �حل���ر�ك 
دولة  يف  �لفنية  �ل�����ش��اح��ة  ت�شهده 
�الأم�شيات  خ����الل  م���ن  �الإم�������ار�ت 
ت���وف���ر من�شة  �ل���ت���ي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
تر�شخ  ل��ل�����ش��ب��اب  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ف��ن��ي��ة 
�لفني  �ل��ت��م��ي��ز  م��ف��اه��ي��م  ل��دي��ه��م 
ج�شور  بناء  ع��ن  ف�شاًل  و�الإب����د�ع، 
�ل��ت��و����ش��ل و�حل������و�ر �ل��ث��ق��ايف بني 
. وي���ه���دف  �الإم�������������ار�ت و�ل�����ع�����امل 

�الرتقاء  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان 
�لفنون  باأهمية  �ملجتمعي  بالوعي 
بالتعبري  و�ل��و���ش��ول  و�مل��و���ش��ي��ق��ى، 
�آف��اق �أرحب  �لفني و�الإب��د�ع��ي �إىل 
و�لعاملي،  �مل��ح��ل��ي  �مل�شتويني  ع��ل��ى 
باعتباره و�حد�ً من �أبرز �الأحد�ث 
وعاملياً،  عربياً  و�لفنية  �لثقافية 
تتمتع  ب����ر�م����ج  م����ن  ي���ق���دم���ه  مب����ا 
�شي�شهد  حيث  وت��ن��وع��ه��ا،  ب��رث�ئ��ه��ا 
تاألق  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �أب��وظ��ب��ي  جمهور 
�لعامليني،  �ل���ن���ج���وم  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�لرناجمني  فعاليات  ع��ن  ف�شاًل 
�للذين  و�مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
ي��ت�����ش��م��ن��ان جم��م��وع��ة م���ن ور����س 

�سعود بن �سقر يتو�سط �لفوز�ن و�لفائزين و�ل�سيوخ و�أع�ساء �للجنة �ملنظمة.
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن را�سد ي�ستقبل 

القن�سل ال�سيني اجلديد بدبي
•• دبي -وام:

�إ�شتقبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
يف ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم دبي �شباح �م�س �ل�شيد تانغ ويي بني �لقن�شل 
�لعام �ل�شيني �جلديد يف دبي �لذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه 
مهام عمله يف �لدولة. وقد رحب �شموه بالقن�شل �ل�شيني متمنيا له �لنجاح 
يف مهامه مبا يخدم �مل�شالح �لتجارية و�القت�شادية و�ل�شياحية �مل�شرتكة بني 
دولة �المار�ت وجمهورية �ل�شني �ل�شعبية. ح�شر �للقاء عدد من �مل�شوؤولني. 

وفد �سويدي يزور الدولة لبحث التعاون يف جمال اجلامعات 
•• دبي -وام:

يزور وفد جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �ل�شويدية للتعاون �لدويل يف جمال �لبحوث و�لتعليم �لعايل حاليا 
دولة �المار�ت للقاء عدد من �ملوؤ�ش�شات �الأكادميية يف �لدولة مبا يف ذلك جامعة نيويورك - �أبو ظبي 

وجامعة خليفة ومعهد م�شدر وجامعة �ل�شارقة.
يف  �الأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  بني  للتعاون  قاعدة  بناء  يف  ياأمل  �إن��ه  و�شترج  �أويل  �ملوؤ�ش�شة  رئي�س  وق��ال 

�الإمار�ت و�جلامعات �ل�شويدية.
و�مل�شتمر يف هذ�  �ل�شريع  وبالنمو  �لعايل  �لتعليم  �الإم��ار�ت يف جمال  �ملوؤ�ش�شة بجهود  �إد�رة  و�أ�شادت 
�ملجال معربة عن �لتطلع للتو��شل ومناق�شة فر�س �شر�كة مبتكرة وفريدة من نوعها بني �جلامعات 

�ل�شويدية ونظري�تها بالدولة. 

% مب�ساركة 24 مدر�سة بـ 29 �ألف طالب وطالبة منهم 23 �ألف من �ملو�طنني ميثلون 78 

اإطالق برنامج دبي لعقود اأولياء االأمور يف املدار�ض اخلا�سة
•• دبي – حم�صن را�صد 

و�لتنمية  �مل���ع���رف���ة  ه��ي��ئ��ة  �أع���ل���ن���ت 
�لب�شرية يف دبي عن �نطالق �ملرحلة 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن ب��رن��ام��ج دب���ي لعقود 
�ملد�ر�س �خلا�شة،  �الأمور يف  �أولياء 
�لعام  ب��د�ي��ة  �لهيئة  �أطلقتها  �لتي 
يف  و��شتهدفت  �جل����اري،  �ل��در����ش��ي 
مدر��س،  ���ش��ت��ة  �الأويل  م��رح��ل��ت��ه��ا 
بح�شب �أمل باحل�شا رئي�س �اللتز�م 
�لهيئة،  يف  �مل�������ش���وؤول���ي���ات  و���ش��ب��ط 
وك�شفت عن �أنه مع �نطالق �ملرحلة 
�لثانية من �لرنامج �أ�شبح �إجمايل 
مبوجب  م���در����ش���ة،   24 �مل����د�ر�����س 
مد�ر�س  و6  ج��دي��دة،  مدر�شة   18
��شتملتها �ملرحلة �الأوىل، و�أجمايل 
عدد �لطلبة يف �ملرحلتني 38 �ألف 
 22 منهم  وطالبة،  طالبا  و624 
�ألف 885 طالبا وطالبة مو�طنة، 
وميثلون ن�شبة %78 من �إجمايل 
�ملد�ر�س  يف  �الإم���ار�ت���ي���ني  �ل��ط��ل��ب��ة 

�خلا�شة.
و�شبط  �الل����ت����ز�م  رئ��ي�����س  وق���ال���ت 
�ملرحلة  �إن  �لهيئة،  يف  �مل�شوؤوليات 
�أل���ف   29 �ل��ث��ان��ي��ة ت�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى 
 16 منهم  وطالبة،  طالبا  و238 
�ألف 467 طالباً مو�طناً، وحتتوي 
تعد  ج��دي��دة  �إ�شافية  بنود   3 على 
�ل��ع��ق��د، ت�شب  ل��ن�����ش��و���س  م��ك��م��ل��ة 
جميعها يف م�شلحة �لطرفني ويل 

�الأمر و�ملدر�شة. 
�أول����ي����اء  م����ن   96% �أن  و�أف���������ادت 
�الأمور وقعو� عقود �ملرحلة �الأوىل 
و��شتفاد  ب����دب����ي،  م����د�ر�����س   6 يف 
من  وطالبة،  طالباً   9362 منها 
�إمار�تياً،  ط��ال��ب��اً   7418 ب��ي��ن��ه��م 
% من   79.2 ن�����ش��ب��ة  وي�����ش��ك��ل��ون 
من  �مل�شتفيدين  �لطلبة  �إج��م��ايل 
�لهيئة  �أن  م�شيفة  �مل��رح��ل��ة،  ت��ل��ك 
من  �لثانية  �ملرحلة  حددت مالمح 

�الأمور و�ملدر�شة �أو �لعك�س.
ح�شلت  �ل�������ذي  �ل���ع���ق���د  وي�������ش���ري   
�أن  �إىل  ن�����ش��خ��ة م��ن��ه  �خل��ل��ي��ج ع��ل��ى 
�ملدر�شة  ب���ني  �ل���ب���ن���اءة  �ل���ع���الق���ات 
و�الأ�����ش����رة ت��ع��د ع���ام���اًل ح��ا���ش��م��اً يف 
تعليمية  خ�����ر�ت  ت���ق���دمي  ���ش��م��ان 
توفري  على  مرتكزة  للطلبة  فعالة 
ل���ه���م، ومن  �ل�����ش��ل��ي��م��ة  �ل��ت��ن�����ش��ئ��ة 
�أن تكون  م�شلحة �ملدر�شة و�الأ�شرة 
هذه �لعالقات �لبناءة م�شتندة �إىل 
و���ش��روط و��شحة يف �شيغة  �أح��ك��ام 

عقد يلتزم به �لطرفان.
 و����ش���دد �ل��ع��ق��د ع��ل��ى �����ش����رورة �أن 
�إج��������ر�ء�ت فاعلة  �مل���در����ش���ة  ت��ط��ب��ق 
مل��ع��اجل��ة ����ش���ك���اوي �أول����ي����اء �الأم�����ور 
وم��الح��ظ��ات��ه��م، ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي على 
�أول�����ي�����اء �الأم��������ور يف �ل����وق����ت ذ�ت����ه 
�ح��رت�م ه��ذه �الإج���ر�ء�ت و�لتعامل 
معها كاأد�ة مهمة يف توفري خر�ت 

تعليمية فاعلة الأبنائهم.
�أن���ه وم���ن �أجل   و�أ����ش���ار �ل��ع��ق��د �إىل 
���ش��م��ان ح�����ش��ول ج��م��ي��ع �الأط�����ر�ف 
مب�شووؤلياتها  و��شحة  معرفة  على 
ت�شجع  �ل��ه��ي��ئ��ة  ف�����اإن  وو�ج���ب���ات���ه���ا، 
�الأ����ش���ر ع��ل��ى ق�����ر�ءة �ل��ع��ق��د بدقة، 
و�ل��ت��وق��ي��ع عليها  �مل���و�ف���ق���ة  وع����دم 
�إجابات  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م  ب��ع��د  �إال 
و�ف���ي���ة م���ن �مل���در����ش���ة ع��ل��ى جميع 
الفتاً  وت�شاوؤالتهم،  ��شتف�شار�تهم 
�إىل �أن �الأحكام و�ل�شروط �ملن�شو�س 
عليها يف �لعقد تعد مرجعاً لت�شوية 
�ملنازعات، و�شت�شتفيد هيئة �ملعرفة 
هذ�  يف  عليه  �ملن�شو�س  ب��االت��ف��اق 
�لعقد �أثناء مناق�شة و�إقر�ر �حلاالت 

�لتي ت�شلها من �أحد �لطرفني.
 و�شدد �لعقد على �شرورة �الإف�شاح 
و��شح  ب�شكل  �ملدر�شية  �لر�شوم  عن 
بو�شوح  عر�شها  يتم  و�أن  ومبا�شر، 
�ملدر�شة  �لعقد بني  تفا�شيل  �شمن 

وويل �الأمر.

من  �لر�جعة  �لتغذية  ور���س  خالل 
�الجتماع  ومت  �مل�شتهدفة،  �ل�شر�ئح 
ب��اأول��ي��اء �الأم����ور وم��د�ر���س �ملرحلة 
معدل  �ن��خ��ف��ا���س  م���وؤك���دة  �الأوىل، 
�شو�ء  �ملختلفة  باأنو�عها  �ل�شكاوي 
�أو  �ل��ر���ش��وم  ب���زي���ادة  متعلقة  ك��ان��ت 
تلك  يف  �ل���ط���الب���ي���ة  �ل�������ش���ل���وك���ي���ات 
مقارنة   20% ب��ن�����ش��ب��ة  �مل����د�ر�����س 
تطبيق  ت�شبق  كانت  �لتي  باملرحلة 

نظام �لعقود يف �ملد�ر�س.
�لثالثة  �ل��ب��ن��ود  �أن  باحل�شا  و�أك���د 
تعليمي  تلخ�شت يف عقد  �جلديدة 
و�الأ�شرة  �ملدر�شة  م�شئوليات  يحدد 
ل�شمان �ال�شتخد�م �الأمثل لو�شائل 
تتهاون  ولن  �الجتماعي،  �لتو��شل 
من  ح��ال��ة  �أي  م���ع  �مل���در����ش���ة  �إد�رة 
�ملعتمد  �الأذى  �أو  �لت�شهري  ح��االت 
ب���ا����ش���ت���خ���د�م م�����و�ق�����ع �ل���ت���و�����ش���ل 
�ملدر�شة  على  وينبغي  �الجتماعي، 
لال�شتخد�م  و��شحة  �شيا�شة  �إعد�د 
�ملنتديات  �أو  �لو�شائل  لتلك  �المثل 
�أولياء  و�إط�����الع  ف��ي��ه��ا،  و�مل�����ش��ارك��ة 
تت�شمن  �أن  ويجب  عليها،  �الأم���ور 
تلك �ل�شيا�شة �حرت�م �أولياء �الأمور 
و�لطلبة يف جميع �ل�شفوف جميع 
�أع�شاء �ملجتمع �ملدر�شي، ويلتزمو� 
د�ئما بعدم �نتهاك �شرية �لنقا�شات 
وع���دم  �إف�����ش��ائ��ه��ا  �أو  و�مل�������ش���ارك���ات 
�أع�شاء  م��ن  ع�����ش��و  ب����اأي  �لت�شهري 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وم����ع ثبوت  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�شيطبق  �مل��خ��ال��ف��ة،  ت��ل��ك  �رت���ك���اب 
ع���ق���وب���ات م��ت��ن��وع��ة ق���د ت�����ش��ل �إىل 
�إىل  و�إحالتها  �ملدر�شة،  �لف�شل من 
�لهيئة للبت فيها و�مل�شادقة عليها.

و�شيا�شة  و�ل�������ش���روط،  و�الأح����ك����ام 
�ل���ق���ب���ول ل�����دى ب���ع�������س �مل�����د�ر������س، 
�الط�������الع  مت  �ن�������ه  �إيل  م���������ش����رية 
�ملتوفرة  �ل���وث���ائ���ق  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع��ل��ى 
�خلا�شة  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �مل����و�ق����ع  ع���ر 
وفرن�شا  �أ�شرت�ليا  كل  يف  باملد�ر�س 
�الأمريكية  �مل���ت���ح���دة  و�ل�����والي�����ات 
وقطر ونيوزيلند� و�الأردن و�ململكة 

�ملتحدة و�شنغافورة.
 و�أ�شارت باحل�شا �إىل �أن فرق عمل 
ت�شكيلها  مت  �لهيئة  يف  متخ�ش�شة 
ل��در����ش��ة ه��ذه �ل��ت��ج��ارب، و�لوقوف 
على �لتغذية �لر�جعة من �الإد�ر�ت 
�أم�������ور طلبة  و�أول�����ي�����اء  �مل���در����ش���ي���ة 
�ملد�ر�س �خلا�شة �مل�شمولة باملرحلة 
ل�شمان  �مل��د�ر���س،  وم��الك  �الأوىل، 
�الأط�����ر�ف  ك��اف��ة  م�شلحة  حت��ق��ي��ق 
�ملعنية وتعزيز �ل�شر�كة �ملدر�شية يف 
�إطار و��شح و�شّفاف يحدد �حلقوق 

و�مل�شوؤوليات.
 ول��ف��ت��ت رئ��ي�����س �الإل����ت����ز�م و�شبط 
�لذي  �لرنامج  �أن  �إىل  �مل�شوؤوليات 
ب���د�ي���ة �لعام  ���ش��ي��ب��د�أ ت��ن��ف��ي��ذه م���ع 
 2015-2014 �ملقبل  �ل��در����ش��ي 
لت�شجيل  ����ش���رط���اً  ي����ك����ون  �����ش����وف 
بدبي،  �خل���ا����ش���ة  �مل����د�ر�����س  ط��ل��ب��ة 
عن  �الأم���ر  ويل  تثقيف  وي�شتهدف 
وي�شاهم  وو�ج��ب��ات��ه،  ح��ق��وق��ه  �أه���م 
من  للمد�ر�س  �لفر�شة  ت��وف��ري  يف 
�أجل رفع م�شتوى �لوعي عن دورها 
وو�ج��ب��ات��ه��ا ح��ي��ال �أول���ي���اء �الأم����ور 
تو��شل مبا�شرة وموثقة  قناة  عر 
�إيجاد  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ط��رف��ني،  ب��ني 
�أولياء  نز�عات  لف�س  و��شحة  �آلية 

خا�س  ب���ن���د  ه���ن���اك  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
عاما   15 عمر  يف  �لطلبة  بتوقيع 
�أمورهم  �أولياء  لي�شاركو�  فوق  فما 
يدركون  باعتبارهم  �لعقد  توقيع 
م�شوؤولياتهم  ويفهمون  ن�شو�شه 
�شفحة  �إىل  باالإ�شافة  وحقوقهم، 
ت��وع��وي��ة الأول��ي��اء �الأم����ور لتو�شيح 
�أه���م���ي���ة �ل��ع��ق��د وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م على 

قر�ءته وفهمه وتوقيعه.
دبي  برنامج  �أن  باحل�شا  و�أو�شحت 
�خلدمات  ج��ودة  �شمان  على  يركز 
�خلا�شة،  �مل���د�ر����س  يف  �لتعليمية 
عالية  كثافة  ت�شهد  �لتي  وال�شيما 
و��شتهدفت  �الإم��ار�ت��ي��ني،  للطلبة 

�أجل  �لفر�شة الأول��ي��اء �الأم���ور م��ن 
�لر�شوم  ع��ل��ى  �شاملة  ن��ظ��رة  �إل��ق��اء 
على  مل�شاعدتهم  �ملتوقعة  �ملدر�شية 
للميز�نية،  �مل�����ش��ب��ق  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�لكامل  �ل��وع��ي  توفري  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
لدى ويل �الأمر باملناهج �لدر��شية، 
�ملتاحة،  و�خل��ي��ار�ت  �ملقررة،  و�مل��و�د 
�ل����ط����ال����ب على  وك�����ذل�����ك حت���ف���ي���ز 
�الل���ت���ز�م ب��احل�����ش��ور و�الل����ت����ز�م يف 
و�لعمل  �مل��ق��ررة،  �ملدر�شية  �ملو�عيد 
ع��ل��ى حت�����ش��ني ع���الق���ة ويل �الأم����ر 
�لتو��شل  قنو�ت  وتعزيز  باملدر�شة 
�لتعليمية،  �لعملية  �أط�����ر�ف  ب��ني 
�الأد�ء  م�شتوي  رف��ع  يف  و�مل�شاهمة 

�ملد�ر�س  �أ�شعاف   4 �لثانية  �ملرحلة 
�لتي خ�شعت للمرحلة �الأوىل �لعام 
�برز  �أن  موؤكدة  �جل��اري،  �لدر��شي 
�لهيئة  �شهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
�إجن���از توقيع  �مل��رح��ل��ة ه��ي  يف تلك 
بن�شبة  �مل���ح���دد  �مل���وع���د  يف  �ل��ع��ق��ود 
%100 وهذ� ما تطمح له �لهيئة 

يف �ملرحلة �ملقبلة.
يعزز  �ل����رن����ام����ج  �أن  و�أو�����ش����ح����ت 
م���ن �ل��ع��الق��ة ب���ني �أول���ي���اء �الأم����ور 
و�مل���د�ر����س م��ن خ���الل ت��وع��ي��ة وىل 
وي�شاهم  وو�جباته،  بحقوقه  �الأمر 
�آمنة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  يف 
وحمفزة للطالب، �إىل جانب �إتاحة 

�لتو��شل  خ���الل  م���ن  �مل��در���ش��ة  يف 
�الأمور  �أولياء  بينها وبني  �مل�شرتك 

وحتقيق �لدعم �مل�شرتك بينهما.
 و�أ�شافت، �أن �لرنامج �شهد تنفيذ 
�أف�شل  يف  ���ش��ام��ل��ة  ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ات 
و�الإقليمية  �ل���دول���ي���ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�الأمور  �أولياء  ب�شاأن عقود  و�ملحلية 
و�ملد�ر�س، �إذ مت �الطالع على مناذج 
من �لعقود لبع�س �ملد�ر�س �خلا�شة 
يف دبي، وكذلك مر�جعة مناذج من 
مد�ر�س  توفرها  �لتي  �التفاقيات 
خ���ا����ش���ة �أخ�������رى ل��ت��ث��ق��ي��ف �أول����ي����اء 
وتوقعات  ���ش��ي��ا���ش��ات  ع���ن  �الأم�������ور 
�الأمر  ويل  كتيب  ومنها  �مل��در���ش��ة، 

��ستولو� منه على 100 �ألف درهم كانت بحوزته

القب�ض على ع�سابة من اأربعة اآ�سيويني خطفوا اأحد االأ�سخا�ض منتحلني �سفة رجال االأمن
•• ال�صارقة – الفجر 

متكنت �أجهزة �لتحريات و�ملباحث 
�جلنائية بالقيادة �لعامة ل�شرطة 
�إد�رة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل�������ش���ارق���ة 
�جلنائية  و�مل��ب��اح��ث  �ل��ت��ح��ري��ات 
بالقيادة �لعامة ل�شرطة دبي من 
�أف��ر�د ع�شابة ت�شم  �لقب�س على 
�جلن�شية  م��ن  �أ���ش��خ��ا���س  ث��الث��ة 
و�شخ�س من �جلن�شية  �لبنغالية 
�لباك�شتانية بتهمة �نتحال �شفة 
رجال �الأمن و�لقيام بخطف �أحد 
 100 مبلغ  و�شرقة  �الأ�شخا�س 
�أل���ف دره���م ك��ان��ت ب��ح��وزة �ملجني 

عليه .
وك��������ان �أح��������د �الأ�����ش����خ����ا�����س من 
تقدم  ق��د   ، �لبنغالية  �جلن�شية 

�ل�شاكي  �أف��اد  كما   ، بحوزته  �لتي 
قاما  �خل��اط��ف��ني  م���ن  �ث��ن��ني  �أن 
�أثناء  بال�شرب  عليه  ب��االع��ت��د�ء 

وجوده بال�شيارة .
 وبناء عليه فقد مت ت�شكيل فريق 
�لق�شية  ملتابعة   ، وحت���ري  بحث 
و�لقب�س  �جل��ن��اة  �إىل  و�ل��ت��و���ش��ل 
�ل��ف��ري��ق �إىل  ع��ل��ي��ه��م ، وت��و���ش��ل 
�إىل  ق��ادت  �لتي  �ملعلومات  بع�س 
دبي  ب��اإم��ارة  يقيم  �شخ�س  وج��ود 
 ، باجلرمية  �شلة  ل��ه  ب��اأن  ي�شتبه 
�لتحريات  �إد�رة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
بالقيادة  �جل���ن���ائ���ي���ة  و�مل���ب���اح���ث 
، متكن  دب�����ي  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة 
�لفريق من حتديد هوية �ملذكور 
ويدعى ) ي ، ك ،�أ ( من �جلن�شية 
�لبنغالية ، ومعرفة مكان تو�جده 

�لغرب  �شرطة  م��رك��ز  �إىل  ب��ب��الغ 
بال�شارقة يفيد بتعر�شه للخطف 
و�ل���������ش����رق����ة ، م�����ن ق���ب���ل �أرب����ع����ة 
جمهولني قامو� باعرت��شه �أثناء 
بال�شارقة  �ملناطق  باإحدى  �شريه 
وبيده  �شيارته  م��ن  ن��زل  بعدما   ،
 100 ح���ق���ي���ب���ة حت����ت����وي م���ب���ل���غ 
�لزي  دره��م وكانو� يرتدون  �أل��ف 
�ل���وط���ن���ي ، ح���ي���ث ق�����ام �أح���ده���م 
�شريعة  ب�����ش��ورة  ب��ط��اق��ة  ب���اإب���ر�ز 
رجال  من  �أنهم  �ل�شحية  ليوهم 
وطلبو�   ، )�ل���ت���ح���ري���ات(  �الأم�����ن 
كانو�  ���ش��ي��ارة  �إىل  �ل�����ش��ع��ود  م��ن��ه 
باملرور  ق��ام��و�  حيث  ي�شتقلونها 
قبل   ، بال�شارقة  �ل�شو�رع  ببع�س 
دب��ي حيث  �إم���ارة  �إىل  يتجهو�  �أن 
ق��ام��و� ب��اإن��ز�ل��ه و���ش��رق��ة �الأم���و�ل 

�ملتهمني  �ع���رت�ف���ات  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
�إىل  و�إحالتهم  توقيفهم  مت  فقد 
فيما   ، بال�شارقة  �لعامة  �لنيابة 
�إد�رة �لتحريات و�ملباحث  نا�شدت 
�ل�شارقة  ب�������ش���رط���ة  �جل���ن���ائ���ي���ة 
�حليطة  باتخاذ   ، �ملجتمع  �أف��ر�د 
مثل  �ل�����وق�����وع يف  م����ن  و�حل��������ذر 
�أن  ، الف��ت��ني �ىل  ه���ذه �جل���ر�ئ���م 
وخمالفي  �ملت�شللني  فئات  بع�س 
ق��و�ن��ني �الإق���ام���ة ، ي��ل��ج��ئ��ون �ىل 
، يف �شوء وما  مثل ه��ذه �الفعال 
ي��و�ج��ه��ون م��ن ���ش��ع��وب��ات ب�شبب 
للدخل  م���������ش����ادر  وج�������ود  ع������دم 
، مم���ا يدفع  �مل�������ش���روع  و�ل��ك�����ش��ب 
بهم الرت��ك��اب �جل��ر�ئ��م مبختلف 
ب�شرورة  وط��ال��ب��وه��م   ، �أن��و�ع��ه��ا 
قبل  و�حل��ذر من  �تخاذ �حليطة 

حيث مت �لقب�س عليه ، وب�شوؤ�له 
بقيامه  �ع������رتف  �ل���و�ق���ع���ة  ع����ن 
باال�شرت�ك  �جل���رمي���ة  ب��ارت��ك��اب 
م��ع ك��ل م��ن �مل��دع��و ع . م . ح من 
م  و�ملدعو  �لباك�شتانية،  �جلن�شية 
. �أ . ح و�ملدعو م .�أ .ع وكالهما من 

�جلن�شية �لبنغالية .
وت��و���ش��ل رج����ال �ل��ت��ح��ري��ات من 
�أدىل بها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ل��وم��ات  خ��الل 
�ملتهم ، �ىل معرفة �أماكن تو�جد 
�ملذكورين و�لقب�س عليهم جميعا 
مع  با�شرت�كهم  �ع��رتف��و�  حيث   ،
وتنفيذ  ت��دب��ري  يف  �الأول  �مل��ت��ه��م 
�جلرمية ، و�نتحالهم �شفة رجال 
�الأمن بهدف ت�شليل �ملجني عليه 
و�العتد�ء  لتهديده  �للجوء  قبل 

عليه بال�شرب . 

�الأ�شخا�س �لذين يقومون بحمل 
و�لتاأكد   ، ك��ب��رية  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ 
�لذين  �الأ����ش���خ���ا����س  ه���وي���ة  م���ن 
، مدعني  ط��ري��ق��ه��م  ي��ع��رت���ش��ون 
�أن��ه��م م��ن رج��ال �الأم���ن و�الإبالغ 

�ل��ف��وري ع��ن �أي ت�����ش��رف��ات تثري 
�ل���ري���ب���ة و�ل�������ش���ك م���ن ح��ول��ه��م ، 
�ل�شارقة  �شرطة  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل 
�ملخ�ش�شة  �الت�����ش��ال  �أرق����ام  على 
م�شاعدتها  وط���ل���ب  ل��ل��ج��م��ه��ور 

�الأوق�����ات ع��ل��ى �الأرق����ام  يف جميع 
 999 رق��م  �لهاتف  ع��ر  �لتالية 
065631111 عر خدمة  �أو 
جن���ي���د ل���الت�������ش���ال �الآم�������ن على 

�لرقم �ملجاين800151.

غد� �نطالق منتدى �لتعليم مب�ساركة 400 موؤ�س�سة من 35 دولة

ور�ض عمل يف طرق التدري�ض واملناهج وم�سروعات تعليمية بتقنية حديثة
•• دبي - الفجر

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل ، تنطلق غد�ً ) 
�لتجاري  دب��ي  مبركز   ،) �ل��ث��الث��اء 
�لتعليم  م��ن��ت��دى  �أع���م���ال  �ل��ع��امل��ي، 
 )GEF(ل�شابع� �ل�شنوي  �لعاملي 
ومعر�س �خلليج مل�شتلزمات وحلول 
�لتعليم )GESS(، بح�شور عدد 
�ل����وزر�ء و�ل��ق��ي��اد�ت �لرتبوية  م��ن 
د�خ���ل �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، وكوكبة 
�ملحليني  �لرتبويني  �خل���ر�ء  م��ن 
و�ل��دول��ي��ني، وم�����ش��ارك��ة �أك���رث من 
قطاع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  م���ن  �آالف   7
و�ملهتمني  و�ملتخ�ش�شني  �لتعليم 
بال�شاأن �لتعليمي، �إىل جانب 400 
�شركة وموؤ�ش�شة متثل رو�د �شناعة 
�حلديثة  و�لتقنيات  �لتكنولوجيا 

يف 35 دولة متقدمة.
�أي������ام ي�شهد  ث���الث���ة  وع���ل���ى م����دى 
�مل��ن��ت��دى وم��ع��ر���ش��ه، �ل���ذي ينطلق 

مملكة  يف  و�ل���ت���ع���ل���ي���م  �ل����رتب����ي����ة 
و�لدكتور  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة،  �ل��ب��ح��ري��ن 
م���غ���ي���ري �خل����ي����ي����ل����ي م�����دي�����ر ع����ام 
ومعايل  للتعليم،  �أبوظبي  جمل�س 
�ل��دك��ت��ور علي �ل��ق��رين م��دي��ر عام 
م��ك��ت��ب �ل���رتب���ي���ة �ل���ع���رب���ي ل����دول 
ع��دد من  وذل��ك مب�شاركة  �خلليج، 
�لقر�ر  و�شناع  �لرتبوية  �لقياد�ت 
وتتناول  �ل���رتب���وي���ني،  و�خل������ر�ء 
�جلل�شة جممل �لق�شايا �لرتبوية 
 21 بالقرن  �ملتعلقة  و�لتعليمية 
�لتطوير  و�شبل  �لتحديات،  و�أه��م 
�أع���م���ال  .  وت��ت�����ش��م��ن  �حل���دي���ث���ة 
ور�شة   100 م���ن  �أك�����رث  �مل��ن��ت��دى 
متحدثاً   20 �إىل  باالإ�شافة  عمل، 
لور�س  حم��ا���ش��ر�ً   150 رئ��ي�����ش��ي��اً، 
ترتكز  �ل��ت��ي  �لتخ�ش�شية،  �لعمل 
ع��ل��ى 3 حم�����اور �أ���ش��ا���ش��ي��ة، ه���ي :   
�لتكنولوجي  �ل��ت��م��ك��ني  م��ق��وم��ات 
لتعليم مهار�ت �لقرن 21، وطرق 
 -21 �لقرن  و�ملناهج يف  �لتدري�س 
�الإجناز�ت و�لتحديات، و مقومات 
الإ�شر�ك  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �ل��ت��م��ك��ني 

عنو�ن  �ل�����ش��اب��ع��ة حت���ت  دورت�����ه  يف 
�ملهار�ت   :21 و�ل��ق��رن  )�ل��ت��ع��ل��ي��م 
(، جمموعة  و�لتحديات  و�لفر�س 
ك����ب����رية م����ن �ل���ف���ع���ال���ي���ات وور������س 
متثل  �لتي  �ل��رثي��ة  �لعمل  و�أور�ق 
خ���ال����ش���ة �ل����ت����ج����ارب و�ل���ب���ح���وث 
�لعلمية،  و�ل���در�����ش���ات  �ل��رتب��وي��ة 
�ل��ن��اج��ح��ة يف خمتلف  و�ل���ت���ج���ارب 
ما  م���ق���دم���ت���ه���ا  يف  �ل�����ع�����امل،  دول 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �شتطرحه 
م����ن م���ل���ف���ات خ���ا����ش���ة ب����ع����دد مما 
�أجنزته دولة �الإمار�ت على �شعيد 
�لع�شرية  و�ملدر�شة  �لذكي  �لتعلم 
�ل��ذك��ي��ة، وم���ا يت�شل  و�خل���دم���ات 
تعليمية  م�����ش��روع��ات  م���ن  ب���ذل���ك 
وتكنولوجيا  ب��ت��ق��ن��ي��ة  م��رت��ب��ط��ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �حل���دي���ث���ة .  و�أب�������رز ما 
يقدمه �ملنتدى على وجه �لتحديد 
�حلو�رية  �جلل�شة  ه��و  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 
�لوز�رية �ملفتوحة، �لتي �شتعقد يف 
�ليوم �الأول، بح�شور حميد حممد 
و�لتعليم،  �لرتبية  وزير  �لقطامي 
و�ل��دك��ت��ور م��اج��د �ل��ن��ع��ي��م��ي وزير 

كيف ت�شبح جنماً يف مهنتك ( .
 ويقدم �شتيفن �شتيفن�شن �لرئي�س 
�شركة  وم����وؤ�����ش���������س  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
ورق����ة   Savivo، Savivo
عمل حول ) تاأثري ��شتخد�م �آليات 
 ،) �لتعليم  على  وتقنياتها  �الألعاب 
�إىل جانب �لعديد من �أور�ق �لعمل 
�لتي تتحدث عن �لتميز �لرتبوي 
وجودة �لتعليم، وعدد من �لق�شايا 
�ل�شاحة  ت�شغل  �لتي  و�ملو�شوعات 

�لرتبوية حملياً وعربياً وعاملياً .
�لتي  �ملميزة  �ملن�شات  خالل  ومن   
ي�شارك فيها 400 عار�س ميثلون 
تكنولوجيا  ����ش���ن���اع���ة  ع���م���ال���ق���ة 
�لتعليم  وت��ط��ب��ي��ق��ات  وب��رجم��ي��ات 
�ل���ذك���ي���ة و�ل���رق���م���ي���ة، يف �ل���ع���امل، 
مل�شتلزمات  �خلليج  معر�س  يقدم 
وحلول �لتعليم، �آخر ما و�شل �إليه 
من  �حليوية،  �ل�شناعة  ه��ذه  رو�د 
وو�شائل  وجتهيز�ت  تعليم  و�شائل 
ت�شكل  وم��ب��دع��ة�  مبتكرة  وط��ر�ئ��ق 
و�لنموذج  �حلديثة  �ملدر�شة  ق��و�م 

�لتعليمي �لدويل .

�الأم��ور يف عملية  و�أولياء  �لطالب 
�لتعلم .  وي�شهد �ملنتدى �لعديد من 
�أور�ق �لعمل �لو�قعية يف م�شمونها 
من  �مل�شتقبلية،  وروؤي��ت��ه��ا  وفكرها 
بينها ورقة عمل حول ) �لتاأ�شي�س 
و�شالحيتها  للمهار�ت  �ل�شحيح 
باربر�  وت��ق��دم��ه��ا   ،) م���دى �حل��ي��اة 
و�ملهار�ت  �لتعليم  مديرة  �ي�شنغر 
�القت�شادي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  يف 
�أخ�����رى مهمة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة، وورق�����ة 
�لرئي�س  ل��وي�����س  ب���ري���ان  ي��ق��دم��ه��ا 
حول   ،)  ISTE( ل����  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وعالقته  �الح��������رت�يف  �ل��ت��ع��ل��م   (
بالتعلم �ملت�شل (، فيما يقدم �إيو�ن 
مكنتو�س �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
NoTosh �ملحدودة، ورقة عمل 
تدور حول �شوؤ�ل ) ملاذ� نذهب �إىل 
�لدكتور  وي�شتعر�س   ،) �مل��در���ش��ة؟ 
�مل�شاعد  �الأ�شتاذ  �ل�شويدي  خليفة 
يف جامعة �الإم��ار�ت، جمموعة من 
�الأه��م��ي��ة يف حياة  بالغة  �ل��ت��ج��ارب 
�ل���رتب���وي���ني و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني، من 
خالل حما�شرة تتناول مو�شوع ) 

حمدان بن حممد ي�سدر قرار الالئحة التنفيذية 
لقانون موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان 

•• دبي -وام:

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�ملجل�س  ق��ر�ر  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
�لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  ب��اإ���ش��د�ر   2014 ل�شنة   5 رق���م 
للقانون رقم 4 ل�شنة 2011 ب�شاأن موؤ�ش�شة حممد بن 
�ملقدمة  �أنو�ع �خلدمات  �لقر�ر  . وحدد  ر��شد لالإ�شكان 
من خالل �ملوؤ�ش�شة و�لقيمة �ملالية لكل منها و�ل�شروط 
�أي من  �لو�جب توفرها يف �لر�غبني يف �حل�شول على 

تلك �خلدمات و�ل�شو�بط �ملتعلقة بها.
وف�����ش��ل��ت �مل�����ادة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �ل���ق���ر�ر �أن������و�ع �خلدمات 
من  فئات  ثالث  تت�شمن  و�لتي  �ملوؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي 
جاهز  م�شكن  ومنحة  �شكنية  �أر����س  منحة  وه��ي  �مل��ن��ح 
�الإح��الل وث��الث فئات  �أو  �الإ�شافة  �أو  �ل�شيانة  ومنحة 
م�شكن  �شر�ء  �أو  م�شكن  ببناء  و�خلا�شة  �لقرو�س  من 
�أو �الإح��الل عو�شا  �أو �الإ�شافة  �أو �شيانة �مل�شكن  جاهز 
�لتي  �الأخ��رى  بيع م�شكن جاهز وكذلك �خلدمات  عن 
�الإد�رة  ويكون ملجل�س   . �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  يحددها جمل�س 
�ملن�شو�س  �الإ�شكانية  للخدمات  �ملالية  �لقيم  مر�جعة 
�ل�����ش��ائ��دة يف دبي  ل��الأو���ش��اع �الق��ت�����ش��ادي��ة  عليها وف��ق��ا 
�لتو�شيات  ورفع  و�شيانتها  �مل�شاكن  و�شر�ء  بناء  وكلفة 
الإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �إىل  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  �ل��الزم��ة 
�ملادة  ون�شت  ب�شاأنها.  �ملنا�شبة  �ل��ق��ر�ر�ت  الت��خ��اذ  دب��ي 

�ل��ع��ا���ش��رة م���ن ق����ر�ر �ل��الئ��ح��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع��ل��ى قيام 
�أو  منحة  طلب  على  مو�فقتها  �إ���ش��د�ر  وقبل  �ملوؤ�ش�شة 
تقرير  باإعد�د  �الإح��الل  �أو  �الإ�شافة  �أو  �ل�شيانة  قر�س 
�ج��ت��م��اع��ي ي��ح��دد ظ���روف م��ق��دم �ل��ط��ل��ب وت��ق��ري��ر فني 
�لتقديرية  تكلفتها  بيان  مع  �ملطلوبة  �الأع��م��ال  يحدد 
�أو  �ل�شيانة  �إىل  �مل�شكن  حاجة  وم��دى  �جن��ازه��ا  وم��دة 
�ملوؤ�ش�شة  ..وت��ق��وم  جزئيا  �أو  كليا  �الإح��الل  �أو  �الإ�شافة 
باملو�فقة على �ملنح �أو �لقرو�س وحتديد قيمتها يف �شوء 
�لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يقرها جمل�س �الإد�رة. و�ألزم 
�لقر�ر مقدم �لطلب �حلا�شل على مو�فقة جمل�س �إد�رة 
بالتوقيع  �الإ�شكانية  �خلدمات  باال�شتفادة من  �ملوؤ�ش�شة 
�ملطلوبة  �مل�شتند�ت  وت��وف��ري  و�ل��ت��ع��ه��د�ت  �ل��ع��ق��ود  على 
��شتبعاد  للموؤ�ش�شة  ويكون  ل��ه..  �ملحددة  �لفرتة  خ��الل 
�مل�شتحقني  قائمة  من  �ملتاأخر  �ملنتفع  �أو  �مل�شتفيد  ��شم 
الأي من �خلدمات �الإ�شكانية حلني ��شتيفاء �الإجر�ء�ت 

و�مل�شتند�ت �ملطلوبة منه.
�لتز�مات  ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة  ب�����ش��ورة  ك���ذل���ك  �ل���ق���ر�ر  وح�����دد 
بناء  وقرو�س  �ل�شكنية  �الأر����ش��ي  منح  من  �مل�شتفيدين 
�مل�����ش��اك��ن.. ك��م��ا �أو���ش��ح �آل��ي��ات ���ش��رف م��ب��ال��غ �لقرو�س 
تف�شيل  على  ع���الوة  بها  �مل�شتفيدين  م��ن  وحت�شيلها 
�أو  �مل�شتفيد  م��ن  �الإ�شكانية  �خل��دم��ة  �شحب  �إج����ر�ء�ت 
بهذ�  يعمل  �أن  ع��ل��ى  ذل���ك  �إىل  �ل�����ش��رورة  ح���ال  �ملنتفع 
�لقر�ر من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

عدد من �لطلبة يدر�سون يف �إحدى مد�ر�س دبي �خلا�سة

�ملتهمني بعد �لقب�س عليهم 
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي و معجنات ر�شالن 

رخ�شة رقم:CN 1183040 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شامل عبيد �شامل عبد�هلل �ملزروعي من 50% �ىل %75
تعديل ن�شب �ل�شركاء/نا�شر عبيد �شامل عبد�هلل �ملزروعي من 50% �ىل %25

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/مطعم وم�شاوي و معجنات ر�شالن   

RASLAN RESTAURANT & GRILLS & PASTY

�ىل/مطعم وم�شاوي و معجنات ر�شالن ذ.م.م 
RASLAN RESTAURANT & GRILLS & PASTY LLC

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني)
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�إعــــــــــالن
�التوماتيكية  �المر�طور  �ل�ش�����ادة/مغ�شلة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1127044 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر��س �ملال/من 0 �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 2*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/مغ�شلة �المر�طور �التوماتيكية   
IMPRIOR AUTOMAIC LAUNDRY

�ىل/مغ�شلة �المر�طور �التوماتيكية ذ.م.م 
IMPRIOR AUTOMAIC LAUNDRY LLC

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني)
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�اللو�ن �ملا�شية 

CN 1177547:للنقليات و�ملقاوالت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة بدر يو�شف حممد غريب �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف �حمد حممد �ملهريي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �شندل 

 CN 1282045:للرجال رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد يو�شف حممد ق�شيب �لزعابي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد خليفه عبيد �شعيد �ملحريبي

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

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

العدد 11035 بتاريخ 2014/3/3   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ريد �شتار لالثاث 

�مل�شتعمل رخ�شة رقم:CN 1538685 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيد كرمي خان جمعه جول )%100(
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شلطان حممد عبيد علي بن ثالث �ل�شميلي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شني �شيد من�شور قا�شم �لها�شمي
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/عمان  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�جلديد لالزياء ذ.م.م - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1015738-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

��شماعيل قا�شم لت�شليح �ملكيفات
 رخ�شة رقم:CN 1052282 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنارين 

لتجارة �لهد�يا ذ.م.م - فرع 8
 رخ�شة رقم:CN 1012315-8 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ما�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1332541:ل�شلع للخياطة و�القم�شة رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لغردقة 

 CN 1135848:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني)
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�إعــــــــــالن
و�لعبايا  لل�شيلة  �لفاتنة  �ل�ش�����ادة/�لعني  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1155552 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1.83*91 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لعني �لفاتنة لل�شيلة و�لعبايا   
PRETTY EYE SHAIEL & ABAYA

�ىل/روز دملا خلياطة �زياء �ل�شيد�ت
ROSW AELMA LADIES FASHION TAILORING

�ىل  �لعامري  يطبع  حممد  مادوب  بناية  �لوقن  �لعني  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 
�لعني �ل�شو �ل�شوق بناية �ل�شيخ �شايع �ل حامد

تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية فئة ثانية )1410907.2(
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية( )1410906(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني)
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�إعــــــــــالن
�ل�شحيه  �لذهبي لالعمال  �ل�ش�����ادة/�لن�شر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1554342 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خليفة عبد�لرز�ق عبد�لكرمي حممد �ل �شرف )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبيد خمي�س مطر �لكعبي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لن�شر �لذهبي لالعمال �ل�شحيه   
GOLDEN EAGLE SANITARY WORKS EST

�ىل/�جلذور �خل�شر�ء لل�شيانة و�لنظافة �لعامة
GREEN ROOTS FOR MAINTENANCE AND HYGIENE

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �لد�خليه للمباين )8121001(

تعديل ن�شاط/حذف تركيب و��شالح �الدو�ت و�لتمديد�ت �ل�شحية )4322002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11035 بتاريخ 2014/3/3   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ق�شر �ملكياج ملو�د �لتجميل و�ملكياج 

�لفني �ل�شينمائي - فرع رخ�شة رقم:CN 1171303 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ��شرف عبد�لغفار م�شطفى قنديل

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/ق�شر �ملكياج ملو�د �لتجميل و�ملكياج �لفني �ل�شينمائي - فرع   
MAKE UP PALACE COSMETICS & PROFESSIONAL CINEMA MAKE UP - BRANCH

�ىل/لل�شيد�ت فقط مل�شتح�شر�ت مو�د �لتجميل
ONLY LADIES COSMATCIS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع م�شتح�شر�ت وم�شتلزمات �لتجميل - بالتجزئة )4772008(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�شتح�شر�ت وم�شتلزمات �لتجميل - باجلملة )4649028(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني)
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيت 2000 لل�شيانة و�لتنظيف 

رخ�شة رقم:CN 1039449 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري:من/بيت 2000 لل�شيانة و�لتنظيف   
MAINTENANCE & CLEANING HOME 2000

�ىل/بيت 2000 الد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة
HOME 2000 PROPERTIES & MAINTENANCE BUILDING

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/��شافة �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين )8121001(

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )ابوظبي)
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �ل�شفيق للت�شليح

رخ�شة رقم:CN 1043034 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ور�شة �ل�شفيق للت�شليح   
AL SHAFEEQ REPAIRS WORKSHOP

�ىل/حمل �ل�شفيق لت�شليح �لكهرباء
AL SHAFEEQ ELECTRIC MAINTENANCE WORKSHOP

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية ق رقم 
166 حمل رقم 15 �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� �جلبانة �ر�س رقم 96 - 95 - 94 - 93 

B-89 حمل رقم
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية )4329904(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �ملو�قد و�ملرد�ت و�لغ�شاالت )9522001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح و�شيانة مكيفات �لهو�ء معد�ت �لتريد وتنقية �لهو�ء )3312007(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فطائر دو

رخ�شة رقم:CN 1097271 قد تقدمو� �لينا بطلب
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة منار خمي�س جابر �حلمادي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �حمد �شيف علي ربيع �ملزروعي

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/فطائر دو   

�ىل/مطعم خفيف و�شحي
RESTAURANT IS LIGHT AND HEALTHY

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ
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�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�و�شان  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1480381:لتجميع وبيع �ملياه رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�طايب 

�لطاهي خلدمات �لتموين
رخ�شة رقم:CN 1709820 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ
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 اإعـــالن �ضطب قيد
تعلن وز�رة �القت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة مايكل بيكر جونيور 
�ملتحدة( قد تقدمت  �لواليات   : �بوظبي )�جلن�شية   - �نك 
و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
بالوز�رة.  �الجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )3886( رقم  حتت 
وتنفيذ� الحكام �لقانون �الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  �لتجارية وتعديالتة  �ل�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س 
�حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �العرت��س �ن 
يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر 
من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�شاد �إد�رة 

�لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�ضجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�شركة �شاكور� �نرتنا�شيونال للتجارة ذ.م.م
  YIYUAN :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:188270       بتاريخ:2013/3/13 م
با�ش��م:�شركة �شاكور� �نرتنا�شيونال للتجارة ذ.م.م  

وعنو�نه:
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:7 �الت زر�عية قطاعات )�الت( �الت قطع مكائن بخالف 
�مل�شتخدمة يف �ملركبات �لرية مولد�ت �لتيار مولد�ت �لكهرباء �الت �حل�شاد غ�شاالت عالية �ل�شغط مكاحت 

)�الت( م�شخات )�جز�ء �الت �و مكائن �و حمركات( منا�شر )�الت( . 
و�شف �لعالمة: �لعالمة �لتجارية YIYUAN هي كلمة مركبة باللغة �لالتينية على خلفية بي�شاء �ول 
ثالثة �حرف YIY باللون �لرتقايل و�لثالثة �حرف �الخرى UAN مكتوبة باللون �الخ�شر ولي�س لهذه 

�لكلمة معنى حمدد . 
�ال�ش��رت�طات:. 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  3  مار�س 2014 العدد 11035
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  �عمال  �شيد�ت  جمل�س  تاأهل 
�لثانية من جائزة �المم  �ملرحلة  �إىل 
 2014 �ل��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ة  �مل��ت��ح��دة 
بد�يات  رخ�شة  ع��ن  بامل�شاركة  وذل��ك 
بني  �ل��ف��و�رق  �إلغاء  تعزيز  فئة  �شمن 
�جلن�شني يف جمال �خلدمات �لعامة.

و�فادت �لدكتورة �آمنة خليفة �آل علي 
رئي�س جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان، 
رخ�شة  �ط��الق  منذ  عمد  �ملجل�س  �ن 
�الرتقاء  �ىل   2007 ع����ام  ب���د�ي���ات 
�شيد�ت  �شيما  ال  وم�شاحلها  ب��امل��ر�ة 
وبر�مج  �أن�����ش��ط��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  �الع���م���ال 
تلبي �الحتياجات �القت�شادية للمر�أة 
وت��وث��ق رو�ب����ط ���ش��ي��د�ت �الع��م��ال مع 
�ل�شركات و�لهيئات �ملحلية و�القليمية 
وربط جمتمع �شيد�ت �عمال عجمان 
�ل�شيد�ت  �ع��م��ال  ب��اق��ي جم��ال�����س  م��ع 
بالدولة وكذلك ربط �شيد�ت �العمال 
�لقر�ر  ومتخذي  �ل�شيا�شة  �شناع  مع 
باال�شافة �ىل توفري �لفر�س لتدريب 
ن�شاطها يف  وت��و���ش��ي��ع  �مل�����ر�أة  وت��اأه��ي��ل 

�العمال جتارية و�ملهنية. 
�أن  �آم��ن��ة خليفة  �ل��دك��ت��ورة  و�أ����ش���ارت 
رخ�����س ب��د�ي��ات خ��الل �ل��ع��ام 2013 
324 رخ�شة بينما �لعام  و�شلت �ىل 
و�لعام   289 �ىل  و���ش��ل��ت   2012

2011 كانت 218 رخ�شة، 
�أكدت �ن �ملجل�س يوؤكد على دعم  كما 
���ش��ي��د�ت �الع���م���ال وذل����ك م���ن خالل 
�لت�شويق  عملية  وت�شهيل  �مل��ع��ار���س 
�شيد�ت  ت�����ش��ارك��ن  ح��ي��ث   ، ملنتجاتهن 

�لكرى  �ملعار�س  م��ن  بعدد  �الع��م��ال 
ملعر�س  �إ�شافة  �لدولة  �إم��ار�ت  بكافة 
ب����د�ي����ات و�ل�������ذي ن���ظ���م خ�����الل �شهر 
جناح   85 مب�شاركة  �مل��ا���ش��ي  �أك��ت��وب��ر 
����ش���م م���ن���ت���ج���ات ����ش���ي���د�ت �الع����م����ال، 
�ل��وط��ن��ي ومعر�س  �ل���ي���وم  وم��ع��ر���س 
�ملعار�س  م���ن  وع����دد  �ل���و�ح���د  �ل���ي���وم 
ب��ه��دف ترويج  ب��ال��دو�ئ��ر �حل��ك��وم��ي��ة 
���ش��ه��د �لعام  م��ن��ت��ج��ات �الأ�����ش����ر، وق����د 
25 معر�شا  ي��ق��ارب م��ن  �حل���ايل م��ا 
بينما �شهد �لعام �ل�شابق 23 معر�شا 
 20 خ���الل���ه  ن���ف���ذ   2011 و�ل����ع����ام 

معر�شا.
�أ����ش���ارت رئ��ي�����س جم��ل�����س �شيد�ت  ك��م��ا 
حري�س  �ملجل�س  �أن  عجمان،  �أع��م��ال 
�ع���م���ال عجمان  ����ش���ي���د�ت  ع��ل��ى دع����م 
وخ���ا����ش���ة مم����ن ه����ن ���ش��م��ن رخ�س 
بد�يات ، وذلك من خالل تذليل كافة 
و�لتغلب  ت��و�ج��ه��ه��ن  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ب��ات 
�أعمال  �شيد�ت  �إيجاد  �جل  من  عليها 
�ملنتجات  جميع  مبنتجاتهن  تناف�س 
ومن �وجه هذ� �لدعم توفري �لتدريب 

خلو�س  �الع��م��ال  ل�شيد�ت  و�لتاأهيل 
12 دورة  غمار �لعمل وقد مت تنفيذ 
حتى �لربع �لثالث من �لعام �حلايل ، 
بينما نفذت 11 دورة تدريبية بالعام 
2012 ، وخالل �لعام 2011 نفذت 

10 دور�ت تدريبية.
بد�يات  رخ�����ش��ة  م���ب���ادرة  �أن  وت��اب��ع��ت 
كان لها ف�شل كبري يف حت�شني و�شع 
تنفيذ  مت  ح���ي���ث  �الع����م����ال  ����ش���ي���د�ت 
�لر�شوم  ومعفاة من  باملنازل  م�شاريع 
�لعاملة  �الي�����دي  ع���ن  و�ال���ش��ت��ع��ا���ش��ة 
عبء  لتوفري  �ال���ش��رة  �أف���ر�د  بتدريب 

�جور �اليدي �لعاملة.
جدير بالذكر �أن جائزة �المم �ملتحدة 
للجمعية  ت��اب��ع��ة  �ل���ع���ام���ة  ل��ل��خ��دم��ة 
�أرقى  وتعتر  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة 
�ل�������دول يف  ل��ت��ق��دي��ر  �ع�������رت�ف دويل 
جماالت �خلدمة �لعامة و�حلكومية، 
وت����ك����اف����ئ �الإجن��������������از�ت �الإب����د�ع����ي����ة 
يف  �حلكومية  �لقطاعات  وم�شاهمات 
�أنحاء بلد�ن �لعامل من خالل  جميع 

م�شابقة �شنوية.
وت��ت�����ش��م��ن م��ع��اي��ري �جل���ائ���زة توفري 
خ��دم��ة ذ�ت ج����ودة ع��ال��ي��ة ل��ل��م��ر�أة، و 
�مل�شاءلة يف تقدمي �خلدمات  ت�شجيع 
�ل�����ش��ف��اف��ي��ة يف  ت��ع��زي��ز  �ل��ن�����ش��اء و  �إىل 
تعزيز  و  ل���ل���م���ر�أة  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي 
الحتياجات  �ال�شتجابة  على  �ل��ق��درة 
�مل�شاو�ة بني �جلن�شني  تعزيز  و  �مل��ر�أة 
يف ت��ق��دمي �خل��دم��ات �ل��ع��ام��ة وحتول 
جديد�ً  م��ف��ه��وم��اً  و�إدخ��������ال  �الد�رة 
مل�������ش���ارك���ة �مل����������ر�أة يف ����ش���ن���ع �ل����ق����ر�ر 

�ل�شيا�شي.

دبي خلدمات االإ�سعاف تبحث التعاون مع الدائرة املالية 

•• عجمان-وام:

نظمت �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان 
 2014 ل��ل�����ش��رك��اء  �ل���ث���اين  �مل��ل��ت��ق��ى 
�ال�شرت�تيجيني  �ل�����ش��رك��اء  ب��ح�����ش��ور 
ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  و�لت�شغيليني 
عجمان. ح�شر �مللتقى �شعادة �لعميد 
�لنعيمي  ع���ل���و�ن  ب���ن  ع���ب���د�هلل  ع��ل��ي 
�لقائد �لعام ل�شرطة عجمان و�شعادة 
عبد�هلل  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �لعميد 
ع����ام �شرطة  ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ع��ج��م��ان. و�أك�����د ���ش��ع��ادة �ل��ن��ع��ي��م��ي يف 
دور  �أهمية  �ملنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح 
�ل�����ش��رك��اء و�مل����وردي����ن يف دع���م جهود 
قدر�تها  وت���ع���زي���ز  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة 

دورها  �أد�ء  م��ن  لتمكينها  �ملختلفة 
مما  �مل��ط��ل��وب  �لنحو  على  ور�شالتها 
�لفعال  �ل�شريك  مرتبة  يف  ي�شنفهم 
�الأم��ن و�ال�شتقر�ر وم��ن هنا  يف دع��م 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�س  ياأتي 
�ملتعاملني  ر���ش��ا  ك�شب  على  عجمان 
بخدماتها  �الرت������ق������اء  خ������الل  م�����ن 
�ملعمول  و�لنظم  �الأ�شاليب  وتطوير 
�مل���ع���ام���الت مب���ا يلبي  �إجن������از  ب��ه��ا يف 
لرغباتهم.  وي�شتجيب  طموحاتهم 
و�أو�شح �أن �لهدف من تنظيم �مللتقى 
هو تبادل �الآر�ء و�الأفكار و�ملقرتحات 
�أف�شل �ل�شبل �لتي ت�شاعد على  حول 
حتقيق �لتقدم يف هذ� �ملجال. وتقدم 
و�لتقدير  و�ل��ث��ن��اء  بال�شكر  ���ش��ع��ادت��ه 

جلميع �حل�شور من �شركاء وموردين 
ب����دوره����م  م���ن���وه���ا   .. وم����ت����ع����اون����ني 
�الإيجابي يف ��شتد�مة �لنتائج �ملتميزة 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  عليها  �ل��ت��ي حت��ر���س 
�تفاقيات  ل�شرطة عجمان من خالل 
�ل�شر�كة و�لعقود �ملرمة مع �ملوردين 
�ملجتمع  �أف��ر�د  مع  �مل�شتمر  و�لتعاون 
وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه مب���ا ي���خ���دم �الأه������د�ف 
يحقق  ومب��ا  للقيادة  �الإ�شرت�تيجية 
�ل��ر���ش��ا �ل���ع���ام ل��ل�����ش��رك��اء و�مل���وردي���ن 
�لذي  �مللتقى  تنظيم  ج��اء  و�ملجتمع. 
ح�شره �ملوردين �ملتميزين حر�شا من 
على  عجمان  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�ل�شركاء  ر�شا  وقيا�س  �الأفكار  ت��د�ول 
�لتميز  من���اذج  و��شتكمال  و�مل���وردي���ن 

مل��ل��ف ج��ائ��زة وزي���ر �لد�خلية  �مل��ق��ررة 
�مل�شاركة  يف  �ل�����ش��رك��اء  ودور  للتميز 
�شمن �جلو�ئز . من جانبه قال �شعادة 
�لعقيد عبد�هلل �أحمد �حلمر�ين مدير 
�الأد�ء  وتطوير  �الإ�شرت�تيجية  �إد�رة 
�الإ�شرت�تيجية  �خلطة  تفا�شيل  عن 
�لعامة  ل��ل��ق��ي��ادة   2016  -  2014
�أن  ل�شرطة عجمان و�لتي ركزت على 
�أف�شل دول  �الإم���ار�ت من  تكون دول��ة 
و�لعمل  و�ل�شالمة  �الأم���ن  يف  �ل��ع��امل 
�حلياة  ج��ودة  لتعزيز  وفاعلية  بكفاءة 
تقدمي  خ���الل  م��ن  �الإم�����ار�ت  ملجتمع 
خ���دم���ات �الأم�����ن و�مل������رور و�الإ����ش���الح 
�الإق��ام��ة و���ش��م��ان �شالمة  ف�شال ع��ن 
�الأرو�ح و�ملمتلكات. و�أو�شح �أن �خلطة 

ت��رت��ك��ز ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن �الأه����د�ف 
�الأمن  تعزيز  وت�شمل  �الإ�شرت�تيجية 
و�الأمان و�شبط �أمن �لطريق وحتقيق 
�أعلى م�شتويات �ل�شالمة وتعزيز ثقة 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  بفاعلية  �جلمهور 
�لفريق  ب������روح  و�ل���ع���م���ل  و�ل����ع����د�ل����ة 
و�لنز�هة  �ل��ت��ع��ام��ل  وح�����ش��ن  و�ل��ت��م��ي��ز 
ومت  �ملجتمعية.  و�مل�شوؤولية  و�ل���والء 
خالل �مللتقى عر�س نظام حوكمة عقد 
�التفاقيات يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
عجمان وتطرق �ملتحدثون �إىل جائزة 
�ملوؤ�ش�شي  للتميز  �لد�خلية  وزير  �شمو 
ودور �ل�شركاء يف عمليات �لقيادة �لتي 
�الإ�شرت�تيجية  حت��ق��ي��ق  �إىل  ت��ه��دف 
للجهتني. من جهته ��شتعر�س �لر�ئد 

عبد�هلل علي بن علو�ن �لنعيمي رئي�س 
نظام  �الإ�شرت�تيجي  �لتخطيط  ق�شم 

�لعامة  للقيادة  �ل���وز�ري  �الق��رت�ح��ات 
�الرتقاء  يف  ودوره  ع��ج��م��ان  ل�شرطة 

بالعمل �ملوؤ�ش�شي من خالل �قرت�حات 
ومت  و�ملجتمع.  و�ملتعاملني  �ل�شركاء 

•• عجمان ـ الفجر 

تبد�أ �ليوم د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان 
تنفيذ برناجمها لالحتفال باأ�شبوع �لت�شجري 
�ل��ع��دي��د م���ن �جلهات  ب��ال��ت��ع��اون م���ع   34 �ل���� 
بتنظيم  وذل���ك  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  �حلكومية 
فعاليات زر�عية متنوعة تت�شمن �أعمال زر�عية 
 ، و�فتتاح م�شاتل زر�ع��ي��ة يف م��د�ر���س �الإم���ارة 
�ملد�ر�س  لطلبة  تثقيفية  حما�شر�ت  وتنظيم 
�لنفع  جمعيات  م��ع  بالتعاون  �لبيوت  ورب���ات 
م�شابقات  و  زر�ع��ي��ة  م�شاريع  و�إط���الق   ، �لعام 

زر�عية خا�شة للجمهور عر �لهو�تف �لذكية 
بالتعاون  �خل�شر�ء  �مل�شانع  مبادرة  كذلك  و 
وتنظيم  عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ع 
�ملبادر�ت  و  و�لفعاليات  �الأن�شطة  من  �لعديد 
�أ�شبوع �لت�شجري �لذي  ذ�ت �لعالقة بفعاليات 
ينطلق �شنويا حتت �شعار معا فلنزرع �الإمار�ت 
�مل���ه���ريي مدير  ���ش��ي��ف  �أح���م���د  �أك����د  �إىل ذل���ك 
باأن  بالد�ئرة  �لعامة  و�حلد�ئق  �لزر�عة  �إد�رة 
باأ�شبوع �لت�شجري هو  �لهدف من �الحتفاالت 
ن�شر ثقافة �لعودة �إىل �الأر�س و�حلفاظ على 
�الأ�شجار  زر�ع���ة  ط��ري��ق  ع��ن  �لبيئي  �ل��ت��و�زن 

�ل�شحية  �الأج�����و�ء  وت��وف��ري  �ملحلية  �لبيئية 
��شتغالل  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  �الإم�����ارة  ل�شكان 
وخلق  باالأ�شجار  بزر�عتها  �لفارغة  �مل�شاحات 
�لتناف�شية �لزر�عية بينهم من خالل م�شابقة 
للحد�ئق  نوعها  من  �الأوىل  للزر�عة  عجمان 
�مل��ن��زل��ي��ة �خل��ارج��ي��ة و�إ���ش��ف��اء م��ن��ظ��ر جمايل 
�لد�ئرة  ب��اأن  الفتا  عجمان  مناطق  كافة  على 
�شكلت فريقا برئا�شته لتنفيذ هذه �لفعاليات 
�ملتنوعة �لتي ت�شتمر �أ�شبوعا كامال وم�شاركة 
طلبة �ملد�ر�س وكافة موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي 
�مل��ه��ريي ع��ن �شكره لكافة  ب���االإم���ارة. و�أع����رب 

تفاعلت مع مبادرة  �مل��د�ر���س يف عجمان ممن 
�أج���ي���ال ور���ش��خ��ت م��ف��ه��وم م��ه��ن��د���س �ل��غ��د يف 
مهنة  نحو  مهنيا  وتوجيههم  طلبتها  نفو�س 
�لعامة  �لثانوية  م��ن  تخرجهم  بعد  �ل��زر�ع��ة 
و�إمتام در��شتهم �جلامعية ليكونو� مهند�شني 
وطنهم  ي���خ���دم���ون  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  زر�ع����ي����ني 
و�النتماء  �حل���ب  ب����ذور  �أر����ش���ه  يف  وي��غ��ر���ش��و� 
�مل��ظ��ف��رة وي�شهمون  �ل��غ��ايل وق��ي��ادت��ه  ل��رت�ب��ه 
�الإم���ار�ت وحتويلها لرقعة خ�شر�ء  يف زر�ع��ة 
�خلالبة  بطبيعتها  جميلة  �ل��ظ��الل  و�ف����رة 

ومالئمتها للحياة لكافة عنا�شر �لبيئة.

•• عجمان-وام: 

�إط��ل��ع ���ش��ع��ادة يحيى �ب��ر�ه��ي��م �أح��م��د م��دي��ر عام 
ب��ع��ج��م��ان تر�فقه  �ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ����رة 
لرنامج  �لعام  �ملدير  �لفندي  جميلة  �ملهند�شة 
�ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان على مناذج �مل�شاريع �مل�شيدة 
ز�ي����د لالإ�شكان  �ل�����ش��ي��خ  مل�����ش��روع  ���ش��ك��ن��ي  مل��ج��م��ع 
عدد  بح�شور  �ل�شارقة  باإمارة  �ل�شيوح  مبنطقة 
�لرنامج  ونظم   . �لطرفني  من  �مل�شئولني  من 
�جلولة �الطالعية للمدير �لعام بالد�ئرة بهدف 
�إطالعه على خططه يف �لت�شييد للمباين و�ملو�د 
ومر�حل  لها  �ملجهزة  و�لت�شاميم  �مل�شتخدمة 
تنفيذ �مل�شاريع يف خمتلف مناطق �إمار�ت �لدولة 
�ل�شكن  توفري  يف  �الإ�شرت�تيجية  �أهد�فه  �شمن 
على  وح��ر���ش��ه  للمو�طنني  �مل��الئ��م  �ل��ن��م��وذج��ي 
ت�شميم مبان حديثة تو�كب �لنه�شة �لعمر�نية 
ر�قية  معمارية  �شورة  معها  وت�شكل  �ل��دول��ة  يف 
للمن�شاآت يف �ملدن �الإمار�تية �لتي تعك�س �لرت�ث 

�ملعماري  �ل��ف��ن  يف  ل��ل��دول��ة  �ل��ت��اري��خ��ي  و�الإرث 
�لر�قي يف �لت�شميم و�لبناء.

و�أكد مدير عام د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان 
�أن هذه �لزيارة �مليد�نية مل�شاريع برنامج �ل�شيخ 
ز�يد لالإ�شكان يف �ل�شارقة جاءت ترجمة للتعاون 
�مل�شرتك بني �لد�ئرة و�لرنامج باعتباره �شريكا 
من  �ملتعاملني  خدمة  يف  لها  هاما  �إ�شرت�تيجيا 
�ملو�طنني و�ملقيمني يف �الإمارة ودورها �لبارز يف 
لروؤيتها  و�نعكا�س  �الإ�شرت�تيجية  تعزيز خطتها 
ور�شالتها و�أهد�فها �الإ�شرت�تيجية مبا ي�شهم يف 
تبادل  خ��الل  من  قريناتها  بني  مكانتها  تعزيز 
مبختلف  لها  �ل�شركاء  مع  و�ملعلومات  �خل��ر�ت 
باإمارة  �لبلدي  بالعمل  �لعالقة  ذ�ت  �ملو��شيع 

عجمان خا�شة وباالإمار�ت ب�شكل عام.
م�����ش��اري��ع ومن�شاآت  م��ن  �إط��ل��ع عليه  و�أ����ش���اد مب��ا 
�ملوزعة  �لت�شاميم  ب��اأرق��ى  �إجن��ازه��ا  مت  �شكنية 
من �لد�خل و�خلارج و�لتي �أجنزها �لرنامج يف 
ومعايري  مبو��شفات  بال�شارقة  �ل�شيوح  منطقة 

عاملية تتنا�شب و�لبيئة �الإمار�تية . و�إعتر �أن ما 
�لقيادة وتوجيهاتها يف  تلبية لدعوة  ياأتي  �أجنز 
باملو�طن يف كافة مناحي حياته مثمنا  �الرتقاء 
�لنماذج  �إجن���از ه��ذه  �ل��رن��ام��ج ودوره يف  ج��ه��ود 
�لت�شاميم  يف  �ل���ر�ق���ي  و�ن��ع��ك��ا���ش��ه��ا  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
�مل�شيدة  و�لفلل  للمباين  و�لد�خلية  �خلارجية 
مبهنية عالية وفق �ملقايي�س �ملعتمدة يف �الأ�شكال 
و�ل��ت�����ش��ام��ي��م �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة ع��ال��ي��ة �جل�����ودة ومبا 
�أولية معتمدة من  فيها من مو�د خام  ��شتخدم 
وفق  توزيعها  ط��رق  وكذلك  �الإمار�تية  �ملعايري 
�أرقى مقايي�س �جلودة و�الختيار �ل�شليم لنوعية 
�ملو�د �خلام �مل�شتخدمة فيها مبا يو�كب �لنه�شة 
يتنا�شب  ومبا  �لدولة  ت�شهدها  �لتي  �حل�شارية 
�لقيادة  وحر�س  �الإمار�تية  �الأ�شرة  و�حتياجات 
ع��ل��ى ت��وف��ري �ل�����ش��ك��ن �الآم�����ن و�ل��ع��ي�����س �لكرمي 
الأب��ن��اء �الإم�����ار�ت يف ك��اف��ة �مل��ن��اط��ق. و�أع����رب عن 
�لد�ئم  وتعاونه  لالإ�شكان  ز�ي��د  لرنامج  �شكره 
باملو�طنني  خا�شة  مبان  ت�شييد  يف  �ل��د�ئ��رة  مع 

�ل���ق���ي���ادة لتوفري  يف ع��ج��م��ان ���ش��م��ن م��ك��رم��ات 
و�ل�شكن  �ملعي�شي  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر  �ل��ك��رمي  �لعي�س 
�ملالئم لكل مو�طن يف �لدولة. من جانبها �أكدت 
برنامج  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ف��ن��دي  جميلة  �مل��ه��ن��د���ش��ة 
خطط  وف��ق  ي�شري  �لرنامج  �أن  لالإ�شكان  ز�ي��د 
�إ�شكان  ت��وف��ري  روؤي���ت���ه يف  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة حت��ق��ق 
وطني ر�ئد وم�شتد�م من خالل �إن�شاء جممعات 
ومتطلبات  �لبيئية  �ل�����ش��روط  ت�شتويف  �شكنية 
�ملباين �خل�شر�ء �لتي حتقق �ال�شتقر�ر �ل�شكني 
بتوجيهات من �حلكومة �لر�شيدة وحر�شها على 
�ل��وط��ن وحتقيق  �مل��الئ��م الأب��ن��اء  �ل�شكن  ت��وف��ري 
�حلياة �لكرمية لهم .. م�شرية �إىل �أن �لرنامج 
يقوم و�شمن خطته للعام �جلاري 2014 باإن�شاء 
جممعات �شكنية يف كل من �إمار�تي عجمان و�أم 
�مل�شيدة  �ل�شكنية  �ملجمعات  غ��ر�ر  على  �لقيوين 
�شرعة  يف  ت�شهم  و�ل��ت��ي  و�ل��ف��ج��رية  �ل�شارقة  يف 
وتعزيز  للمو�طنني  �ل�شكنية  �الحتياجات  تلبية 

�لرو�بط �الجتماعية بينهم .

•• عجمان ـ الفجر 

للدفاع  �ل��ع��ام��ة  �الد�رة  ��شتقبلت 
�ملدر�شة  ط��ل��ب��ة   ، ب��ع��ج��م��ان  �مل����دين 
�ل��ف��ن��ي��ة، وذل�����ك �شمن  �ل���ث���ان���وي���ة 
�شل�شلة من �لزيار�ت �لتوعوية �لتي 
تقيمها �إد�ر�ت �لدفاع �ملدين بهدف 
زيادة وعي �لطلبة وتثقيفهم حول 
مهام �لدفاع �ملدين، و�لتعرف على 
�الآليات ومعد�ت �الإطفاء ووظائفها 
�أث�����ن�����اء �ل�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى ح������و�دث 
لتعريفهم  ب���اال����ش���اف���ة  �حل����ري����ق، 
�ل���ت���ع���ام���ل يف �حل�������و�دث  ب��ك��ي��ف��ي��ة 
وط����ري����ق����ة �����ش���ت���ق���ب���ال وحت����ري����ك 

�ل�شيار�ت.
�لزري  ر��شد  نا�شر  �لعقيد   و�أف���اد 
م����دي����ر م����رك����ز خ����دم����ة �ل���ع���م���الء 
و�ملتحدث �لر�شمي �أن �الد�رة �لعامة 
على  تعمل  بعجمان  �مل��دين  للدفاع 
ن�شر �لوعي بني كافة �فر�د �ملجتمع 
من خالل �لندو�ت و�لدور�ت وور�س 
�لعمل كما ت�شتهدف طلبة �ملد�ر�س 
من جميع �ملر�حل �لدر��شية وذلك 
تنظيمية  حم����ا�����ش����ر�ت  ب���ت���ق���دمي 
وكيفية  �حلريق  مبخاطر  تخت�س 
�لب�شيطة  �حل��و�دث  عند  �لت�شرف 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م ط��ف��اي��ات �حل���ري���ق مع 
�شرح  تو�شيحي للمبادئ �الأ�شا�شية 

لال�شعافات �الأولية.

•• دبي-وام:

�لتو��شل  ودعم  �مل�شرتك  �لتعاون  �شبل  �الإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  بحثت 
�لبناء مع د�ئرة �ملالية بدبي خالل �إجتماع عقد بينهما.

ح�شر �الإجتماع خليفة �لدر�ي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات �الإ�شعاف 
وعارف �أهلي �ملدير �لتنفيذي الإد�رة �ملو�زنة بد�ئرة �ملالية وذلك مبقر �ملوؤ�ش�شة 
خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  ن�شاأة  حول  وثائقيا  عر�شا  �لد�ئرة  وفد  و�شاهد  بدبي. 
�لتي  و�خلدمات   2006 عام  م�شتقلة  كموؤ�ش�شة  �أعمالها  بدء  وتاريخ  �الإ�شعاف 
فيها  تبا�شر  �لتي  و�الآليات �حلديثة  �ملركبات  على  ..وتعرف  للمجتمع  تقدمها 

�أعمالها و�الأجهزة �ملتطورة �لتي ت�شتخدمها.
عمل  ح��ول  مب�شط  �شرح  �إىل  خاللها  ��شتمع  �ملوؤ�ش�شة  يف  بجولة  �ل��وف��د  وق��ام 
�الأكر يف  �الإ�شعاف  �الأمومة و�لطفولة و�شيارة  �لفني ووحد�ت  �لدعم  �شيار�ت 

�لعامل و�شيار�ت ودر�جات �لتدخل �ل�شريع و�مل�شتجيب 1 و 2 و�شيار�ت �جلولف 
�ملتخ�ش�شة يف �لتدخل �لري د�خل �ملناطق �لوعرة و�لدر�جات �لنارية و �لدر�جة 

�لهو�ئية �ملتخ�ش�شة يف �إ�شعاف �حلاالت �ملر�شية يف �الأماكن �ملزدحمة.
و�إط���ل���ع �ل��وف��د ع��ل��ى �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات �الإ���ش��ع��اف��ي��ة �ل��ت��ي ت��ب��ا���ش��ره��ا �ملوؤ�ش�شة 
و�الإ���ش��ت��ع��د�د�ت �لتي ت��وؤم��ن بها وق��وع �الأزم���ات و�ل��ط��و�رئ و�حل���و�دث �لكرى 
ومدى جاهزية �مل�شعفني و�ملدربني الإنقاذ �ملر�شى و�مل�شابني خا�شة فيما يتعلق 
�خلدج  باالطفال  و�الإهتمام  و�ل�شكري  �لقلب  مبر�شى  �ملركزة  �لعناية  بحاالت 

ورعاية �الأمومة و�لطفولة.
�آفاق  �مل�شوؤولني من �جلانبني -  و�إ�شتعر�س �الإجتماع - �لذي ح�شره عدد من 
يحقق  مبا  �لعام  للمال  �لر�شيدة  �الإد�رة  خطة  وحتقيق  �مل�شرتك  �لعمل  و�شبل 
�لتو�زن ويدعم �مل�شار �الإقت�شادي ويفعل تخ�شي�س �ملو�رد بناء على خطة دبي 

�الإ�شرت�تيجية 2015 لتحقيق �لفعالية و�لكفاءة يف تنفيذ �لعمليات �ملالية.

قرينة حاكم عجمان تطلق مبادرة باأخالقي اأرتقي 
•• عجمان-وام: 

تر�أ�شت قرينة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
�ملجل�س �العلى حاكم عجمان �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد بن �شقر �آل 
نهيان رئي�شة جمعية �أم �ملوؤمنني رئي�شة �للجنة �لعليا لالحتفال بيوم 
�لعلم يف عجمان �جتماعا مع �لقياد�ت �لرتبوية يف منطقة عجمان 
�شعار  حت��ت   31 �لعلم  ل��ي��وم  �لتح�شري�ت  هام�س  على  �لتعليمية 

باأخالقي.. �أرتقي .
يهدف �الجتماع �إىل ر�شد �مل�شاكل �لرتبوية �لتي يعاين منها �مليد�ن 
�لرتبوي وحماولة تعديل هذه �ل�شلوكيات وتعزيز �لقيم �الأخالقية 
 10 �إىل   8 من  �لعمرية  �لفئة  يف  �لطالبات  من  �لن�سء  نفو�س  يف 

�شنو�ت من خالل فعاليات و�أن�شطة �شيعلن عنها الحقا.
وقالت �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد بن �شقر �آل نهيان يف كلمة وجهتها 
وبناتنا  الأبنائنا  ق��دوة  ولنكن  باأنف�شنا  لنبد�أ  �ل��رتب��وي��ة..  للقياد�ت 
د�عية �ىل �الهتمام بتن�شئة جيل متزن يف فكره و�شلوكه حمب لوطنه 
وخ�شت بالذكر �لن�سء الأهمية هذ� �ل�شن يف تكوين �شخ�شية �لطفل 
و�أ�شرته  نف�شه  على  ذل��ك  �نعكا�س  وب��ال��ت��ايل  و�ل�شلوكية  �لنف�شية 

وجمتمعه .
و�أ�شافت ..�عتدنا على �إطالق مبادر�ت ترثي �مليد�ن �لرتبوي وت�شعل 
�ملناف�شة �ل�شريفة فيه بقيم و�أخالقيات تتما�شى مع �ل�شعار�ت �لتي 
يطلقها يوم �لعلم ويعززها ب�شكل �شنوي متمنية �أن تعزز هذ� �لعام 
�لقيم �الأخالقية كونها �أ�شا�س �رتقاء �لفرد و�ملجتمع و�لنهو�س به . 

�سرطة عجمان تنظم ملتقى ال�سركاء اال�سرتاتيجني الثاين 2014

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تبداأ اليوم تنفيذ 
فعاليات اأ�سبوع الت�سجري

مدير بلدية عجمان يطلع على مناذج املجمع ال�سكني مل�سروع زايد لالإ�سكان مبنطقة ال�سيوح بال�سارقة

الدفاع املدين بعجمان ي�ستقبل طلبة املدر�سة الثانوية الفنية بعجمان

•• ال�صارقة-الفجر:

ك�شف ���ش��ع��ادة ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �جل���رو�ن 
م���دي���ر ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل���و�����ش���الت 
عن   ، ب��ال�����ش��ارق��ة  �مل��و����ش��الت  ل�شئون 
�لال�شلكي  �الإن��رتن��ت  �إط���الق خ��دم��ة 
للنقل  �لهيئة  حافالت  يف   WI-FI
بني �ملدن ، �نطالقا من حر�شها على 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  وت��ط��وي��ر  حت�شني 

جلمهورها من �لركاب.
�الإنرتنت  �أن  �شعادة �جلرو�ن  و�أو�شح 
بات مهماً فى حياة جميع �الأ�شخا�س 
ففى كثري من �الأحيان يحتاج �لركاب 
ل��ت�����ش��ف��ح �الإن���رتن���ت و�ل��ت��و����ش��ل من 
�أثناء  �الإج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ش��ب��ك��ات  خ���الل 
�ملو��شالت،  و���ش��ائ��ل  ف���ى  ت��و�ج��ده��م 
خ��ا���ش��ة يف �خل��ط��وط �ل��ط��وي��ل��ة مثل 
�أب�����و ظ���ب���ي(، لذ�  خ���ط )�ل�������ش���ارق���ة - 

�شعت �لهيئة لتوفري خدمة �الإنرتنت 
�لال�شلكي يف عدد من حافالت �لنقل 
�أن تعمم الح��ق��ا على  �مل���دن على  ب��ني 
كافة �حلافالت �لعاملة على خطوط 
�ل��ن��ق��ل ب��ني �مل���دن �ل��ت��ي ت��رب��ط �إم���ارة 

�ل�شارقة مبختلف �إمار�ت �لدولة.
للركاب  ت�شمح  �خل��دم��ة  �أن  و�أ���ش��اف 

�أجهزة  على  �الإن��رتن��ت  �شبكة  ت�شفح 
وحتى  و�ل��ل��وح��ي��ة  �لنقالة  �حل��ا���ش��وب 
يوّفر  �ل��ذي  �الأم���ر  �لذكية،  �لهو�تف 
ع��ل��ي��ه��م �ل���وق���ت الإجن�����از �ل��ع��دي��د من 
�إن  م�شري�  �لرحلة،  فرتة  �أثناء  �ملهام 
�لتجربة تاأتي �ن�شجاماً مع �ال�شتعانة 
ب��اآخ��ر �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة يف جمال 
�جلرو�ن  �شعادة  و�أ���ش��ار   . �الت�����ش��االت 
و�حل����ل����ول  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  �أن  �إىل 
�الأ�شا�س  �مل��ح��ور  ه��ي  �شتكون  �ل��ذك��ي��ة 
�لفرتة  خ���الل  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ع��ام��الت  يف 
�لقادمة، ثم �شيتم �لعمل على تطوير 
هذه �خلدمات �الإلكرتونية، باالعتماد 
�لنقل  على نظرة م�شتقبلية لعمليات 
�ل���ذك���ي ، مم���ا ي�����ش��م��ن �ل��ت��ك��ام��ل بني 
�لنقل ويخلق منظومة تدعم  و�شائل 
�مل��ت��اح��ة يف  �ل��و���ش��ائ��ل  ب��ك��اف��ة  بع�شها 

�إمارة �ل�شارقة.

رخ�سة بدايات تتاأهل للمرحلة الثانية من جائزة االمم املتحدة للخدمة العامة 2014

واي فاي حلافالت النقل بني املدن يف ال�سارقة

فقدان جواز �ضفرت
ف���ق���د  �مل�����دع�����و/�مل�����ار خان 
باك�شتاين   - خ���ان   ز�ل��ي��ب 
�جلن�شية-جو�ز �شفره رقم  
)4108651( �شادر من 
باك�شتان   من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/9858415

فقدان جواز �ضفرت
ف�����ق�����د  �مل����دع����و/ح���������ش����ن 
�مل����غ����رب   - �ل���������ش����و�حل����ى 
�شفره  �جل��ن�����ش��ي��ة-ج��و�ز 
 )4928784( رق�������م  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/3144344

فقدان �ضهادة ا�ضهم
)هندي  عــثــمــان  حمــمــد  يــو�ــســف  حمــمــد   / �ل�سيد  يعلن 
�جلن�سية( بطاقة هوية رقم )784194013515963( 
�لعقارية    منازل  �سركة  �أ�سهم �سادرة من  �سهادة  عن فقد�ن 
)بعدد 300.000 �سهم (  رقم �ل�سهادة )103057( على 
�لت�سال  �و  �ملذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  برجاء  يجدها  من 

على رقم 0506421657  م�سكور�
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 اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ضتئناف رقم  1581/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

عليه:  �مل�شتاأنف  �المار�ت   �جلن�شية:  حممد  حمد  �بر�هيم   : �مل�شتاأنف 
عبد�لرحمن عبد�خلالق �حمد و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �ال�شتئناف 
: تعديل �حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/  ورثة حمد حممد علي �لدبدوب 
�جلن�شية: �المار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم  2012/2447 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�الحد �ملو�فق 2014/3/16 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �الوىل 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 اال�ضتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
 يف الدعوى رقم 2012/1254 الدائرة الكلية

�ىل �ملدعى عليهم: 1- �شركة بن �شبت ملقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م 2- �شركة �نف�شتمنت 
هاو�س �س.ذ.م.م �قام �ملدعي رميوند �شتانلي هيكمان بوكالة مكتب �لبحر وم�شاركوه 
للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �لدعوى رقم 2012/1254 وب�شفتكم �ملدعى عليهم يف 
هذه �لق�شية فانتم مكلفون �و من ينوب عنكم قانونا حل�شور جل�شة �خلرة معكم يف 
يوم �ل�شبت �ملو�فق 2014/3/8 وتقدمي م�شتند�تكم و�دلتكم �مام خبري �لدعوى �ل�شاعة 
�لر�بعة و�لن�شف ع�شر� يف مقر م�شروع عجمان ميدوز �لكائن يف عجمان حليو- موبايل 
�خلبري 1234941-050 مع �لعلم �نه يف حال عدم �لتعاون مع مهمة �خلبري فيعتر 
بدونكم  �لدعوى  يف  �ل�شري  و�شيتم  �لنتائج  ب�شحة  منكم  وتفوي�س  و�قر�ر  مو�فقة 

وتتحملون كافة �لعو�قب.
اخلبري الهند�ضي املنتدب
غ�ضان عبدالقادر هربه

اعالن اجتماع خربة

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
   اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   118  /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

علي  �مني  عليه:  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  عزيزي  جمال  مدعي/م�شطفى 
رقم  �ل�شيك  �شرف  �يقاف  �لدعوى:  مو�شوع  �الردن  �جلن�شية:  عويد  حامد 
�عالنه/ �مني علي حامد عويد �جلن�شية:  �ملطلوب  �ال�شل  و��شرتد�د   100197
�عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  �الردن عنو�نه: 
�ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/3/6 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية- 
�لكائنة �ملركز �الد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�شور� 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/3/02  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   122  /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/عبد�هلل عامر �شامل �حلمريي وكيال عنه/ فر��س حممد خالد �جلنديل 
�جلن�شية  علي  رحمت  مي�شرتى  عبد�لرز�ق  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عالنه/  �ملطلوب  خدمات   وكيل  عقد  ف�شخ  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان    :
حيث  بالن�شر   عنو�نه:  باك�شتان   : �جلن�شية  علي  رحمت  مي�شرتى  عبد�لرز�ق 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/3/6
�شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية- �لكائنة �ملركز �الد�ري  
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2014/3/02  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
    اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   94  /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
باك�شتان  مدعي عليه:  مدعي/حممد نذير خان جول حممد خان �جلن�شية: 
ن�شر �لدين للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية ب�  6770 درهم �ملطلوب �عالنه/ ن�شر �لدين للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/3/6 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية- 
�لكائنة �ملركز �الد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�شور� 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/3/02  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1968  جتاري كلي                    
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - كوثنت �لت�شميم �لد�خلي ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /ملتى بالن للت�شميم �لد�خلي ) ذ.م.م( وميثله: يو�شف  حممد 
ح�شن حممد �لبحر قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
عليهما بالت�شامن و�لتكافل جمتمعني �و منفردين مببلغ وقدره )636.989.90 
 %12 بو�قع  �لتاخريية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
من  2011/11/31 وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2014/3/11 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.    
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/209  جتاري كلي                    

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شهيل �شالح حممد حمامدة  جمهول حمل �القامة مبا 
يو�شف حممد  ذ.م.م وميثله:  م-  ع  �أ  �ملالية-  ل��الور�ق  �شرف  /م��اك  �ملدعي  �ن 
ح�شن حممد �لبحر قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
من   %12 بو�قع  و�لفائدة  دره��م   294.987/33 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مها  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ 
�ملحاماة.     وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/3/10 �ل�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2.E.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 �القل.    
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2014/409 تنفيذ عمايل

�القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  لل�شياحة  فوك�س  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ عبد�ل�شالم بن �شليمان بو بكر   قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�شافة  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )18183(
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  مبلغ 1102 درهم ر�شوم خلزينة 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2013/1273 تنفيذ جتاري

ذ.م.م جمهول حمل  �حلد�ئق  لت�شميم  ف��ايل  روز  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�الر�شيات  تبليط  �لهدى لالعمال  د�ر  �لتنفيذ/  �ن طالب  �القامة مبا 
���س.ذ.م.م وميثله: حممد علي �شلمان �ملرزوقي قد �أقام عليك �لدعوى 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �ع����اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)108414.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.   وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   8 /2014 مد جز- م ر-ب-ظ ف

عليه:   مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �ملزروعي  �حمد  خمي�س  �حمد   مدعي/   
وكيل  عقد  ف�شخ  �لدعوى:  مو�شوع  �لهند  �جلن�شية:  كونان  كاالن  �شديق 
عنو�نه:  �لهند  �جلن�شية:  كونان  كاالن  �شديق  �عالنه/  �ملطلوب  خدمات 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2014/3/9 موعد� لنظر  �الحد 
�البتد�ئية-  �لظفرة  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/2/27  
قم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة الظفرة االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   209 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

عليه:   بريطانيا مدعي  �جلن�شية:  و�خرون  بوت�شر  �نطوين  �شتفن  مدعي/   
�شركة د�ماك هرييتيج بروبرتيز ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
ندب خبري  �ملطلوب �عالنه/ �شركة د�ماك هرييتيج بروبرتيز ذ.م.م �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/3/26 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
حمكمة  ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/2/17  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1964 ت جتر- م ر- ت- اأظ   )
طالب �لتنفيذ/ �شركة �لتالحم لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت     �ملنفذ 
�المار�ت  �جلن�شية:  �لطبيعي  و�حلجر  �لرخام  لتجارة  �لبدوي   : �شده 
�جلن�شية:  �لطبيعي  و�حلجر  �لرخام  لتجارة  �لبدوي   / �عالنه  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �المار�ت  
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/757 جت جز-م ت-ب- �أظ وحدد لنظره 
فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/3/25 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ-  �بوظبي �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ�ل�شند �عاله  تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   جتاري كلي                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/651 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �للوؤلوؤة �لعقارية �س ذ.م.م 2- ��شامة جميل ب�شور جمهويل حمل �القامة 
�ملرزوقي  �شلمان  علي  حممد  وميثله:  �لتدمري  حممد  ج��الل  �حمد  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا 
نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2010/635 عقاري كلي يوم �خلمي�س بتاريخ 2012/5/31 
�ملوؤرخة  �حلجز  ��شتمارة  بف�شخ  و�الدخ���ال  �ل��دع��وى  مو�شوع   وذل���ك:   تنفيذيا  �شند�  باعتباره 
2007/11/22 فيما بني �ملدعي و�خل�شم �ملدخل ) ��شامة جميل ب�شور( عن �لوحدة رقم )102( 
بالبناية )�م بامل�شروع �لبال�شيد�س( 1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )263193 درهم( و�لفائدة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي��وم   15 خ��الل  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�شليمه   %9 بو�قع 
�العالن.  طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�ضم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
    يف الق�ضية رقم 2013/758 جتاري جزئي

�ملرفوعة من : بنك �م �لقيوين �لوطني ) �س م ع( بوكالة خالد كلندر عبد�هلل 
دبي  ك��ت��اب حمكمة  �ىل  ب��اال���ش��ارة   - تالينتيج  ك��ان��ت��ي  ف��ي��دري��ك��و  ���ش��د:  ح�����ش��ني  
�ملذكورة  �لق�شية  تكليفي خبري� يف  و�ملت�شمن  �مل��وؤرخ يف 2014/2/26  �البتد�ئية 
يوم  �مل��ذك��ورة  �لق�شية  �خل��رة يف  �جتماع  تقرر عقد  �ن��ه  علما  نحيطكم  �ع��اله 
�الحد �ملو�فق 2014/3/9 �ل�شاعة 12.30 ظهر� وذلك على �لعنو�ن �لتايل: مكتب 
�ل��ث��ال��ث- مكتب رقم  �لطابق  كابيتال-  �ل��ه��الل  ل��وت��اه-  م��اج��د  �ح��م��د  �خل��ب��ري/ 
هاتف  بور�شعيد  �شنرت-  �شيتي  دي��رة  بجانب  للتاأمني-  �لوطنية  دبي  بناية   302
2999000-04 لذ� ندعوكم للح�شور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من 

م�شتند�ت ومذكر�ت.
اخلبري /احمد ماجد لوتاه- رقم القيد )111)

الهالل كابيتال
 اعالن ن�ضر اجتماع خربة

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3    
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

��شم �ل�شركة: �سركة د�ر ر�ما �لعاملية للتجارة )�س.ذ.م.م(  
M6 �ر�س ل 677-113 ملك عائ�شه  �لعنو�ن: مكتب   رقم �لرخ�شة: 589545 
رقم  حم��دودة  م�شئولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  ديرة-�ل�شغاية  �ملالك-  ح�شن 
�لقيد بال�شجل �لتجاري: 1003328    تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي من خالل �لريد �اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�العالن.
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/829 بالن�ضر

�نو�ر مفي مكل�س �لرحمن بوكالة �ملحامي خالد  �ملدعى : حممد 
ماجد �ملطلوب �عالنه: حممد ��شلم جان حممد �لعنو�ن: بالن�شر 
مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع���اله وح���دد ي��وم �الثنني 
باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  لنظرها  م��وع��د�   2014/3/10 �مل��و�ف��ق 
�لكائنة يف  �اليجارية  �ملنازعات  �م��ام جلنة ف�س  12 ظهر�  �ل�شاعة 

�لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات االيجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
    اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   59  /2014 جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
عليه:  مدعي  �المار�ت    �جلن�شية:  �لكتبي   ح�شريم  �شويد�ن  �شيف  مدعي/خلفان 
�لد�خلي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: ندب خبري  موؤ�ش�شة ميال�س للت�شميم 
�المار�ت   �جلن�شية:  �لد�خلي  للت�شميم  ميال�س  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  هند�شي 
عنو�نه: بالن�شر)وميثلها �شاحبها من�شور �حمد جوعان ر��شد �لظاهر- �عالن باأ�شل 
�الحد  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �ل�شحيفة(  حيث 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/3/9 �ملو�فق 
�شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية- �لكائنة �ملركز �الد�ري  �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/2/25  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1100 جتاري جزئي

�ل�شود�ن    �جلن�شية:  �حمد  حممد  �لرحمن  فتح  هاين  عليه:  �ملدعى  �ىل   
هذه  عليك  حكمت  قد   2014/1/27 بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن: 
��شرف ح�شانني  �ملدعي:  ل�شالح  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف 
وفقا  ح�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  م�شري    �جلن�شية:  ح�شانني  حممد 
هاين   ( عليه  �ملدعى  بالز�م  و�لقانون:  �لغر�ء  �ال�شالمية  �ل�شريعة  الحكام 
�الف  ثالث  وقدره  مبلغ  للمدعي  يدفع  بان  �حمد(  حممد  �لرحمن  فتح 
قابال  �لدعوى.حكما  مب�شاريف  و�لزمته  درهم(   3500  ( درهم  وخم�شمائة 
لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لثالثاء �ملو�فق  2014/1/28م 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.
القا�ضي/ جمال ح�ضني برودي                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/20 ت اجر- م ر- ت- ع ن  )
�المار�ت     �جلن�شية:  للعقار�ت  �لتجاري  �بوظبي  �شركة  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه  �ملطلوب  �لهند    �جلن�شية:  كوتي  �حمد  كونديات   : �شده  �ملنفذ 
بالن�شر مبا �ن طالب  �لهند عنو�نه:  / كونديات �حمد كوتي �جلن�شية: 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  وحدد 
طلب  لنظر  موعد�   2014/3/20 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-  �لعني 
لتنفيذ�ل�شند  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة 

�عاله  تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم التجاري                                                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1165 ت عام- م ر- ت- ع ن  )
�المار�ت       �جلن�شية:  �خلييلي  �شلبود  خليفه  خمي�س  عي�شى  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه  �ملطلوب  م�شر  �جلن�شية:  دويد�ر  �حمد  ��شعد  حممد   : �شده  �ملنفذ 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  دويد�ر  �حمد  ��شعد  حممد   /
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1642 
 2014/3/18 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن   ع  ر-ب-  م  جز-  مد 
باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  

لتنفيذ�ل�شند �عاله  تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   قلم التنفيذ العام                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ 2013/3/3    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/180 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�حمد �نور عبد�لرحيم حممد �شالح �جلن�شية: �المار�ت  وطلب �لت�شديق على 
�ل�سام(    بالد  )كــر�ج  �لتجاري  �ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
�مللف )64670(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ل�شيد:علي �حمد حممد �شعيد 
�جلن�شية: �الم��ار�ت   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11035 بتاريخ 2013/3/3    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/177 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
ورثة م�شبح نا�شر م�شبح �ملزروعي �جلن�شية: �المار�ت    وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )م�سبح لعمال �ل�سباغ 
و�لديكور ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
�ل�شيد:نا�شر  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )15170(
بان  للجميع  ليكن معلوما  �الم��ار�ت  �ملزروعي �جلن�شية:  نا�شر م�شبح  م�شبح 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11035 بتاريخ 2013/3/3    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/74 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على   �لت�شديق  وطلب  �الم��ار�ت  �جلن�شية:  �ل�شحي  ر��شد  �حمد  عبد�هلل  �حمد 
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )م�سغل نو�ب للمالب�س  ( و�ملرخ�شة 
و�مل�شجل   )61320( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من 
لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيدة:فاطمة عيد �حمد بالرميثه 
�ملهريي �جلن�شية: �الم��ار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية  

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3    

  اعالن بالن�ضر
رقم �ملرجع :305/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/ ريحانه عبد�ملحمد عبد�هلل هندية �جلن�شية 
)�شالون عرو�س  )100%( يف  �لبالغة  كامل ح�شتها  و�لتنازل عن  �لبيع  ترغب يف 
�ر�شد-  جنمة  �ل�����ش��ي��دة/  �ىل  وذل���ك   )567235( رق��م  رخ�شة  لل�شيد�ت(  �ل��ف��ري��ج 
باك�شتانية �جلن�شية.   وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �الحتادي رقم 
)22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم 
تاريخ هذ�  ��شبوعني من  بعد  �ليه  �مل�شار  �لت�شديق على �الج��ر�ء  يتم  �شوف  و�ن��ه 
�العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتب العدل 

دائرة التنمية االقت�ضادية- ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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اأخبـار الإمـارات
بيت اخلري توزع 60 األف درهم على �ساكني م�سروع الرب�ساء جنوبممثلو جلان التحكيم جلائزة ال�سحافة العربية يجتمعون اليوم لرفع االأعمال املر�سحة للفوز الإعتماد جمل�ض االإدارة

•• الفجرية-وام:

�أ����ش���اد ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حمد 
�ملجل�س  ع�شو  �ل�����ش��رق��ي  حم��م��د  ب��ن 
�الأع����ل����ى ح���اك���م �ل���ف���ج���رية ب���ال���دور 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  تلعبه  �ل���ذي  �ل��ب��ارز 
�ل�شر�كات  تكوين  جتاه  دبي  ل�شرطة 
على  مثيالتها  م��ع  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لعاملي  �الإقليمي  و  �ملحلي  �مل�شتوى 
ب��ه��دف �الرت����ق����اء ب��اأ���ش��ال��ي��ب تقدمي 
�خلدمات �ل�شرطية �ملتنوعة وعملها 
�ل�����دوؤوب ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة �جل��رمي��ة و 
ب��ث روح �الأم����ن و�الأم�����ان ب��ني �أف���ر�د 

�ملجتمع على �أر�س �لدولة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ����ش��ت��ق��ب��ال �شاحب 
بق�شر  �م�س  �شباح  �لفجرية  حاكم 
خبري  �للو�ء  �شعادة  بالرميلة  �شموه 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �مل��زي��ن��ة  م��ط��ر  خمي�س 
�ل�شيخ  ب��ح�����ش��ور   .. دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
�ل��دك��ت��ور ر����ش��د ب��ن حمد ب��ن حممد 
�لفجرية  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل�������ش���رق���ي 

مكتوم  �ل�شيخ  و  و�الإع����الم  للثقافة 
بن حمد بن حممد �ل�شرقي و�شعادة 
�ل���ل���و�ء ع��ب��د �ل��رح��م��ن حم��م��د رفيع 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �ملجتمع 
و �خلدمات بالقيادة �لعامة ل�شرطة 
ر��شد  حممد  �لعقيد  ���ش��ع��ادة  و  دب��ي 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  نائب  نايع  بن 
�ل��ف��ج��رية و����ش���ع���ادة �ل��ع��ق��ي��د حممد 
�ملر��شم  �إد�رة  م��دي��ر  ع��ب��د�هلل  ر����ش��د 
و�لت�شريفات بالقيادة �لعامة ل�شرطة 
�إد�رة  �ل��ف��ال���ش��ي م��دي��ر  دب���ي وب��ط��ي 
�لعامة  ب��ال��ق��ي��ادة  �الأم���ن���ي  �الإع������الم 

ل�شرطة دبي.
و�أثنى �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية 
�لعاملني  خمتلف  ب��ه  ي��ق��وم  م��ا  على 
يف �جل�����ه�����از �الأم�����ن�����ي ب����ال����دول����ة يف 
على  �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة  لتحقيق  �شعيهم 
بخطو�ت  �ل�شري  و   .. �ل��وط��ن  �أر����س 
����ش���ب���اق مع  ���ش��ري��ع��ة وم��ن��ت��ظ��م��ة يف 
�لعاملية  �ل��ت��ط��ور�ت  ل��ت��و�ك��ب  �ل��زم��ن 
�أح��ي��ان كثرية  وت��ت��ف��وق عليها يف  ب��ل 

�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  بف�شل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وروؤي�����ة  �هلل 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لتوجيهات  و  �هلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
�ل�شمو  �أ�شحاب  الإخو�نهما  �ل�شامية 

حكام �الإمار�ت.
و وجه �شموه �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�لفجرية �إىل �شرورة بذل كل �جلهود 
�ملمكنة لتطوير �لعالقات ذ�ت �ل�شلة 
م���ع �ل���ق���ي���ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دبي 
بهدف  �أ�شمل  م�شتوى  �إىل  و�أخ��ذه��ا 
ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل �الأم���ن���ي يف 
�ل���دول���ة و�ال���ش��ت��ف��ادة م���ن �خل���ر�ت 
وب�����ث روح  �ل�����ش��رط��ي��ة  �مل����ج����االت  يف 
�ل�شيافة  وح�شن  و�لتطوير  �الإب��د�ع 
و�ال�شتقبال بني �لعاملني .. و تنمية 
روح �ملناف�شة بينهم �إميانا منه بروؤية 
�أخيه �شاحب �ل�شمو حاكم دبي رعاه 

مر�كز  ت�����ش��ن��ي��ف  جت���رب���ة  جت����اه  �هلل 
�خلدمة �حلكومية وفق نظام �لنجوم 
�لتي �أطلقها �شموه منذ �أيام .. و �لتي 
مل يكتف �شموه فيها باخلم�س جنوم 
.. بل �أ�شبح ن�شب عينيه �لتفوق على 
�ل�شبع  �إىل  بالو�شول  �لتوقعات  ك��ل 
جنوم حني قال �إن �أهم من �خلدمة 
تقدميها.. طريقة  �حل��ك��وم��ي��ة..ه��و 

�مل����ع����ام����الت ر�شا  و�أه��������م م����ن ع�����دد 
�ملتعاملني .

خبري  �للو�ء  �شعادة  ثمن  جانبه  من 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �مل��زي��ن��ة  م��ط��ر  خمي�س 
�شاحب  ت���وج���ي���ه���ات  دب�����ي  ل�����ش��رط��ة 
.. معربا عن  �لفجرية  �ل�شمو حاكم 
بني  �لو��شح  بالتناغم  �شعادته  بالغ 
�أ�شحاب  �لقيادة �لر�شيدة متمثلة يف 
موؤ�ش�شات  و  �الإم����ار�ت  ح��ك��ام  �ل�شمو 
�ملجتمع �لتي يت�شح للجميع تكاتفها 
�ل���وط���ن و رفعة  �أج�����ل خ���دم���ة  م���ن 
�ل�شعب �شعيا الإعالء مكانته يف �شتى 
�مل���ج���االت .. �آخ����ذ� ع��ل��ى ع��ات��ق��ه بذل 

تكون  �أن  ه��دف  لتحقيق  �جل��ه��د  ك��ل 
�الإمار�ت من �لدول �مل�شدرة الأف�شل 
تقدمي  جم��ال  يف  �لعاملية  �ملمار�شات 

�خلدمات �حلكومية.
وقال �شعادة �لقائد �لعام ل�شرطة دبي 
توجيهات  و  خ��ط��ى  ع��ل��ى  ن�شري  �إن��ن��ا 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
�الرتقاء  ���ش��م��ان  يف  �هلل  رع����اه  دب���ي 
موؤ�ش�شاتنا  يف  �ل��ع��م��ل  مب��ن��ظ��وم��ة 
�حلكومية مبا يتما�شى مع متطلبات 
�لدولة �لع�شرية .. من هذ� �ملنطلق 
فاإننا نوؤكد حر�شنا على تطبيق هذه 
�لروؤية و جت�شيدها على �أر�س �لو�قع 
م��ن خ��الل �ل��ت��ز�م��ن��ا ب��دع��م و تعزيز 

منظومة �لعمل �الأمني يف �لدولة .
و�أ�شاف �ملزينة �إن هذ� �مل�شروع �لذي 
�أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد �آل مكتوم يهدف �إىل تغيري 
�لقطاع  يف  �خلدمات  تقدمي  مفهوم 
�أكرث  ل��ي��ك��ون  ع���ام  ب�شكل  �حل��ك��وم��ي 
و�أكرث  �خلا�س  �لقطاع  مع  تناف�شية 
�لعمالء  ورغ��ب��ات  الحتياجات  تلبية 
�ملختلفة ولري�شخ منوذجا جديد� يف 
بال�شفافية  يتميز  �ملتعاملني  خدمة 
و�إد�رة توقعات �جلمهورعند تعاملهم 

و   .. مع مر�كز �خلدمات �حلكومية 
على �جلميع �لوقوف جنبا �إىل جنب 
�أجل حتقيقه كما هوعهدكم بنا  من 
يف  تعمل  حكومية  كموؤ�ش�شات  د�ئما 

خدمة �لوطن 
ومت خالل �للقاء ��شتعر��س خمتلف 
�ملن�شود  �مل�شتقبلي  �ل��ت��ع��اون  ج��و�ن��ب 
ب��ني �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي و 

�لفجرية  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�ل�شرطية  �مل��و���ش��وع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
و�شبكة  �ل����ع����ام����ة  �خل�����دم�����ات  م���ث���ل 
�ل���ط���رق �ل��ت��ي ت��رب��ط خم��ت��ل��ف مدن 
للدولة  �ل�شرقي  بال�شاحل  �الإم��ار�ت 
.. و �لبحث �جلنائي و�ل�شري و�ملرور 
و�أ�شاليب مو�كبة �لتطور مع �لع�شر 
يف طرق �إكت�شاف �جلرمية و ت�شييق 

•• دبي-الفجر:

�أك����د ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س ع��ب��د�هلل �ل��ك��ن��دي �ملدير 
مبو��شالت  �الأعمال  تطوير  لد�ئرة  �لتنفيذي 
ت�شهدهما  �للذين  و�لتو�شع  �لنمو  �أن  �الإم��ار�ت 
م�����ش��اري��ع وم����ب����ادر�ت م��و����ش��الت �الإم�������ار�ت يف 
يف  �لفنية  و�ل�شيانة  و�لتاأجري  �لنقل  قطاعات 
جميع �أنحاء �لدولة، يدفعان نحو حتقيق �ملزيد 
�ملنظومة  من �جلودة و�لتميز و�لكفاءة يف هذه 
من  �ملتعاملني  لقاعدة  �ملقدمة  �خل��دم��ات  م��ن 

�ملوؤ�ش�شات و�الأفر�د على حد �شو�ء.
وق���ال �ل��ك��ن��دي خ���الل ل��ق��اء م��ف��ت��وح م��ع مدر�ء 
�أن  للد�ئرة  �لتابعة  و�ملر�كز  �الإد�ر�ت  وموظفي 
فاعل  وب�شكل  �الإد�ر�ت  ه��ذه  موظفي  ت��و����ش��ل 
م��ر�ك��ز تقدمي  وم��وظ��ف��ي  م���در�ء  م��ع  وم�شتمر 
�خلدمة و�لتلبية �لدقيقة و�لفورية ملتطلباتهم، 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذ� �لهدف  ي�����ش��ك��ل ع��ن�����ش��ر�ً م��ه��م��اً 
�ملن�شود.

ح�شر �للقاء �لذي عقد يف مبنى �الإد�رة �لعامة 
للموؤ�ش�شة بدبي مدر�ء وروؤ�شاء �الأق�شام وموظفو 
�إد�ر�ت كل من تطوير �الأعمال، وتقييم �الأعمال، 
�إىل  و�مل�شاريع، و�لت�شويق، و�ملناق�شات و�لعقود، 

جانب مركز �ملعلومات و�لتناف�شية.
�الأعمال  ت��ط��وي��ر  د�ئ�����رة  �أن  �ل��ك��ن��دي  و�أو����ش���ح 
مرتبطة  وم�������ش���وؤول���ي���ات  ب���و�ج���ب���ات  ت�����ش��ط��ل��ع 
حالياً  �لقائمة  �مل�شاريع  �إجن���از  يف  كبري  ب�شكل 
و�الرتقاء بكفاءة خدماتها، عالوة على �مل�شاريع 
من  بذلك  يرتبط  وم��ا  �مل�شتهدفة،  �لتطويرية 
ودر��شات  و�ملناق�شات  �لعقود  ت�شعري  خ��دم��ات 
�لفنية،  �ل��ع��رو���س  وت���ق���دمي  �مل�����ش��اري��ع  ج����دوى 

و�لوقوف على �حتياجات �ملر�كز وتلبيتها.
�الأعمال  تطوير  لد�ئرة  �لتنفيذي  �ملدير  وق��ام 

م��ن �خلطة  �جل��دي��دة  �ل���دورة  تفا�شيل  بعر�س 
 2016-2014 للموؤ�ش�شة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لفقر�ت  �ل��ب��ن��ود  ب���اأه���م  �مل��وظ��ف��ني  وت��ع��ري��ف 
بع�س �خلطط  بيان  ع��الوة على  فيها،  �ل���و�ردة 
ومركز  �الأع���م���ال  ت��ق��ي��ي��م  الإد�رت������ي  �لت�شغيلية 
�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة، �إىل ج��ان��ب ب��ي��ان �أهم 
ب�شكل  تطبيقها  و�أ���ش��ال��ي��ب  �ل��ع��م��ل  م��ن��ه��ج��ي��ات 
�أنظمة  م��ن  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ي��ت��و�ف��ر  وم���ا  �شحيح، 

�لتكرمي و�لتحفيز.
يف  �الحرت�فية  ملفهوم  �شرحاً  �للقاء  تناول  كما 
�الأد�ء و�لذي �تخذته �ملوؤ�ش�شة �شعار�ً الأن�شطتها 
يف  تطبيقها  �مل�شتهدف  ومبادر�تها  وبر�جمها 
�إد�رة  2014م، وفق موؤ�شر�ت حمددة لكل  عام 

ومركز وفرع.
ووجه �لكندي �إىل تعزيز قنو�ت �لتو��شل و�شبل 
�خلر�ت  وتبادل  وفتح  �ملوظفني،  بني  �لتعاون 

و�مل���ع���ارف، وط���رح �الأف���ك���ار �جل���دي���دة �ل��ت��ي من 
�شاأنها �أن ت�شاهم يف تطوير �أن�شطة �لد�ئرة ب�شكل 
تطبيق  جانب  �إىل  عام،  ب�شكل  و�ملوؤ�ش�شة  خا�س 
�ملهام يف �ملو�عيد �ملحددة، وباأعلى معايري �لدقة 
و�لتميز للو�شول �إىل �أعلى درجات �الإحرت�فية.

�أ�شحاب  من  �ملوظفني  بتكرمي  �للقاء  و�ختتم 
�الإجناز�ت �لنوعية يف �لد�ئرة تقدير�ً جلهودهم 
�شاهمت  و�لتي  �ل�شابقة،  �لفرتة  �ملبذولة خالل 
�لدورة  �شمن  �ل��د�ئ��رة  م�شتهدفات  حتقيق  يف 
-2011 �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل��ل��خ��ط��ة  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�لطاقات  �شحذ  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���د�ً   ،2013
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وت��ب��ن��ي  �جل��ه��ود  وم�شاعفة 
من  �إليه  بلغت  وم��ا  �ملوؤ�ش�شة،  مكانة  تعزز  �لتي 
م�شتويات متقدمة يف جمال �لنقل و�ملو��شالت 
�أهلها لتعلي من�شات �لتتويج يف  و�خلدمات، ما 

عدد من �جلو�ئز �ملحلية و�الإقليمية.

•• ابوظبي-الفجر:

�ملركز  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  �إط��ار  يف 
�لتابع  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��وث��ائ��ق  �ل��وط��ن��ي 
و�جلامعات  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  ل����وز�رة 
�لروفي�شور  �مل���رك���ز  ز�ر  �ل���ع���امل���ي���ة، 
هارفارد  جامعة  م��ن  كيتون  �شتيفن 
بن  خ��ال��د  ك��ر���ش��ي  فيها  ي�شغل  �ل���ذي 
�شعود  �آل  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ب��ن  ع��ب��د�هلل 

للدر��شات �لعربية �ملعا�شرة.
و���ش��ي��ج��ري �ل���روف���ي�������ش���ور ك��ي��ت��ون - 
�ملنتدب للتدري�س يف جامعة نيويورك 
كاماًل - بحثاً  در��شياً  �أبوظبي ف�شاًل 
م��ي��د�ن��ي��اً ع��ن �مل����اء و�أ���ش��ال��ي��ب �إد�رت����ه 
يف م��و�ن��ئ �ل���دول���ة وو�ح��ات��ه��ا، وذلك 
�أث��ن��اء وج���وده يف �الإم����ار�ت ، و�شريكز 

كيفية  يف  ك����ي����ت����ون  �ل����روف����ي���������ش����ور 
��شتخد�م �ملاء يف ظل �لتطور �لع�شري 
�لتحول  وت���اأث���ري  ل���ل���دول���ة،  �مل��ت��ن��ام��ي 

�ملاء  توفري  �ملحلية يف  للبيئة  �لالفت 
و��شتخد�ماته يف �لدولة.

بر�شالة  �إعجابه  كيتون  �شتيفن  �أبدى 

و�لبحوث،  ل��ل��وث��ائ��ق  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز 
�ملنبثقة  �ل�شفاهي  �لتاريخ  ومب�شروع 
بكّم  �إع����ج����اب����ه  ع�����ن  و�أع����������رب  ع����ن����ه. 
�مل���خ���رج���ات �ل�����ش��ن��وي��ة يف ج��م��ع �مل����ادة 
�ل�شن،  كبار  �ل��رو�ة ومن  �لعلمية من 
و�لتاريخ  ب��ال��رت�ث  منها  يتعلق  ومّم��ا 
وكيفية  �مل��ا���ش��ي،  يف  �ملجتمع  وع���اد�ت 
�إمكانية  ك��ي��ت��ون  و�أب������دى  ت��وث��ي��ق��ه��ا. 
ومنها  �لعاملية  �جلامعات  �لتعاون مع 

جامعة هارفارد.
در�س  كيتون  �أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  وجت��در 
�شيكاغو  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
�الأمريكية، لكنه مار�شها يف �لعا�شمة 
�ليمنية �شنعاء و�أجاد �للهجة �لقبلية 
ف��ي��ه��ا، م��ا دف��ع��ه �إىل در����ش��ت��ه��ا وجمع 

�أ�شعارها. 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت هيئة �الإمار�ت للهوية عن �إطالق ح�شابها 
�لر�شمي على موقع �لتو��شل �الجتماعي جوجل 
بل�س حتت ��شم ق�شم هيئة �المار�ت للهوية وذلك 
لهم  ميكن  ملتعامليها  جديدة  قناة  �إتاحة  بهدف 
�أن�شطتها  ومتابعة  معها  �لتفاعل  خاللها  م��ن 
ومالحظاتهم  ��شتف�شار�تهم  وط��رح  ومبادر�تها 

و�شكاو�هم وتلقي �لردود عليها.
ت��اأت��ي متا�شيا  �إن ه���ذه �خل��ط��وة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وق��ال��ت 
و�قتد�ء  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  توجهات  م��ع 
مببادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي بتد�شني �شفحته �خلا�شة على �ملوقع. 
وباإطالق هذه �لقناة يرتفع عدد قنو�ت �لتو��شل 
�لتي تتيحها �لهيئة ملتعامليها �إىل 15 قناة تهدف 
خدمات  تقدمي  �شمان  �إىل  جميعا  خاللها  م��ن 
�شهلة ومي�شرة لهم ومتكينهم من �لتو��شل معها 
على مد�ر �ل�شاعة وطيلة �أيام �ل�شنة وعر قنو�ت 
�أي مكان  �أي زمان ومن  �إليها يف  ي�شهل �لو�شول 
�لتي  �خل��دم��ات  على  �حل�شول  م��ن  ميكنهم  مب��ا 

يطلبونها بكل ي�شر و�شهولة.
على  �شفحاتها  متابعي  ع��دد  �أن  �لهيئة  وذك���رت 

�أكرث من  �إىل  �لتو��شل �الجتماعي و�شل  مو�قع 
مو�كبة  على  حر�شها  م��وؤك��دة  متابع  �أل��ف   120
تطور �الإعالم �حلديث و�ال�شتفادة من �ملز�يا �لتي 
�الجتماعي  �لتو��شل  �أدو�ت  وتوظيف  يوفرها 
تقدمها  �لتي  باخلدمات  لالرتقاء  �الإل��ك��رتوين 
وتلبية متطلبات �ملتعاملني معها وخدمة ر�شالتها 
وروؤيتها و�أهد�فها �ال�شرت�تيجية وتوعية �ملجتمع 

باأهمية هذ� �مل�شروع �لوطني.
�لهيئة حر�شها على �ال�شتفادة من كافة  و�أك��دت 
يف  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجية  و�ل��ق��ن��و�ت  �ل��و���ش��ائ��ل 
�لتو��شل ب�شكل م�شتمر مع متعامليها و�لتفاعل 
بهدف  �إبد�عية  باأ�شاليب  �إليهم  و�لو�شول  معهم 
ر�شاهم  لتحقيق  ل��ه��م  �خل���دم���ات  �أرق����ى  ت��ق��دمي 
�أنها  �أك��دت  كما  على وجوههم.  �البت�شامة  ور�شم 
وحتر�س  ق�شوى  �أهمية  �ملتعاملني  خدمة  تويل 
خالل  من  معهم  �لتو��شل  �أ�شاليب  تطوير  على 
�لتو��شل  و�شائل  تتيحها  �لتي  �لقنو�ت  توظيف 
�الت�شال  م��ن�����ش��ات  م���ن  وغ���ريه���ا  �الج���ت���م���اع���ي 
باخلدمات  ل���الرت���ق���اء  �ل��ع��امل��ي��ة  �الإل���ك���رتون���ي���ة 
متطلبات  وت��ل��ب��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  ب��ب��ط��اق��ة  �مل��رت��ب��ط��ة 
على  ح�شابها  �أن  �لهيئة  و�أو���ش��ح��ت  �ملتعاملني. 
جوجل بل�س يوفر �لعديد من �ملز�يا �لتي ت�شاهم 
خا�س  ب�شكل  متعامليها  مع  تو��شلها  تعزيز  يف 

ومع �جلمهور د�خل �لدولة وخارجها ب�شكل عام 
من بينها �ال�شتفادة من �ندماج �ملن�شات �لتقنية 
بني �ملوقع وموقع يوتيوب �الأمر �لذي يتيح لها 
�لو�شول �إىل �أكر قاعدة من متابعي وم�شرتكي 
تلك �ملن�شات. ولفتت �لهيئة �إىل تطوير �شفحاتها 
قنو�ت  لت�شبح  �الجتماعي  �لتو��شل  على مو�قع 
خاللها  من  يتم  �ملتعاملني  مع  تفاعلية  خدمات 
ت��ل��ق��ي م��الح��ظ��ات��ه��م و����ش��ت��ف�����ش��ار�ت��ه��م وح���ل �أية 
�الرتقاء  ي�����ش��اه��م يف  ت��ع��رت���ش��ه��م مب���ا  م�����ش��ك��الت 
يف  �لتميز  م�شرية  وت��ع��زي��ز  �خل��دم��ات  مب�شتوى 
لال�شتف�شار�ت  �ال���ش��ت��ج��اب��ة  ت��ت��م  ح��ي��ث  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ل��و�ردة عر تلك �ل�شفحات خالل فرتة ترت�وح 
10 دق��ائ��ق و���ش��اع��ة و�ح����دة خ���الل �شاعات  ب��ني 
�ل����دو�م �ل��ر���ش��م��ي يف ح��ني ي��ج��ري ح��ل �مل�شكالت 
طبيعة  ح�شب  �ملتعاملني  م��ع  �ملبا�شر  و�لتفاعل 
�شكو�هم يف مدة ترتو�ح بني 24 �إىل 48 �شاعة. 
�أن عدد م�شتخدمي موقع جوجل  جدير بالذكر 
318.4 مليون  بل�س على م�شتوى �لعامل ي�شل 
م�شتخدم ن�شط يف �لوقت �لذي يتز�يد فيه معدل 
منو �مل�شتخدمني ب�شرعة كبرية لي�شل �إىل 925 
عدد  يبلغ  بينما  �ل�شهر  يف  جديد  م�شتخدم  �أل��ف 
�ملتحركة  �لهو�تف  بل�س عر  م�شتخدمي جوجل 

20 مليون م�شتخدم يف خمتلف �نحاء �لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

 - �حل�����ش��ن  ق�شر  م��ه��رج��ان  �شهد 
�ل����ذي �أق���ي���م ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�الأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
كبري�  جن��اح��ا   - �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
لال�شتمتاع  �ل���زو�ر  �آالف  بح�شور 
�حتفاء  �ل�شنوي  بفعاليات �حلدث 
250 �شنة على  �أك��رث من  مب��رور 
�أبوظبي.  يف  ت��اري��خ��ي  معلم  �أب���رز 
و��شتقطب �ملهرجان - �لذي �ختتم 
�أم�س �الول بعد ع�شرة �أيام حافلة 
بتنظيم  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
لل�شياحة  �أب����وظ����ب����ي  ه��ي��ئ��ة  م����ن 
و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني   - و�ل��ث��ق��اف��ة 
و�ل�����ش��ي��اح م���ن خم��ت��ل��ف �الأع���م���ار. 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
رئ��ي�����س هيئة  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون 
�إن  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي 
مهرجان ق�شر �حل�شن لهذ� �لعام 
و��شتقطب  ه��ائ��ال  جن��اح��ا  ح��ق��ق 
�جلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ل������زو�ر 
ح�شرو�  و�ل���ذي���ن  و�اله���ت���م���ام���ات 
�الحتفال  يف  م��ع��ن��ا  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
لن�شاأة  رمز�  ميثل  �لذي  باحل�شن 
مينحنا  معاليه  و�أ�شاف  �أبوظبي. 
�ملهرجان يف كل عام فر�شة الإبر�ز 
�أهمية �حل�شن �لتاريخي ومكانته 
�لذي  ل��ل��ت��اري��خ  بالن�شبة  �ل��ك��ب��رية 
ت��ف��خ��ر ب����ه �أب���وظ���ب���ي ول���الط���الع 
�أع��م��ال �لرتميم �جل��اري��ة يف  على 
 .. ب��ه  �ملحيطة  و�ملنطقة  �حل�شن 
�لنجاح  ي�شهم  �أن  ن��اأم��ل��ه  م��ا  وك��ل 
�لعام  لهذ�  �لرنامج  �شهده  �لذي 
�ل�شنو�ت  يف  �مل����زي����د  حت��ق��ي��ق  يف 
�أي���ام �ملهرجان  �ل��ق��ادم��ة . وخ���الل 
�����ش����ارك �ل���ع���دي���د م����ن �ل��������زو�ر يف 

�جل�����والت �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة �ل��ت��ي تقام 
د�خل �حل�شن �لتاريخي لالطالع 
�جلارية  �ل���رتم���ي���م  �أع����م����ال  ع��ل��ى 
ودور ق�شر �حل�شن �ملهم يف تطور 
�الإمارة .. كما متكن �لزو�ر للمرة 
م�شاهدة  من  �شنو�ت  منذ  �الأوىل 
�أعمال �لرتميم يف �ملجمع �لثقايف 
من  �ل��ع��دي��د  تنظيم  �شهد  و�ل���ذي 
و��شتعادة  �حل��رف��ي��ة  �لعمل  ور����س 
حم��ط��ات ب����ارزة م��ن ح��ي��اة �ملجمع 
�الأم�شيات  مثل  وتاريخه  �لثقايف 
وعلى  �لوطنية.  و�ملكتبة  �ل�شعرية 
مد�ر ع�شرة �أيام ح�شرت �لعائالت 
�ملتنوعة  بالفعاليات  لال�شتمتاع 
و�أن�شطة  ع��رو���ش��ا  ت�شمنت  �ل��ت��ي 
يف  تعليمية  ع��م��ل  وور�����س  ثقافية 
موقع �ملهرجان �لذي مت تق�شيمه 
�أربع مناطق �لبحر  هذ� �لعام �إىل 
وجزيرة  و�ل�������ش���ح���ر�ء  و�ل����و�ح����ة 
���ش��ف��ر�ء ق�شر  ك����ان  و   . �أب���وظ���ب���ي 
�حل�شن �لفريق �ملكون من طالب 
مدربني  �إم����ار�ت����ي����ني  ج��ام��ع��ي��ني 
حا�شرين  �حل��دث  لهذ�  خ�شي�شا 
يف �أرجاء �ملهرجان مل�شاعدة �لزو�ر 
و�إ�شفاء �ملزيد من �ملتعة و�لفائدة 
توفري  خ��الل  م��ن  جتربتهم  على 
�أماكن  على  و�ملعلومات  �الإر�شاد�ت 
�ل���رن���ام���ج �لتي  ت��ن��ظ��ي��م ف���ق���ر�ت 
ت�����ش��م��ن��ه��ا �مل���ه���رج���ان. وم����ن �أب����رز 
�هتمام  ح��ازت على  �لتي  �الأم��اك��ن 
�لزو�ر خالل �ملهرجان لهذ� �لعام 
كان مقهى قهوة يف �ملجمع �لثقايف 
�لع�شري  ب��ط��اب��ع��ه  مت��ي��ز  و�ل�����ذي 
بتقاليد  خ��ا���ش��ة  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��ه��د 
��شتمتع  حيث  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لقهوة 
تاريخ  ع���ل���ى  ب�����االط�����الع  �ل���������زو�ر 
�لقهوة وعاد�تها كما ح�شلو� على 
فر�شة لتذوق �أ�شناف خمتلفة من 
فاطمة  وكانت  �الإمار�تية.  �لقهوة 

جمهورية  من  �شنة   36 دود�ييفا 
يوميا  حت�������ش���ر  ق����د  �ل�������ش���ي�������ش���ان 
�ملهرجان  ب��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع 
باالإ�شافة  ق��ه��وة  مقهى  وخ��ا���ش��ة 
�ل�شعبية  �ل���ف���ن���ون  ع���رو����س  �إىل 
مهار�ت  تعلمت  ك��م��ا  �الإم���ار�ت���ي���ة 
ح�شورها  �أث����ن����اء  ج���دي���دة  ط��ه��ي 
وقالت  �ل�شعبي.  �لطبخ  ح�ش�س 
�آتي كل يوم �إىل �ملهرجان وكل  �أنا 
�أجد �شيئا جديد� وممتعا مل  مرة 
لقد   .. قبل  م��ن  روؤي��ت��ه  ي�شبق يل 
�لرت�ثية  �لعرو�س  جميع  �أحببت 
هنا �أما �الأمر �ملف�شل بالن�شبة يل 
وم�شاهدة  ق��ه��وة  مقهى  ك��ان  فقد 

�لفنون �ل�شعبية .
�أي�شا تعلم و�شع  �أحببت  و�أ�شافت 
ح�شة  يف  ����ش���ارك���ت  ك���م���ا  �حل����ن����اء 
�ملهرجان  ..و����ش��ف��ة  �شعبي  ط��ب��خ 
ب��اأن��ه ر�ئ��ع وم��ذه��ل الأن��ه ي�شهم يف 
�ل�شروري  وم��ن  �لتقاليد  �إح��ي��اء 
يحافظو�  �أن  للجميع  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�أن ذلك  و�أع��ت��ق��د  ت��اري��خ��ه��م  ع��ل��ى 
�شي�شاعدهم على منح تقدير �أكر 

ملا ميتلكونه.
ومن �الأمور �لتي نالت قدر� كبري� 
م���ن �ه���ت���م���ام �ل�������زو�ر ور������س عمل 
�شناعة �الألعاب �ملخ�ش�شة لل�شغار 
يف �ملجمع �لثقايف وعرو�س �شناعة 

�شباك �ل�شيد يف ركن �لبحر.
�حل�شن  ق�شر  م��ع��ر���س  ك���ان  ك��م��ا 
رحلة  يف  �ل��������زو�ر  �أخ������ذ  �ل������ذي   -
تعليمية عر تاريخ �حل�شن - من 
بالن�شبة للعديد  �ملف�شلة  �الأماكن 
�أبو�ب  و�شتبقى   .، �الأ�شخا�س  من 
�ملعر�س مفتوحة ال�شتقبال �لزو�ر 
�ملهرجان.  ف��ع��ال��ي��ات  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د 
�لبالغ   - �ملن�شوري  حمد  وو�شف 
�ملعهد  م���ن  ���ش��ن��ة  �لعمر17  م���ن 
�لبرتويل يف �أبوظبي و�لذي �أم�شى 

�لفعاليات  ��شتك�شاف  يف  ي��وم��ني 
�ملتنوعة �شمن �ملهرجان - �الأجو�ء 
تعلم  حيث  بالر�ئعة  �ملهرجان  يف 
�المار�ت  دول��ة  ت��اري��خ  ع��ن  �لكثري 
عند ح�شوره �إىل �ملهرجان خا�شة 
نظرة  ي���ق���دم  �حل������دث  ه�����ذ�  و�أن 
�الإمار�تيني  ح��ي��اة  ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى 
قليل  وق���ال كنت قبل  �مل��ا���ش��ي.  يف 
�الأ�شلوب  علمني  م�شن  رج��ل  م��ع 
يف  معتمد�  ك���ان  �ل���ذي  �لتقليدي 
�ملا�شي ل�شناعة �حلبال .. �إنه �أمر 
جليل  بالن�شبة  وخا�شة  جد�  مهم 
�ل�شباب لتذكر �لرت�ث و�ملا�شي .. 
�هلل  ز�ي��د طيب  �ل�شيخ  لقد علمنا 
�إذ� مل يكن لديك ما�س  �أن��ه  ث��ر�ه 

فلن يكون لك م�شتقبل .
�أم���ا ه��ن��اء �مل��ن��ه��ايل �إم��ار�ت��ي��ة تبلغ 
من �لعمر 35 �شنة فقد ��شتمتعت 
بالتجول يف �ل�شوق وما يوجد فيه 
من ب�شائع �إمار�تية �أ�شلية وقالت 
�إمار�تية  ب�شائع  وج���ود  الح��ظ��ت 
�أ�شلية ذ�ت جودة عالية يف �ل�شوق 
وق��د ����ش��رتي��ت ع���دد� م��ن �أ�شناف 
�ملهرجان  �إن   .. و�لعطور  �لتو�بل 
لالإمار�تيني  بالن�شبة  ج��د�  ممتع 
�جلن�شيات  خمتلف  م��ن  و�ل�����زو�ر 
على حد �شو�ء خا�شة و�أنه يعلمنا 
وتر�ثنا  ت��ق��ال��ي��دن��ا  ع����ن  �ل���ك���ث���ري 
. وم�����ن �أب�������رز �ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل����ذي 
كان  �لعام  لهذ�  �ملهرجان  �شهدها 
ق�شر  يف  كفاليا  �ل��ر�ئ��ع  �ل��ع��ر���س 
�مل�شاهدين  �أذه��ل  و�ل��ذي  �حل�شن 
مزيجا  تت�شمن  �ل��ت��ي  ب��ع��رو���ش��ه 
و�لفرو�شية.  �الأد�ئية  �لفنون  من 
�لعر�س قد �شمم خ�شي�شا  وك��ان 
�حل�شن  ق�����ش��ر  يف  ل��ل��م�����ش��اه��دي��ن 
و�أده�شهم من خالل تقدمي ق�شة 
ما  جتمع  �ل��ت��ي  �لوثيقة  �لعالقة 

بني �لب�شر و�خليل عر �لتاريخ. 

•• دبي -وام: 

�ل�شحافة  �لعامة جلائزة  �الأم��ان��ة  �ل��ذي ميثل  لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي  �أعلن 
�لعربية �أن �جتماع ممثلي جلان �لتحكيم �شيعقد �ليوم �الثنني يف دبي لرفع 
�إد�رة  جمل�س  قبل  من  �لنهائي  لالعتماد  وذل��ك  للفوز  �ملر�شحة  �الأع��م��ال 

�جلائزة �ملقرر�جتماعه يوم �خلمي�س �ملقبل.
و�شيقوم ممثلو �للجان بالتاأكد من �شالمة عمل �للجان كافة وفق �ملعايري 
�ل�شارمة �لتي تعتمدها �جلائزة ور�شد �لنتائج �لتي تزكي �الأعمال �لثالثة 
�إد�رة �جلائزة  �الأوىل �ملر�شحة عن كل فئة ومن ثم رفعها العتماد جمل�س 
ب�شكل نهائي حيث تقوم �الأمانة �لعامة بالك�شف عن �أ�شماء �ملر�شحني �الأو�ئل 
يف �أبريل. وميثل كل فئة من فئات �جلائزة ع�شو و�حد من �أ�شل 60 حمكما 
من خمتلف �لدول �لعربية من نخبة �ل�شحافيني و�الأكادمييني �ملخت�شني 

يف �ملجال �الإعالمي و�لذين عملو� على تقييم �الأعمال �مل�شاركة منذ بد�ية 
فر�ير�ملا�شي.

يتم  حيث  �لتحكيم  عملية  خالل  �شارمة  ومعايري  �آليات  �جلائزة  وتعتمد 
�الأعمال  يف  عليه  ت��دل  معلومة  و�أي���ة  و�ل�شحيفة  �ل�شحايف  ����ش��م  حجب 

�ملر�شحة من �أجل �شمان �أكر قدر من �حلياد يف �لتقييم.
�الإدالء  ب�شكل �شنوي وذلك دون  �لتحكيم  �أع�شاء جلان  �أ�شماء  ويتم تغيري 
�أع�شاء  تكليف  يتم  كما  تو�جدهم  �أو مو�قع  �أ�شمائهم  باأية معلومات حول 
�لتاأثر  لعدم  �الآخ��ر �شمانا  �أح��ده��م  يعرف  �أن  دون  ف��ر�دى  �لتحكيم  جل��ان 
�أعلنت  قد  كانت  للجائزة  �لعامة  �الأم��ان��ة  �أن  بالذكر  جدير  �الآخ���ر.  ب��ر�أي 
�أنها متكنت من حتقيق منو بن�شبة 9.5 يف �ملائة يف عدد �الأعمال �ملناف�شة 
مقارنة بالدورة �ل�شابقة حيث ��شتلمت حو�يل �إربعة �آالف و 500 عمل وهو 

�لرقم �الأكر يف تاريخ �جلائزة منذ �إطالقها يف �لعام 1999. 

•• دبي - وام:

قام عابدين طاهر �لعو�شي مدير عام بيت �خلري ير�فقه عبد �هلل �الأ�شتاذ 
لتقدمي  لالإ�شكان  ر����ش��د  ب��ن  ملوؤ�ش�شة حممد  ب��زي��ارة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد 
منحو�  �ل��ذي��ن  �ملنخف�س  �ل��دخ��ل  ذوي  م��ن  للمو�طنني  غذ�ئية  كوبونات 
180 م�شكنا �شمن م�شاكن م�شروع �ملرحلة �لثالثة من م�شروع �لر�شاء 
�أل��ف دره��م دعما للقاطنني �جل��دد يف هذه �مل�شاكن من   60 جنوب بقيمة 
فئة �ملنح. وقال �لعو�شي �إن �جلمعية �شارعت بدعم مبادرة موؤ�ش�شة حممد 
�لدخل  ذوي  م��ن  لالأ�شر  م�شكنا   180 ق��دم��ت  �ل��ت��ي  لالإ�شكان  ر����ش��د  ب��ن 
�ملنخف�س فقدمت كوبونات �شر�ئية بقيمة 60 �ألف درهم �شي�شتفيد منها 
30 فرد� من �أ�شحاب هذه �مل�شاكن لي�شرتو� �حتياجاتهم �لغذ�ئية ح�شب 
�ملتو��شل يف دعم  �ملوؤ�ش�شة  �إكبار� من �جلمعية لعطاء هذه  رغبتهم وذلك 

�لدخل  ذ�ت  �الأ�شر  ��شتعد�د �جلمعية لدعم  �لعو�شي  و�أك��د   . �لوطن  �أبناء 
بناء  �لقادم  للم�شروع  �ملنزلية  �مل�شتلزمات  يلزمها من  ما  وتوفري  �ملحدود 
على �التفاقية �ملرمة بني �لطرفني. ويف نهاية �لزيارة قام �شامي قرقا�س 
�ملوؤ�ش�شة  درع  بت�شليم  لالإ�شكان  ر��شد  بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير 
مل��دي��ر �جل��م��ع��ي��ة ع��اب��دي��ن ط��اه��ر �ل��ع��و���ش��ي ت��ك��رمي��ا جلمعية ب��ي��ت �خلري 
�لتي  �خلريية  �حلملة  ه��ذه  �إن  قرقا�س  �شامي  وق��ال  �ملتو��شل.  وعطائها 
قامت بها �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لوطنية يف �لقطاع �خلريي و�خلا�س تاأتي 
�أبوظبي �الإ�شالمي باالإ�شافة ملا  �إذ قام م�شرف  �مل�شاكن  لدعم �شكان هذه 
�ألف درهم وجمموعة �شرف دي   100 بالترع مببلغ  قدمته بيت �خلري 
بتاأثيث  �ملنح ومفرو�شات �حلذيفة وعدت  بتاأثيث فيلتني من  جي تعهدت 
م�شكن من فئة �ملنح وتقدمي خ�شومات لالأفر�د من 30 �إىل 60 يف �ملائه 

يف حال رغبتهم بتاأثيث �ملنزل من �ملوؤ�ش�شة . 

حاكم الفجرية ي�سيد بدور القيادة العامة ل�سرطة دبي يف بث روح االأمن واالأمان

لقاء مفتوح ملوظفي دائرة تطوير االأعمال مبوا�سالت االإمارات

بروفي�سور �أمريكي يبحث يف تنامي ��ستخد�م �ملاء يف �لدولة

الوطني للوثائق والبحوث ي�ستقبل اأ�ستاذ الدرا�سات العربية املعا�سرة يف هارفارد

هيئة االمارات للهوية تطلق ح�سابها الر�سمي على موقع جوجل بل�ض 

مهرجان ق�سر احل�سن يختتم فعالياته بنجاح باهر وح�سور 
ع�سرات االآالف من الزوار لالحتفال باملعلم التاريخي
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جواهر القا�سمي تعرب عن فخرها مبا يقدمه الهالل ملخيمات الالجئني ال�سوريني يف االأردن
�لعظيمة  �مل�شوؤولية  ه��ذه  حتمل  على  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  ق���درة  و�أك���دت 
زيادة  يف  روؤيتنا  يخدم  مبا  �الأردن  يف  �لعاملة  �ملنظمات  مع  و�لتعاون 
ر�أ�شها  وع��ل��ى  �الأ�شا�شية  �حتياجاتهم  وت��اأم��ني  لالجئني  �مل�����ش��اع��د�ت 

�لتعليم .
دور�  �الأح��م��ر  �لهالل  هيئة  لعبت  �لكبري..  �لقلب  حملة  غ��ر�ر  وعلى 
�ل�شتاء  ف�شل  م��ن  �ل��الج��ئ��ني  م��ن  يح�شى  ال  ع��دد  �إن��ق��اذ  يف  �أ�شا�شيا 

�لقار�س حيث قامت بجمع مبلغ 120 مليون درهم.
كما قامت �لهيئة برئا�شة �لدكتور حمد�ن �ملزروعي باإر�شال 18 �شحنة 
من �أبوظبي �إىل �الأردن ولبنان حمملة مبا يزيد على ثالثة �آالف طن 
�الأردين  �الإم��ار�ت��ي  للمخيم  �لطبية  و�مل�شتلزمات  و�مل��اأوى  �لغذ�ء  من 

مبنطقة مريجيب �لفهود وخميم �لزعرتي. 

�نه  ..وق��ال��ت  �الأردن  �الأح��م��ر يف  �لهالل  �إليه فريق  ي�شعى  وه��ذ� ما   .
�ل�شعب  جانب  �إىل  �شنبقى  �حلكيمة  قيادتنا  وتوجيهات  دع��م  بف�شل 

�ل�شوري يف �أزمته.
وتاأتي زيارة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي بهدف �لتو�شل 
�إىل �أف�شل �شبل �لتعاون �لتي من �شاأنها �أن تخفف عبء �ملعاناة ووقع 

�لكارثة الأكر عدد من �لالجئني.
ويف ظل �لظروف �ملاأ�شاوية �لتي ت�شهدها �شوريا نا�شدت �الأمم �ملتحدة 
�لترع مببلغ  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  زي��ارة  �أعقاب  �ل��دويل يف  �ملجتمع 
6.5 مليار دوالر �أمريكي مل�شاعدة �ل�شعب �ل�شوري يف حمنته .. وهو 

�أكر مبلغ يف تاريخ �لب�شرية يتم طلبه ل�شالح كارثة �إن�شانية و�حدة.
وق��ام��ت ���ش��م��وه��ا ب��ج��ول��ة يف م��در���ش��ة ل��الج��ئ��ني و����ش��ت��م��ع��ت �إىل �آمال 

�ل�شرطة  م��ن  وف���د�  �ل��زي��ارة  تلك  �ألهمت  �ل��ط��الب حيث  و�ح��ت��ي��اج��ات 
�لن�شائية �الإمار�تية برئا�شة �لر�ئد �أمينة �لبلو�شي برفقة وفد �لهالل 
�الأحمر زيارة خميمات �لالجئني يف �الأردن لالطالع على �شري �لعمل 

من �أجل �مل�شاهمة يف حت�شني و�قع �خلدمات �لطبية هناك.
وقالت �شموها خالل حديثها مع ممثلي �لهالل �الأحمر �إن �لالجئني 
�ل�شوريني يحتاجون كل �أ�شكال �لدعم و�ملوؤ�زرة .. م�شرية �ىل حر�س 
م��وظ��ف��ي �ل��ه��الل �الأح��م��ر �ل��د�ئ��م ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة ج��ه��وده��م �لر�مية 
للتخفيف قدر �مل�شتطاع من معاناة �لالجئني وتفعيل �أوجه �لتعاون مع 
�ملنظمات �لدولية وحتديد� مفو�شية �الأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني 
خارج  لالأطفال  تعليمية  ومر�فق  للعائالت  مالجئ  توفري  �شبيل  يف 

خميم �لهالل �الأحمر.

•• ال�صارقة- وام:

�أعربت قرينة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد 
�لقا�شمي �ملنا�شرة �لبارزة للمفو�شية �ل�شامية لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون 
�الحمر  �ل��ه��الل  هيئة  تقدمه  مل��ا  �ع��ت��ز�زه��ا  و  فخرها  ع��ن  �لالجئني 
ملخيمات �لالجئني �ل�شوريني يف �الأردن من عمل عظيم وم�شرف حتت 
مظلة حملة قلوبنا من �أهل �ل�شام لرعاية وخدمة �لعائالت �ملحتاجة. 
و�أعربت �شموها لدى زيارتها خميم �لهالل �الأحمر يف �الأردن موؤخر� 
�أخرى  �ملبذولة يف توفري مالجئ  ت�شاهم �جلهود  باأن  ..عن متنياتها 

الأكرث �لعائالت حاجة .

نهيان يرتاأ�ض االجتماع الع�سرين للوطني لل�سياحة واالآثار 
•• اأبوظبي-وام:

لل�شياحة  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  �إط���ل���ع 
و�الآثار برئا�شة معايل �ل�شيخ نهيان 
�لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
�مل��ج��ت��م��ع رئي�س  و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة 
جدول  ع��ل��ى  �ملجل�س  �إد�رة  جمل�س 
و�ملوؤمتر�ت  �مل��ع��ار���س  يف  �مل�����ش��ارك��ات 
�لعام  خ���الل  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شياحية 

�حلايل.
�لعمل  ور����س  �إق��ام��ة  �ملجل�س  وب��ح��ث 
للدولة  �ل���رتوي���ج���ي���ة  و�مل����ع����ار�����س 
للتعريف  �مل�������ش���ارك���ات  ت��ل��ك  خ����الل 
مبز�يا �ل�شياحة يف �الإمار�ت وكذلك 
خالل  �لد�خلية  �ل�شياحة  ت�شجيع 
��شد�ر  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����ش��ي��ف  ف����رتة 
�لرت�ثية  �مل����و�ق����ع  ي��ت�����ش��م��ن  ك���ت���اب 
متهيدية  قائمة  و�إع��د�د  و�لطبيعية 

بتلك �ملو�قع.
جاء ذلك خالل �الجتماع �لع�شرين 
�ملا�شي  �خل��م��ي�����س  �الد�رة  مل��ج��ل�����س 
مبقر �ملجل�س بح�شور �شعادة مبارك 

�ل�شياحية  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م���وؤ����ش���ر�ت 
�الإم�����ار�ت فيه  رف��ع ت�شنيف  ب��ه��دف 
لتو�شيات  تنفيذ�  �الأول  �مل��رك��ز  �إىل 

�الجتماع �ل�شابق.
وت��ف��ق��د م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�الجتماع  ع��ق��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
�ملجل�س  نظمها  �ل��ت��ي  �لعمل  ور���ش��ة 
بالتعاون مع هيئة �أبو ظبي لل�شياحة 
لرتميم  خ�ش�شت  و�ل��ت��ي  و�لثقافة 
جمموعة  مب�شاركة  �الأثرية  �لقطع 
للم�شح  �لوطني  �لفريق  �أع�شاء  من 
و�ل���ت���ن���ق���ي���ب �الأث�����������ري وع��������دد من 
�الإم�����ار�ت.  خمتلف  م��ن  �ملخت�شني 
�لذي  و�أب��دى معاليه تقديره للدور 
�شبيل  �ل���وط���ن يف  �أب����ن����اء  ب���ه  ي���ق���وم 
�حلفاظ على موروثهم �حل�شاري.. 
جتارب  م��ن  �ال�شتفادة  على  وحثهم 
�الآخ��ري��ن يف ه��ذ� �مل��ج��ال م��وؤك��د� �أن 
�ىل  ي��ع��ود  عريقا  تاريخا  ل��الإم��ار�ت 
�آالف �ل�شنني و�نها ت�شم �لعديد من 
�لهامة و�ل��ت��ي تعد  �الأث��ري��ة  �مل��و�ق��ع 

جزء� من موروثها �حل�شاري.

مت خالل �الجتماع ��شتعر��س �إجناز 
�ل���رت�ث  ق��ائ��م��ة  يف  �ل�����ش��ارق��ة  �در�ج 
�لعاملي �شمن مبادرة قلب �ل�شارقة يف 
قائمة �لرت�ث �لعاملي و�قر�ر�حل�شاب 
يف  �ملنتهية  �مل��ال��ي��ة  لل�شنة  �خل��ت��ام��ي 

31 دي�شمر 2013.

�أبو  هيئة  م��دي��رع��ام  �مل��ه��ريي  ح��م��د 
جمل�س  رئي�س  نائب  لل�شياحة  ظبي 
بن  خمي�س  حممد  و���ش��ع��ادة  �الإد�رة 
ح���ارب �مل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام �ملجل�س 
و�أع�شاء  و�الآث���ار  لل�شياحة  �لوطني 

جمل�س �الإد�رة.

وقام �ملجل�س �أي�شا مبر�جعة �لتقرير 
رفعه  �ملقرر  �الإد�رة  ملجل�س  �ل�شنوي 
�لفرتة  خ��الل  �ل����وزر�ء  جمل�س  �ىل 
مبخاطبة  ع��ل��م��ا  و�أخ�������ذ  �ل���ق���ادم���ة 
ب�شاأن  �ل�شياحية  و�ل��دو�ئ��ر  �لهيئات 
م��وؤ���ش��ر من  ت�شكيل جل��ن��ة الخ��ت��ي��ار 

منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة يطالب 
حكومات الدول االإ�سالمية بتاأ�سي�ض كيانات ال�سلم 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد ف�شيلة �لعالمة �ل�شيخ عبد �هلل بن بيه - �أحد �أبرز 
�لعلماء �ملعا�شرين يف �لعامل �الإ�شالمي - رئي�س �للجنة 
�مل�شلمة  �ملجتمعات  يف  �ل�شلم  ت��ع��زي��ز  مل��ن��ت��دى  �لعلمية 
�الإ�شالمية.. �ملجتمعات  يف  �ل�شلم  فقه  �إحياء  ..�أهمية 
م�شري� �إىل �أن �لظروف �ملو�تية لل�شالم ال ميكن �أن تتوفر 
�إال باإمتالء �لقلوب باحلب و�خلري للب�شر وهو مفهوم 
موؤ�شل يف �شرية �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم. وقال �بن 
بيه خالل لقائه عدد� من �ملفكرين و�لعلماء و�لفقهاء 
للمنتدى  �لتح�شري�ت  �إط���ار  يف  �الإ���ش��الم��ي  �ل��ع��امل  يف 
�لذي ت�شت�شيفه �لعا�شمة �الإمار�تية �أبوظبي يف �لتا�شع 
و �لعا�شر من �شهر مار�س �جلاري..�إن ن�شر ثقافة �ل�شلم 
�أمر يف غاية �الأهمية يف ظل ما ت�شهده بع�س �ملجتمعات 
�لعربية من �أحد�ث ج�شيمة و�نق�شامات و�أفكار متطرفة 
وعنف وحروب �أهلية. و�أ�شاف �أن �لفو�شى و�ل�شر�عات 
على  �شيء  �أي  �أو  �الإن�����ش��ان  ت�شمن حقوق  ال  و�حل���روب 
�الإطالق فال�شالم هو هدف �إن�شاين �شام وحق جوهري 
من حقوق �الإن�شان .. موؤكد� �أن �ل�شلم مق�شد �أعلى من 
مقا�شد �ل�شريعة �الإ�شالمية و هو �ل�شامن لكل �حلقوق 

�الأخرى . و�أو�شح ف�شيلته �أهمية و�شع مبادئ �ل�شلم يف 
موقع �الأولوية يف مناحي معينة من �لفقه �الإ�شالمي و 
باليا  �إىل  �لتبا�شها  �أدى  �لتي  �مللتب�شة  �ملفاهيم  حتديد 
�الأم��ر باملعروف و�لنهي عن  ورز�ي��ا كمفاهيم �جلهاد و 
�ملنكر و�لعالقات �الإن�شانية و�ل�شلم �الجتماعي . و�شرح 
�أ�شباب  �إن  �بن بيه م�شكلة �شوء �لفهم و�لتف�شري و قال 
خطرية.. �أم��ور  ثالثة  يف  يكمن  �ملفاهيم  تلك  �لتبا�س 
و  �لو�شع  وخطاب  �لتكليف  خطاب  بني  �الرت��ب��اط  فك 
�لتبا�س �لعالقة بني �لو�شائل و�ملقا�شد و �شمور �لقيم 
 : وه��ي  �الإ�شالمية  �ل�شريعة  عليها  تقوم  �لتي  �الأرب���ع 
�ل�شيخ  �حلكمة و�لعدل و�لرحمة و�مل�شلحة . كما وجه 
�بن بيه دعوته لالإعالميني يف �أنحاء �لعامل �الإ�شالمي 
كافة لتقدمي �الأخبار ب�شكل م�شوؤول وحيادي..وطالبهم 
يف  ت�شهم  �لتي  �لر�شائل  توجيه  يف  �مل�شوؤولية  بتحمل 
�البتعاد  �الإعالميني  �الأو�شاع. وطالب ف�شيلته  تهدئة 
يفيد  مبا  موحية  لغتهم  تكون  �أو  و�للغط  �جل��دل  عن 
 .. ما  طائفة  �أو  ما  تيار  �أو  ما  جهة  يف  و�لطعن  �لقدح 
عليه  ت��ق��ع  �مل�����ش��ل��م  �مل��ج��ت��م��ع  يف  ف���رد  ك��ل  �أن  �إىل  منبها 
�ملدنية  �ل�شر�عات  �شبح  �إب��ع��اد  يف  �مل�شاهمة  م�شوؤولية 

و�ل�شيا�شية و�البتعاد عن تاأجيجها. 

حمدان بن حممد يوجه جميع دوائر دبي بتطبيق ت�سنيف النجوم على مراكزها اخلدمية كافة
•• دبي -وام:

دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وج��ه 
�لعاملة  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  دبي جميع  �لتنفيذي حلكومة  �ملجل�س  رئي�س 
حتت مظلة حكومة دبي بالبدء يف تطبيق نظام ت�شنيف �لنجوم على جميع 
يتم  �أن  على  �ملقبلة  �لفرتة  خ��الل  دب��ي  ب��اإم��ارة  �حلكومية  �خلدمة  مر�كز 
بعدد  لوحات  وو�شع  تقييم جميع مر�كز �خلدمة �حلكومية  �النتهاء من 
�ل��دو�ئ��ر على جميع  �ملقدمة يف ه��ذه  �لنجوم تتو�فق مع ج��ودة �خل��دم��ات 

مر�كز �خلدمة بالتعاون مع رئا�شة جمل�س �لوزر�ء.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقه  �ل��ذي  �لرنامج  �أن  �شموه  و�أك��د 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي على 
�مل�شتوى �الحتادي خالل �لفرتة �ل�شابقة و�لذي ي�شنف �ملر�كز �حلكومية 
�خلدمات  تقدمي  و�شهولة  و�شرعة  ج��ودة  وف��ق  جن��وم  ل�شبع  جنمتني  م��ن 
�شيحقق قفزة مميزة يف طريقة عمل هذه �ملر�كز و�شيعمل على خلق بيئة 

عالية .. وال وقت لالنتظار و�لتاأجيل.
جودة  معايري  تغيري  دبي  حكومة  يف  �لت�شنيف  م�شروع  تطبيق  و�شي�شمل 
�خلدمات لتتنا�شب وتتناف�س مع �لقطاع �خلا�س .. وتدريب �آالف �ملوظفني 
.. و�إد�رة عملية تقييم �شاملة لكافة �ملر�كز بالتعاون مع مدققني خارجيني 
و�إعالن نتائج �لت�شنيف قبل نهاية �لعام �حلايل و�شيوؤدي تطبيق �لنموذج 
�حتاديا  �خلدمة  معايري  لتوحيد  �حلكومية  �ملر�كز  ت�شنيف  �الحت��ادي يف 
وحمليا ويوفر مقارنة �شفافة مل�شتويات �خلدمة على �مل�شتويني مما ي�شكل 
مع  �ملتعاملني  ولتجربة  للمعايري  وت��وح��ي��د�  للتطوير  م�شتمر�  حتفيز� 

�خلدمات �حلكومية ب�شكل عام.
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم قد وجه يف وقت �شابق 
للم�شاركة يف م�شروع  �لدولة  �ملجال جلميع �حلكومات د�خل وخارج  بفتح 
ت�شنيف �لنجوم �لذي �أطلقه �شموه على �مل�شتوى �الحتادي �شابقا ويعتر 
ملكية فكرية م�شجلة با�شم حكومة �الإمار�ت ومت �عتماده كمعيار قيا�شي يف 
جامعة �لدول �لعربية يف جمال خدمة �لعمالء ووجه �شموه بتوفري كافة 

تناف�شية و�شيوفر فعالية وكفاءة �أكر ملو�ردنا �لب�شرية.
وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد �إن �لروؤية �ملتجددة يف �لفكر �الإد�ري 
متيز  �أ���ش��ر�ر  �أح��د  هي  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�الإد�رية  �الإد�رة �حلكومية حيث تقوم فل�شفة �شموه  �الإم��ار�ت وتفوقها يف 
.. وحتى  �لقطاع �خلا�س  .. ومع  تناف�شية د�خل �حلكومة  بيئة  على خلق 
�إبد�عا  وينتج  �ل��ط��اق��ات  م��ن  �لكثري  يحفز  مم��ا  �خل��ارج��ي  �مل�شتوى  على 

متو��شال يف �لعمل �حلكومي.
دبي  حكومة  يف  �أ�شا�شية  ركيزة  �ملتعاملني  على  �لرتكيز  �إن  �شموه  و�أ�شاف 
�مل�شروع  ه��ذ�  وي��اأت��ي  و��شتثماريا  �قت�شاديا  �الإم���ارة  جاذبية  عو�مل  و�أح��د 
ليعزز وير�شخ متيز �خلدمات يف دولة �الإمار�ت وياأخذها مل�شتويات جديدة 

من �لكفاءة و�لفعالية وح�شن �لتنظيم و�الجناز.
 .. .. مرحابة  �شريعة   .. ذكية  يريد حكومة  ر��شد  بن  �شموه حممد  وق��ال 
وتوؤمن باالإبد�ع �مل�شتمر .. وفرق �لعمل �أمام حتد كبري حيث نريد ت�شنيف 
كافة مر�كزنا �حلكومية خالل �لفرتة �ملقبلة .. وثقتنا كبرية .. وطموحاتنا 

�لتفا�شيل �لفنية و�الأدلة �ملعيارية و�الأدو�ت �لتقييمية للجميع وذلك بعد 
حول  �أخ��رى  حكومات  من  وطلبات  ��شتف�شار�ت  �الحتادية  �حلكومة  تلقي 
�مل�شروع. وتعتر دولة �الإمار�ت هي �لدولة �الأوىل يف �لعامل �لتي تتبنى هذ� 
�لت�شنيف ملر�كز �خلدمات �حلكومية وفق �إطار جديد يف �ملعايري ي�شاهي 

تلك �ملطبقة يف �لفنادق و�مل�شارف و�شركات �لطري�ن.
وتتم عملية ت�شنيف مر�كز �خلدمات �حلكومية وفق عملية تقييم منهجية 
�أ�شا�شية  معايري  ثمانية  على  يعتمد  �ملقدمة  �خل��دم��ات  مل�شتوى  و�شاملة 
تغيري حقيقي  �إح���د�ث  و�ل��ق��درة على  بالتطوير  �ل��د�ئ��م  �الل��ت��ز�م  تت�شمن 
الحتياجات  �حلكومية  �جلهة  فهم  وم��دى  �ملقدمة  �خلدمة  م�شتويات  يف 
�ملتعاملني �ملختلفة و��شتخد�م قو�عد �لبيانات �ملتكاملة يف تقدمي �خلدمات 
وجتميع �خلدمات �شمن باقات وتقدميها وفق �أ�شلوب يحقق قيمة م�شافة 
قنو�ت  عدة  عر  للخدمة  �ملتعامل  و�شول  ل�شهولة  باالإ�شافة  للمتعاملني 
مو�ردها  يف  �مل�شتمر  و�لتطوير  �ملر�كز  ه��ذه  يف  �لعمليات  و�إد�رة  وت�شميم 

�لب�شرية وقدرتها على مو�كبة �لتطور�ت �لتقنية �جلديدة.

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى 2946 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�مل�شتقبل  عليه:   بنغالدي�س  مدعي  �جلن�شية:  �هلل  �شفايت  مدعي/ حممد   
�الف�شل للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �الف�شل  �مل�شتقبل  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  
وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/3/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
�بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2014/2/25
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى 234 /2014 عم جز- م ع-ب- اأظ

النتانا  عليه:   مدعي  م�شر  �جلن�شية:  ح�شن  �ل�شيد  فكري  �مين  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت 
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  النتانا  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/3/10 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2014/2/11
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى 2468 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س    �جلن�شية:  ح�شني  حممد  �حلق  حميد  حممد  مدعي/   
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لبال�شرت  �ال�شباغ  العمال  بر�ديب  عليه:  
�ال�شباغ  العمال  بر�ديب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
و�لبال�شرت �جلن�شية: �المار�ت نو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2014/3/16 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2014/2/11
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى 903 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

عليه:   مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �لنعيمي  ر��شد  �شليمان  �شعيد  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعمرو  �شالح  ي�شلم  مروك  عادل 
مطالبة مالية مببلغ 20.000 �لف درهم �ملطلوب �عالنه/ عادل مروك ي�شلم 
�ل�شطب  من  بالن�شر)بتجديد  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعمرو  �شالح 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لدعوى(  ب�شحيفة 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/3/18 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية- �لكائنة د�ئرة �لق�شاء �بوظبي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/2/25  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى 2996 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد �شهيل �لدين �وند� مياه �جلن�شية: بنغالديي�س مدعي عليه: 
�المار�ت     �جلن�شية:  و�لطابوق  �مل�شلحة  و�لنجارة  �حلد�دة  العمال  نور  عزبة 
العمال  نور  عزبة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�حلد�دة و�لنجارة �مل�شلحة و�لطابوق �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�شر 
�الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2014/3/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
�ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/2/25  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى 2507 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

�شادو  �شيلفر  عليه:   مدعي  �لهند  �جلن�شية:  ر�م  جوجيندر  لوكى  مدعي/   
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �شادو  �شيلفر  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/3/16 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة  �البتد�ئية- 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/2/11  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى 3238 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:   مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�لقدو�س  ليت  عبد�خلالق  مدعي/   
�لدعوى:  �المار�ت   مو�شوع  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �مل�شرقه  �لنجمة 
�لعامة  للمقاوالت  �مل�شرقه  �لنجمة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2014/3/16 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة  �البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2014/2/23
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى 3374 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ �شاه �حمد حممد �شعيد �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه:  ليرتي 
للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
�المار�ت   عنو�نه:  �لعامة �جلن�شية:  للمقاوالت  ليرتي  �عالنه/   �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�الثنني �ملو�فق 2014/3/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�البتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعماليةمزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2014/2/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3    
     يف الدعوى رقم 2013/543 مدين كلي

 �ملدعون:وليد و�شفية �حمد حممد ��شماعيل ب�شفتها �بناء وورثة  عن 
ب�شفتها  خان   �حمد  �شلطانه  حت�شني  ��شماعيل  حممد  �حمد  �ملرحوم 
��شماعيل  �ملدعى عليه: علي  زوجة ووريثة عن �ملرحوم  �حمد حممد 
حممد ��شماعيل غليظه حيث �ن �ملدعى عليه جمهول �لعنو�ن: يطلب 
رقم  �خلرة  جل�شة  مبوعد  عليه  �ملدعى  تبليغ  �ملدعني  ب�شفتكم  منكم 
�خلرة  جل�شة  قبل  �العالن  ن�شر  مر�عاة  مع  �لتالية  �ل�شيغة  وفق   1
ب�شبعة �يام على �القل وفقا �الجر�ء�ت مع مو�فاتي بن�شخة ��شلية من 

�العالن.

اعالن بالن�ضر
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2014/434  عمايل جزئي                      

�القامة  ذ.م.م  جمهول حمل  لل�شياحة  فينيك�س   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
ي��و���ش��ف حم��م��د ح�شن  �مل��دع��ي /�وجل����ا ج���ري� �شيموفا ومي��ث��ل��ه:  مب��ا �ن 
حممد �لبحر   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )3588 درهم(   رقم �ل�شكوى )2014/165330( و�لر�شوم 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/3/5  �الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  و�مل�شاريف  
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�  �لقا�شي   مبكتب  ���س   8:30
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل.    
رئي�س ال�ضعبة               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/1469  احوال نف�س م�ضلمني                        

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - ��شرف فاروق مو�شى �لعناتي جمهول حمل �القامة مبا 
�لدين م�شيلحي حممد وميثله: حمده ح�شني �حمد  �ملدعي /د�ليا جمال  �ن 
لل�شرر  بالطالق  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  مكي    جا�شم 
ونفقة عدة ونفقة ونفقة زوجية ونفقة �والد �شاملة وموؤخر �ل�شد�ق وم�شكن 
�شرعي وتقرير �حل�شانة و�جرة حا�شنة و�جرة �شائق. وحددت لها جل�شة يوم 
لذ� فانت   ch1.C.13 الربعاء �ملو�فق 2014/3/26 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة�
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.    
رئي�س ال�ضعبة               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
    يف الق�ضية رقم 2013/682 جتاري جزئي

�لقبي�شي-  م ع وميثلها/ حممد عبد�هلل جمعه  �لتمويل �س  د�ر   : �ملرفوعة من 
بوكالة ر��شد عبد�هلل علي بن عرب �شد: مرو�ن حممد عبد�هلل �حمد  �حلمادي    
و�ملت�شمن   2014/2/26 يف  �مل���وؤرخ  �البتد�ئية  دب��ي  حمكمة  كتاب  �ىل  ب��اال���ش��ارة 
�نه تقرر عقد �جتماع  تكليفي خبري� يف �لق�شية �ملذكورة �عاله نحيطكم علما 
1.30 ظهر�  �ل�شاعة  �ملو�فق 2014/3/9  �الح��د  يوم  �ملذكورة  �لق�شية  �خل��رة يف 
وذلك على �لعنو�ن �لتايل: مكتب �خلبري/ �حمد ماجد لوتاه- �لهالل كابيتال- 
�لطابق �لثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي �لوطنية للتاأمني- بجانب ديرة �شيتي 
�ملذكور  �ملوعد  يف  للح�شور  ندعوكم  لذ�   04-2999000 هاتف  بور�شعيد  �شنرت- 

وتقدمي كافة مالديكم من م�شتند�ت ومذكر�ت.
اخلبري /احمد ماجد لوتاه- رقم القيد )111)

الهالل كابيتال
 اعالن ن�ضر اجتماع خربة



االثنني  - 3   مارس    2014 م   -   العـدد    11035
Monday   3   March   2014  -  Issue No   11035

11

اأخبـار الإمـارات
مركز املعلومات االإ�سالمي التابع لدار الرب يكرم 61 م�سلمًا جديدًا يف ختام ملتقى زايد بن حممد باخلوانيج

االأحبابي يتفقد �سري العمل يف م�ساريع ال�سرف ال�سحي يف مدينتي اأبوظبي والعني

د�ر  جلمعية  �لتابع  باالإ�شالم  للتعريف  �الإ�شالمي  �ملعلومات  مركز  كرم 
�ل��ر يف  د�ر  بركن جمعية  �إ�شالمهم  �أ���ش��ه��رو�  ج��دي��د�ً  م�شلماً   61 �ل��ر 
فعاليات ملتقى ز�يد بن حممد �لعائلي مبنطقة �خلو�نيج �لذي تنظم 
فعالياته د�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شالمية و�لعمل �خلريي بدبي، وقام بالتكرمي 
�ملركز  نائب مدير  �لكثريي  �ملركز وفرج  ر��شد �جلنيبي مدير  كل من: 
�ملنظمة  �للجنة  وم�شوؤولة  باملركز  �ملتطوعة  �لد�عية  �لهنيامي  وفاطمة 

للحفل وركن د�ر �لر بامللتقى.
الإد�رة  و�لتقدير  �ل�شكر  �جلنيبي  ر��شد  قدم  �لتكرمي  بحفل  كلمته  ويف 
و�لعمل  �الإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  ول��د�ئ��رة  �لعائلي  حممد  ب��ن  ز�ي��د  ملتقى 
�خلريي بدبي و�إذ�ع��ة نور دبي على جهودهم ودعمهم الإجن��اح فعاليات 
�مل�شلمني  لقلوب  و�ل�شرور  �لفرح  و�إدخ��ال  �لتكرمي  حفل  وجن��اح  �مللتقى 

كما  و�إخ��و�ن��ه��م  �أهلهم  ب��ني  باأنهم  و�إح�شا�شهم  قلوبهم  وت��األ��ي��ف  �جل��دد 
�أو�شانا �لقر�آن �لكرمي. و�أو�شح �جلنيبي �أن ركن د�ر �لر بامللتقى ��شتقبل 
�جلاليات  �أبناء  من  ومر�فقيهم  و�ملقيمة  �ملو�طنة  �لعائالت  من  �ملئات 
�شهور وقدم   3 ملدة  �ملعر�س خالل فعالياته  زو�ر  و�خل��دم وغريهم من 
باالإ�شالم  للتعريف  �ملختلفة  �لدعوية  �ملركز  �إ�شد�ر�ت  من  �لعديد  لهم 
ومبادئه �ل�شمحة وترجمة معاين �لقر�آن �لكرمي و�ملحا�شر�ت، كما �أجاب 
دعاة مركز �ملعلومات على �أ�شئلتهم و��شتف�شار�تهم حول �الإ�شالم ودالئل 
و�ل�شرية  �لكرمي،  �لقر�آن  تعريفاً حول  وحد�نية �هلل جلَّ وعال وقدمو� 
�الإن�شانية  نبي  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  حممد  �ل��ك��رمي  للنبي  �ل��ع��ط��رة 
و�ملر�شلني  لالأنبياء  كخامت  �شخ�شيته  على  �ل�شوء  و�أل��ق��و�  و�ل��رح��م��ة، 

ومناذج من �أخالقه �لكرمية كدالئل على نبوته و�شدق ر�شالته.

ل��الإ���ش��الم باحلكمة  �لن�شح و�الإر����ش���اد ودع��وت��ه��م  �مل��رك��ز  ق��دم دع���اة  كما 
كتابه  �حل��قُّ جلَّ وعال يف  �أمرنا  كما  �جلاليات  الأبناء  و�ملوعظة �حل�شنة 
ملتابعة  وك��ان   ،) �لدين  �إك���ر�ه يف  )ال  تعاىل:  لقوله  �إك���ر�ه  ودون  �لكرمي 
دعاة �ملركز مع �لعائالت ومر�فقيهم �أن �أ�شلم خالل �مللتقى 61 �شخ�شاً 
و�أكرثهم من �ملر�فقات للعائالت ومن �ملناطق �ل�شكنية �ملجاورة للملتقى، 
�ل�شمالية  و�الإم��ار�ت  و�لعني  و�أبوظبي  وعجمان  �ل�شارقة  من  وعائالت 
وعائالت  �مللتقى،  ز�رو�  �لذين  �لقيوين  و�أم  و�لفجرية  �خليمة  ب��ر�أ���س 
من �شلطنة عمان و�ململكة �لعربية �ل�شعودية ح�شرت �أي�شاً لزيارة ركن 
�ملركز، كما �أعلنت �إحدى �لز�ئر�ت �إ�شالمها خالل فقر�ت �حلفل ونطقت 

�ل�شهادتني و�شط تكبري ح�شور �حلفل وتهنئتهم لها باإ�شالمها.
و�أ�شاف ر��شد �جلنيبي �أنه مت خالل �حلفل �لذي و�فق �ختتام فعاليات 

�ملحا�شر�ت  من  ع��دد  �إل��ق��اء  باخلو�نيج  �لعائلي  حممد  بن  ز�ي��د  ملتقى 
�لدعوية من قبل دعاة �ملركز للم�شلمني �جلدد وكفالئهم، كما مت تكرمي 
وتكرمي  عليهم،  �ملتنوعة  و�جل��و�ئ��ز  �ل��ه��د�ي��ا  وت��وزي��ع  �جل���دد  �مل�شلمني 
دعاة  تكرمي  مت  كما  متابعتهم،  يف  كبري  بقدر  �شاهمو�  �لذين  كفالئهم 

�ملركز و�إد�رته و�ملتطوعني ومنظمي �حلفل.
معاين  ترجمة  م��ن  ن�شخاً  �جل��دد  �مل�شلمني  �إه���د�ء  مت  �حلفل  ختام  ويف 
و�أركان  �ل�شالة  وكتيبات  �جلديد  �مل�شلم  ودليل  بلغاتهم  �لكرمي  �لقر�آن 
�الإ�شالم و�الإميان ولبا�س �ل�شالة وم�شالة لل�شالة و�لعديد من �لهد�يا 
�لعينية �لتي ترع بها �أجنحة بع�س �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة يف �مللتقى و�أفر�د 
من �أهل �خلري و�لر �إهد�ًء وتكرمياً للم�شلمني �جلدد، ومت دعوة �جلميع 

للع�شاء.

•• اأبوظبي–الفجر:

م�شلح  ع���ل���ي  ع����ب����د�هلل  ����ش���ع���ادة  ز�ر 
�شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �الأحبابي 
�ل�شحي  �ل�شرف  خل��دم��ات  �أب��وظ��ب��ي 
و�الأحد  فر�ير   27 �خلمي�س  يومي 
�ل��ث��اين م��ن م��ار���س ع���دد�ً م��ن مو�قع 
تطوير  الأع��م��ال  �خلا�شة  �الإن�����ش��اء�ت 
م�شاريع �ل�شرف �ل�شحي �لتي تنفذها 
و�لعني  �أب��وظ��ب��ي  مديني  يف  �ل�شركة 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل�شاريع  �شري  متفقد�ً 
تاأ�شي�س بنية حتتية متطورة ومو�كبة 
�ل�شريع  و�ل��ع��م��ر�ين  �ل�����ش��ك��اين  لنمو 
ير�فقه  �الأحبابي  تفقد  �الإم����ارة.   يف 
�لظاهري  ع��ب��ي��د  م���ب���ارك  �مل��ه��ن��د���س 
�أبوظبي  ����ش���رك���ة  ع�����ام  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
�ل�شحي وعدد من  �ل�شرف  خلدمات 
�ملرحلة  موقع  �ل�شركة  يف  �مل�شوؤولني 
�الأ�شول  م�شروع حتديث  �لثانية من 
ل�شبكات �ل�شرف �ل�شحي )عقد رقم 
تكلفته  بلغت  و�ل��ذي   )  0-11008
هذ�  ويعد  دره���م،  مليون   589 نحو 
�مل�شروع من �مل�شاريع �ال�شرت�تيجية و 
�حليوية �لتي تنفذها �شركة �أبوظبي 
خل���دم���ات �ل�����ش��رف �ل�����ش��ح��ي، حيث 
�د�رة �مل�شروع  عقد �جتماعا يف مكتب 
�لعمل  ����ش���ري  خ���الل���ه���ا  �����ش���ت���ع���ر����س 

بامل�شروع يف خمتلف �ملناطق.
 8 حمطة  �إن�شاء  موقع  �شعادته  وز�ر 

�جلديدة و �لتي تبلغ طاقتها 1600 
ل��رت يف �ل��ث��ان��ي��ة و �ل��ت��ي �ن��ت��ه��ت فيها 
وقطر  مرت   36 بعمق  �حلفر  �أعمال 
���ش��ت��ع��م��ل ع��ل��ى �شخ  45 م���رت ح��ي��ث 
�لتنقية  حم��ط��ة  �ىل  �ل�����ش��رف  م��ي��اه 
ب��امل��ف��رق م���ع �م��ك��ان��ي��ة حت���وي���ل مياه 
�لنفق  �ىل م�شروع  �نحد�رياً  �ل�شرف 

�ال�شرت�تيجي م�شتقباًل. 
�أع���م���ال �حل���ف���ر مبدينة  ���ش��اه��د  ك��م��ا 
�ملفرق  م�شت�شفى  مب��ح��اذ�ة  �شخبوط 
حيث يتم تنفيذ �أعمال �حلفر ملاكينة 
�أعمال  ح��ف��ر �الأن���ف���اق ح��ي��ث و���ش��ل��ت 
��شتعد�د�  م��رت   44 عمق  �ىل  �حلفر 
لدفع خطوط �ل�شرف �لعميقة بقطر 
�مل�شروع  �شيعمل  ك��م��ا  م��ل��م.   2400
�لق�شري على حل م�شاكل  �ملدى  على 
مناطق  يف  �ل��رو�ئ��ح  �نبعاث  و  �لطفح 
ب��ن��ي ي��ا���س و �مل��ف��رق وب��ع�����س مناطق 
�لر �لرئي�شي جذرياً و�أما على �ملدى 
�لطويل ف�شيعمل على ��شتيعاب كافة 
�ل�����ش��رف �ل�شحي  �ل���زي���اد�ت يف م��ي��اه 
�ل��ن��اجت��ة ع��ن �ل���زي���اد�ت �ل�����ش��ك��ان��ي��ة و 

�لعمر�نية خارج جزيرة �أبوظبي. 
�إن�شاء  م�����ش��روع  ���ش��ع��ادت��ه  ت��ف��ق��د  ك��م��ا 
خ���ط���وط ن���ق���ل �مل����ي����اه �مل���ع���اجل���ة �إىل 
معار�س  وم��ن��ط��ق��ة  �ل���ف���الح،  منطقة 
مليون   45 ن��ح��و  بتكلفة  �ل�����ش��ي��ار�ت 
دره������م ح���ي���ث ي��ت�����ش��م��ن ن���ط���اق عمل 
ه����ذ� �مل�������ش���روع �إن�������ش���اء خ���ط���وط نقل 

 ، �ل��ف��الح  �إىل منطقة  �مل��ع��اجل��ة  �مل��ي��اه 
)موتور  �ل�شيار�ت  معار�س  ومنطقة 
�ملنطقتني  ه��ات��ني  ل��ت��زوي��د   ) وورل����د 
لعمليات  �ل���الزم���ة  �مل��ع��اجل��ة  ب��امل��ي��اه 
�لتجميلية  ب��ال��زر�ع��ة  �خلا�شة  �ل��ري 
خز�ن  �إن�شاء  �مل�شروع  �أعمال  تت�شمن 
مكعب  م��رت   4800 ب�شعة  ري  مياه 
�ألف   40 ب�شعة  �شخ  حمطة  �إن�شاء  و 
مرت مكعب يومياً مع جميع �العمال 
مياه  خ��ط��وط  �إن�����ش��اء  و  ب��ه��ا  �ملتعلقة 
كيلومرت   18 �جمالية  ب��اأط��و�ل  ري 
و   800 ب����ني  ت�������رت�وح  م���ق���ا����ش���ات  و 
250 ملم ، وقد بلغت ن�شبة �الجناز 
�حلالية 40 باملئة دون �أي تاأخري عن 

�لرنامج �لزمني.
و يف ختام �لزيارة �أ�شار �شعادة عبد�هلل 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �الأحبابي  م�شلح 
�ل�شرف  خل���دم���ات  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة 
حت�شني  م�����ش��اري��ع  �أن  �إىل  �ل�����ش��ح��ي، 
�شمن  تاأتي  �ل�شحي  �ل�شرف  �أ���ش��ول 
�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل�������ش���رك���ة ل����الأع����و�م 
�أجندة  �إىل  �مل�شتندة   2015-2010
�ل�شيا�شة �لعامة الإمارة �أبوظبي، و�لتي 
حددتها  �لتي  �ل�شامية  �لغايات  متثل 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �حل��ك��ي��م��ة  �ل����روؤي����ة 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�س 
�ال�شتمر�ر  يف  �هلل،  – حفظه  �ل��دول��ة 
وبناء  وو�ث��ق  �آم��ن  يف تطوير جمتمع 
ومناف�س  منفتح  و  م�شتد�م  �قت�شاد 

�لقيام  �إىل  �ل�����ش��رك��ة  ت�شعى  و  ع��امل��ي��اً، 
روؤيتها  خ���الل  م���ن  ذل���ك  ب���دوره���ا يف 
وخدماتها و م�شاريعها �ال�شرت�تيجية 
�لتي ت�شاهم يف تطوير �لبنية �لتحتية 
ومتطلبات  حتديات  ملو�جهة  �لالزمة 
�حلبيبة  الإم��ارت��ن��ا  �مل�����ش��رق  �مل�شتقبل 
�ل�����ش��رك��اء و �جلهات  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 

�ملعنية �الأخرى.
�شركة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و�أك������د 
�أب��وظ��ب��ي خل��دم��ات �ل�����ش��رف �ل�شحي 
تعزيز  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  �ل�����ش��رك��ة  �أن  ع��ل��ى 
�الجناز�ت �لتي حتققها �إمارة �أبوظبي 
�إىل  و�����ش����واًل  �مل����ج����االت  يف خم��ت��ل��ف 
و�القت�شادية  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية 
ت�شعى  �ل���ت���ي  و�مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل�����ش��ام��ل��ة 
وبتوجيهات  حتقيقها،  �إىل  �حلكومة 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  م��ن 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
ومتابعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو 
رئي�س  نائب  �لوطني  �الأم��ن  م�شت�شار 
�مل���ج���ل�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ، م�����ن خ���الل 
و�ال�شرت�تيجيات  �ل�شيا�شات  حتديد 
مفاهيم  وتر�شيخ  �خل��دم��ات  وتطوير 
�مل�شاريع  تنفيذ  ل�شمان  حديثة  عمل 
�لدولية  �مل��ع��اي��ري  ب��اأف�����ش��ل  �لتنموية 
و�أح�����������ش�����ن �مل����و������ش����ف����ات وب���اأح�������ش���ن 
و�لتكنولوجية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �الأ���ش��ال��ي��ب 

و�شواًل �إىل بنية حتتية متطورة متكن 
و�إقامة  �ال�شتثمار�ت  ��شتقطاب  م��ن 
�لقطاع  �ل�شر�كة مع  وتعزيز  �مل�شاريع 

�خلا�س.

زيارة م�ساريع �لعني
كما قام �شعادة عبد�هلل علي بن م�شلح 
�الأحبابي بجولة تفقدية على م�شاريع 
 ، �ل��ع��ني  مدينة  يف  �ل�شحي  �ل�����ش��رف 
�إن�شاء  وز�ر �الأعمال �الإن�شائية مل�شروع 
�شبكة �شرف �شحي ملنطقة �أبو �شمرة 
يف م��دي��ن��ة �ل��ع��ني و�ل����ذي ي��ه��دف �إىل 
�إن�����ش��اء ���ش��ب��ك��ة ���ش��رف ���ش��ح��ي فرعية 
ملنطقة �أبو �شمرة ، و�إن�شاء حمطة �شخ 
�لفرعية  �ل�شبكة  ل��رب��ط  ���ش��خ  وخ���ط 
�لرئي�شي  �الن��ح��د�ري  �ل�شرف  بخط 
م��ع��اجل��ة مياه  �ل��و����ش��ل �يل حم��ط��ة 
�إ�شافة  ب��ال�����ش��اد،  �ل�����ش��ح��ي  �ل�����ش��رف 
ب�شبكة  �مل��ن��ازل  تو�شيالت  �إمت���ام  �إىل 
�ل�����ش��رف �ل�����ش��ح��ي �جل���دي���دة و �إز�ل���ة 

خز�نات �لتحليل. 
بيئية  �آث��ار  �إىل  ي��وؤدي  �شوف  وتنفيذه 
هذ�  بتنفيذ  �شتتم  ح��ي��ث   ، �إي��ج��اب��ي��ة 
�مل�����ش��روع �مل�����ش��اه��م��ة يف �حل��ف��اظ على 
�لبيئة من خالل توفري �شبكة �شرف 
���ش��ح��ي ك��ام��ل��ة خل���دم���ة م��ن��ط��ق��ة �أب���و 
معاجلة  مب��ح��ط��ة  رب��ط��ه��ا  و  ���ش��م��رة 
م���ي���اه �ل�������ش���رف �ل�����ش��ح��ي ب���ال�������ش���اد ، 
�لتحليل  خ��ز�ن��ات  �إز�ل����ة  �شيتيح  مم��ا 

حدوث  �مكانية  من  ويقلل  باملنطقة، 
�جلوفية  �ملياه  تلوث  ي�شببان  �لطفح 
و�نت�شار �لرو�ئح �ملزعجة وغريها من 
�شعادته  ز�ر  كما  �ل�شحية.  �مل��خ��اط��ر 
مب�شروع  �مل��ت�����ش��ل��ة  �ل���ع���م���ل  م����و�ق����ع 
معاجلة  حمطة  �شعة  وزي���ادة  حتديث 
�شويحان  يف  �ل�شحي  �ل�����ش��رف  م��ي��اه 
ل�شهاريج  ت���ف���ري���غ  وح������دة  و�إن���������ش����اء 
�ل�شاد  منطقة  يف  �ل�شرف  مياه  نقل 
تو�شيع  يف  �شي�شاهم  و�ل����ذي  ب��ال��ع��ني 
مياه  ملعاجلة  �شويحان  حمطة  ق��درة 
بنائها  و�ل���ت���ي مت  �ل�����ش��ح��ي  �ل�����ش��رف 
��شتيعابية  ب���ق���درة   1993 ���ش��ن��ة  يف 

�ليوم  يف  مكعب  مرت   650 مقد�رها 
ملدينة  �حل����ايل  �حل��م��ل  �أن  ح���ني  يف   ،
باملئة   100 بن�شبة  ي��زي��د  ���ش��وي��ح��ان 
للمحطة.  �ال�شتيعابية  �ل��ق��درة  ع��ن 
�مل�شاريع  م���ن  �مل�������ش���روع  ه����ذ�  ي��ع��ت��ر 
�حليوية �ملهمة حيث �إنه يلبي �حلاجة 
�لتطور  ويو�كب  للمدينة  �مل�شتقبلية 
�أبوظبي  �إمارة  ت�شهده  �لذي  و�لتو�شع 
وع��م��ر�ن��ي��ا وجت����اري����اً، وتنبع  ���ش��ك��ان��ي��اً 
�أهمية هذ� �مل�شروع من كونه �شروريا 
خلدمات  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  ل��ت��م��ك��ني 
�ل�شرف �ل�شحي من ��شتيعاب �لزيادة 
�لتي  �ل�شحي  �ل�شرف  ملياه  �لكبرية 

�إنتاج  ���ش��م��ان  و   ، م��ع��اجل��ت��ه��ا  ي��ج��ب 
م���ي���اه حت��ق��ق �أع���ل���ى م��ع��اي��ري �جل����ودة 
الأغر��س  �ملنتجة  �ملياه  تتطلبها  �لتي 
يت�شمن  �خل�����ش��ر�ء.   �مل�شطحات  ري 
�شويحان  تو�شيع حمطة  �مل�شروع  هذ� 
ملعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي باإن�شاء 
وحدة معاجلة �إ�شافية لزيادة �لقدرة 
�ال�شتيعابية للمحطة من 650 مرت 
مرت   2300 �إىل  �ل���ي���وم  يف  م��ك��ع��ب 
�إن�شاء  يت�شمن  كما   ، �ليوم  يف  مكعب 
وح����دة ت��ف��ري��غ ل�����ش��ه��اري��ج ن��ق��ل مياه 
�ل�شاد يف  �ل�شحي يف منطقة  �ل�شرف 

�لعني. 

•• الفجر – املنطقة الغربية: 

�كد �مل�شاركون يف موؤمتر �ل�شمنة �الول 
�لذي نظمته موؤخر� �إد�رة م�شت�شفيات 
�أبوظبي  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��غ��رب��ي��ة 
ل��ل��خ��دم��ات �ل�����ش��ح��ي��ة )���ش��ح��ة( وهو 
�ملنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  �الول  �مل��وؤمت��ر 
�ل��غ��رب��ي��ة و�ل�����ذي �ق��ي��م مب���ب���ادره من 
مدينة  مب�ش�شفى  �الطفال  طب  ق�شم 
�الطفال  ب��ني  �ل��ب��د�ن��ه  ن�شبة  �ن  ز�ي���د 
�مل��رتددي��ن على ق�شم �الط��ف��ال خالل 

�لعام �ملا�شى و�شلت �ىل 19%.
�لتعامل  ب�����ش��رورة  �مل���وؤمت���ر  و�أو����ش���ى 
بخ�شو�شية  �الأط�����ف�����ال  ح������االت  م����ع 
�لبيئية  �ل���ت���وع���ي���ة  و������ش�����رورة  ت���ام���ة 

خطورة  م����ن  ل��ل��ح��د  و�الج���ت���م���اع���ي���ة 
مر�س �ل�شمنة على �الأطفال خ�شو�شا 
�شنة   13-6 م����ن  �ل���ع���م���ري���ه  �ل���ف���ئ���ة 
بر�مج  بتخ�شي�س  �جل��ه��ود  وت��ك��ات��ف 
�ل�شحية  �لهيئات  جميع  من  توعوية 
و�لبيئية و�ملجتمعية للت�شدي للزيادة 
عاليا  و�لتي جت��اوزت حد�  �ل�شمنة  يف 
ت���ز�ي���د خ��ط��ورت��ه��ا ع��ل��ى �ملجتمع  م���ع 
�د�رة  �إىل  �لتو�شيات  ورف��ع��ت  �ملحلي 
بر�مج  ل��و���ش��ع  �ل��غ��رب��ي��ة  م�شت�شفيات 
�لقادمني  �ل��ع��ام��ني  خ���الل  خ��ط��ط  و 
للعمل مع �ملوؤ�ش�شات على رفع �لتوعية 

ملر�س �ل�شمنة و �حلد منها.
وعر�شت �لدكتورة �أماين عزب رئي�س 
م�شت�شفى  ف���ى  �الط���ف���ال  ط���ب  ق�����ش��م 

م��دي��ن��ة ز�ي���د و رئ��ي�����س �مل��وؤمت��ر نتائج 
م�����ش��ح �ل��ب��د�ن��ة وزي������ادة �ل�����وزن �لذي 
�ج��ر�ه ق�شم طب �الط��ف��ال من بد�ية 
دي�شمر  �شهر  نهاية  �ىل  يناير  �شهر 
عام 2013 لالطفال يف �لعمر �ل�شني 
من 6-13 �شنه و �لذين تو�فدو� علي 
�لنتائج  عر�شت  حيث  �الطفال  عيادة 
بني  �ل���وزن  ل��زي��ادة  �لعامة  �لن�شبة  �ن 
ه������وؤالء �الط����ف����ال ق���د ب��ل��غ��ت 13% 
بينما بلغت ن�شبة �لبد�نه %19 كما 
دقيقه  �ح�شائيه  لتفا�شيل  تعر�شت 
تهم �ملخت�شني وذلك التخاذ �جر�ء�ت 

و �شيا�شات عامة للعالج و�لوقاية.
زيادة  ت�شخ�س  �إن  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
25 كيلوغر�ماً  �لوزن يكون باكت�شاب 

�إ�شافياً، على �لوزن �لطبيعي للج�شم، 
�لبد�نة  �أم��ا  و�ل��ط��ول،  �لعمر  بح�شب 
ف��ت�����ش��خ�����س ب����وج����ود �أك������رث م����ن 30 
كيلوغر�ماً عن �ملعدل �لطبيعي للوزن 

.
�ل��غ��زو �خ�شائي  �ل��دك��ت��ور عمر  وق���دم 
ز�يد  مدينة  مب�ش�شفي  �الط��ف��ال  طب 
و�مل�شوؤول عن عيادة �ل�شمنه حما�شره 
ع����ن م��ت��اب��ع��ة م���ر����ش���ى �ل�����ش��م��ن��ه من 
�لتحفيز  �شرورة  على  و�ك��د  �الطفال 
ب�شكل منتظم  �لريا�شة  على ممار�شة 
و�حلر�س على �أهمية �لطعام �ل�شحي 

�ملتو�زن.
و�شارك يف �ملوؤمتر �لدكتور زهري عفانة 
�لغربية  مل�شت�شفيات  �ل��ط��ب��ي  �مل��دي��ر 

مبحا�شره  �ل�شماء  �لغدد  و��شت�شاري 
عن عالقة �ل�شمنه بامر��س �لقلب.

�هلل  عبد  �لدكتور  �ملوؤمتر  و��شت�شاف 
�ل�شماء  �ل��غ��دد  ����ش��ت�����ش��اري  �جل��ن��ي��ب��ي 
�لع�شكري  ز�ي��د  مب�شت�شفى  لالطفال 
و�ل����ذي ���ش��ارك �حل�����ش��ور خ��رت��ه من 
در��شات �شابقه �جر�ها يف نف�س �ملجال 
��شت�شارية  �شليمان  �شارة  و�لدكتورة   ،
�لغدد �ل�شماء مبركز �مريال للغدد 
�ال�شباب  ع���ن  وحت���دث���ت  و�ل�������ش���ك���ري 
حممد  �ل��دك��ت��ور  و  لل�شمنة  �جلينيه 
�لعامة  �جل���ر�ح���ة  ����ش��ت�����ش��اري  ح����د�د 
وجر�حات �لبد�نه وحتدث عن �لعالج 

�جلر�حي لل�شمنة .
ملتابعة  �شيا�شات  التخاذ  �ملوؤمتر  ودع��ا 

هوؤالء �الطفال وحمايتهم من �ل�شمنة 
و��شر�رها وو�شع ق�شم طب �الطفال 

زيادة   2014 لعام  �أول��وي��ات��ه  �أول  يف 
�الأ�شر  وجميع  �ملجتمع  ل��دى  �ل��وع��ي 

�همية  و  �الط��ف��ال  ل��دى  �ل�شمنه  ع��ن 
�لغذ�ء �ل�شحي و �لريا�شة لهم.

•• املنطقة الغربية- الفجر:

�ملن�شوري  �����ش����امل  خ���ل���ي���ف���ة  �أك��������د 
�لغربية  �ملنطقة  بلدية  م��دي��رع��ام 
باالإنابة �أن �لبلدية تبد�أ �شباح �ليوم 
توزيع 181 م�شكناً على �ملو�طنني 
�مل�شتحقني يف مدينة غياثي و�لتي 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  ت�����ش��ي��ي��ده��ا  مت 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  وتعليمات  �هلل، 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومبتابعة  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�ملنطقة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 

�لغربية.
�مل�شاكن  ب����اأن  �مل��ن�����ش��وري  و�أ����ش���اف 
�جلديدة تلبي �حتياجات �ملو�طنني 
وت��ق��دم �أع��ل��ى م�����ش��ت��وى مم��ك��ن من 

�ل����ر�ح����ة و�ل���رف���اه���ي���ة وت���رف���ع من 
و�ملعي�شي  �الج���ت���م���اع���ي  �مل�����ش��ت��وى 
للمو�طن. وقال �شعادته �إن م�شروع 
م�شاكن غياثي يت�شمن تنفيذ 786 
تتاألف كل وحدة من  �شكنية  وحدة 
طابقني ت�شم 5 غرف رئي�شية مع 
وتبلغ  وجمل�س،  خارجية  خ��دم��ات 
م�شاحة كل وحدة �شكنية ما يقارب 
537 مرت�ً مربعاً، وقد روعيت يف 
�حتياجات  تلبية  �مل��ج��م��ع  ت�شميم 
�ملو�طنني وتوفري كافة متطلباتهم 

مبو��شفات ومعايريعالية.
و�أو�شح باأنه مت ت�شكيل جلنة لتوزيع 
و�الأحكام  لل�شروط  طبقاً  �مل�شاكن 
�مل�شتفيدين،  يف  ت��و�ف��ره��ا  �ل��و�ج��ب 
مل�شروع  �الإجمالية  �مل�شاحة  وتبلغ 
�لعمل  وب���د�أ  ه��ك��ت��ار�ً   285 غياثي 
 2012 �لعام  من  �أغ�شط�س  يف  به 
 1.145 ق��دره��ا  �إجمالية  بتكلفة 
بعد�ً  �مل�شروع  مليار دره��م. ويحمل 

�جتماعياً عر �إحياء مفهوم �الأ�شرة 
�ملمتدة ومفهوم �لفريج �لذي ي�شم 
�ملرت�بطة  �الأ����ش���ر  م���ن  جم��م��وع��ة 
تقاليدها  يف  و�ملن�شجمة  �جتماعياً 

وثقافتها.
ع���ل���ى حر�س  �مل���ن�������ش���ورى  و�أ������ش�����اد 
توفري  ع���ل���ى  �ل���ر����ش���ي���دة  �ل����ق����ي����ادة 
للمو�طنني  �لكرمية  �حل��ي��اة  �شبل 
الأبناء  و�لرفاهية  �ل��رخ��اء  وتوفري 
توفري مقومات  �لوطن من خالل 

�لكرمي و�الرتقاء مب�شتوى  �لعي�س 
�لدولة،  الأب��ن��اء  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
م�������ش���ي���د�ً ب����ال����دع����م �ل�����الحم�����دود 
�لر�شيدة  ح��ك��وم��ت��ن��ا  ت��ول��ي��ه  �ل����ذي 
�لتي  �مل��ت��ع��ددة  �ل�شكنية  للم�شاريع 
ت�شهم يف �إر�شاء جمتمعات متكاملة، 
تلبي  �شكن متنوعة  وتوفر خيار�ت 
م��ت��ط��ل��ب��ات �الأ�����ش����ر و�ل���ع���ائ���الت يف 

�ملنطقة �لغربية على �أكمل وجه. 
م����ن ج���ان���ب���ه �أك�������د خ��م��ي�����س حمد 
�لعقار�ت  �إد�رة  م��دي��ر  �مل����زروع����ي 
ببلدية �ملنطقة �لغربية �إنتهاء كافة 
�لرتتيبات �لالزمة لتوزيع �مل�شاكن 
و�ل��ب��ال��غ عددها  �ل���ي���وم  غ��ي��اث��ي  يف 
181 م�شكناً �شمن م�شروع مر�بع 
م�شكناً   786 ي�شم  �ل���ذي  غياثي 
و�لتوجيهات  �مل��ر���ش��وم  ���ش��دور  بعد 
�ل�شادرة من �جلهات �لعليا، م�شيد�ً 
توزيع  جلنة  بني  �لكبري  بالتعاون 
�إنهاء  يف  �ل��ع��ق��ار�ت  و�إد�رة  �مل�شاكن 

ت�شليم  ع��م��ل��ي��ة  �إج���������ر�ء�ت  ج��م��ي��ع 
�ل��ت��وزي��ع �شيتم  �إن  �مل�����ش��اك��ن، وق���ال 
مبركز�خلدمات �حلكومية �ملتكامل 
للم�شتفيدين  غ��ي��اث��ي  مب��دي��ن��ة  مت 
�مل�شتفيدين  جميع  ودع��ا  مبا�شرة، 
�إىل �إح�شار بطاقة �لهوية لت�شهيل 
و�أث���ن���ى خمي�س  �ل��ت�����ش��ل��ي��م،  ع��م��ل��ي��ة 
�ملزروعي بالدعم �لالحمدود �لذي 
بقيادة  �ل��ر���ش��ي��دة  حكومتنا  توليه 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  و�ه���ت���م���ام  �هلل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومتابعة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�ملنطقة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
�ل��غ��رب��ي��ة وح���ر����س ���ش��م��وه��م على 
�مل��ري��ح��ة و�حلياة  �مل�����ش��اك��ن  ت��وف��ري 

�لكرمية للمو�طنني.

خالل موؤمتر �ل�سمنة �لأول

% من اأطفال الغربية يعانون من البدانة  19

بلدية الغربية تبداأ اليوم توزيع 181 م�سكنًا على املواطنني يف غياثي

وفاة �سخ�سني واإ�سابة )6( يف حادث ا�سطدام يف منطقة جبل علي 
•• دبي-الفجر:

باإ�شابات  تويف �شخ�شان و�أ�شيب )6( 
و�ملتو�شطة  �ل��ب��ل��ي��غ��ة  ب���ني  ت����ر�وح����ت 
مركبتني  ب���ني  �����ش���ط���د�م  ح�����ادث  يف 
�ل�شناعية..  ع��ل��ي  ج��ب��ل  م��ن��ط��ق��ة  يف 
مهري  ���ش��ي��ف  �ل��ع��ق��ي��د  ق���ال  وتف�شيال 
�ملزروعي، مدير �الإد�رة �لعامة للمرور 
ب��االإن��اب��ة يف ���ش��رط��ة دب���ي �إن���ه وق���ع يف 
و�أربعون  وخ��م�����س  �خل��ام�����ش��ة  �ل�����ش��اع��ة 
دق��ي��ق��ة م��ن ���ش��ب��اح ي���وم �أم�����س �ل�شبت 
ح���ادث ����ش��ط��د�م ب��ني ح��اف��ل��ة خفيفة 
ثقيلة  وح��اف��ل��ة  ر�ك�����ب،   )14( ���ش��ع��ة 
علي  ج��ب��ل  م��ن��ط��ق��ة  يف  ر�ك����ب   )40(
�الإ�شمنت.  م�شنع  خ��ل��ف  �ل�شناعية 
مما �أ�شفر عنه وفاة �شخ�شني و�إ�شابة 
تر�وحت  ب��اإ���ش��اب��ات  �أ���ش��خ��ا���س   )6(
و�لب�شيطة،  و�ملتو�شطة  �لبليغة  ب��ني 
�مل�شت�شفى  �إىل  �إث���ره���ا  ع��ل��ى  ون��ق��ل��و� 
�أحد  نقل  فيما  �ل��الزم،  �لعالج  لتلقي 
�الأ���ش��خ��ا���س ب��ال��ن��ج��دة �جل��وي��ة نظر� 
الإ�شابته �لبليغة. و�أو�شح �لعقيد �شيف 
�ملزروعي، �أنه وبعد �لك�شف عن �حلادث 
م��ن قبل خ���ر�ء معاينة �حل���و�دث يف 
�لعامة  ب����االإد�رة  �ل�شري  ح���و�دث  �إد�رة 
�ل�شرعة  ن��ت��ي��ج��ة  �أن�����ه  ت��ب��ني  ل��ل��م��رور 
�لتاأكد  �ل�����ش��ارع دون  �ل��ز�ئ��دة ودخ���ول 
من خلوه من قبل �شائقي �حلافلتني، 
ببع�س.  ��شطد�مهما  �إىل  �الأم��ر  �أدى 
�ملزروعي، مدير  �شيف  �لعقيد  وك�شف 
دبي  ب�شرطة  للمرور  �لعامة  �الإد�رة 
تنتج  �ل��ت��ي  و�الإ����ش���اب���ات  �ل��وف��ي��ات  �أن 
عن �حلو�دث �لتي ت�شببت بها و�شائل 
فئاتها  مب��خ��ت��ل��ف  �جل���م���اع���ي  �ل��ن��ق��ل 
عدد  �إج��م��ايل  من  كبرية  ن�شبة  ت�شكل 
دبي.  �الإم���ارة  ت�شهدها  �لتي  �لوفيات 
�إجر�ء�ت  توفري  ���ش��رورة  على  م��وؤك��د�ً 
�الأم����ن و�ل�����ش��الم��ة يف ه���ذ� �ل��ن��وع من 

�ملركبات �خلفيفة.
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بوتني ير�سم االأحداث يف اأزمة اأوكرانيا
•• لندن-وكاالت:

�هتماما  بريطانية  �شحف  �أول��ت 
�ملتفاقمة  �الأوك���ر�ن���ي���ة  ب���االأزم���ة 
ب�شوريا،  ت��ع�����ش��ف  �ل���ت���ي  وت���ل���ك 
�لرئي�س  �إن  �إح�����د�ه�����ا  وق����ال����ت 
�ل���رو����ش���ي ف���الدمي���ري ب���وت���ني هو 
�أوكر�نيا،  �الأح��د�ث يف  ير�شم  من 
ي�شعى الإظهار  �إن��ه  �أخ��رى  وقالت 

�لغرب مبوقف �ل�شعيف .
فقد قالت �شحيفة ذي �أوبزيرفر 
يف �فتتاحيتها �إن �لرئي�س �لرو�شي 
فالدميري بوتني ير�شم �الأحد�ث 
يف �أوك���ر�ن���ي���ا، د�ع��ي��ة �ل��غ��رب �إىل 

�تخاذ موقف قبل فو�ت �الأو�ن.
ما  �إن  �لقول  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
�شبه  �أزم����ة  �ل��ق��ل��ق يف  ع��ل��ى  يبعث 
ما  هو  �أوكر�نيا  يف  �لقرم  جزيرة 
يتمثل يف �لثقة �لز�ئدة �لتي ينفذ 
م���ن خ��الل��ه��ا ب��وت��ني �أج��ن��دت��ه يف 

�لقرم ويف �شرق �أوكر�نيا.
�لقرم  يف  رو���ش��ي��ا  ن���ف���وذ  �أن  ك��م��ا 
وت���دخ���ل���ه���ا �ل�������ش���ري���ع يف �الأزم������ة 
يوؤدي وظيفتني متد�خلتني، فهو 
�الإ�شرت�تيجية  �مل�����ش��ال��ح  ي��و���ش��ح 
طويلة �ملدى يف �ملنطقة من جهة، 
م�شاعي  ت��ق��وي�����س  �إىل  وي�������وؤدي 
�الأوكر�نية �جلديدة يف  �حلكومة 
حماوالتها لفر�س �ل�شيطرة على 
�النتخابات  ق��ب��ي��ل  �ل��ب��الد  ���ش��رق 

�الأوكر�نية،  �ل��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه 
و���ش��ط حت��ذي��ر �أم���ريك���ي وحترك 
كييف  ط���ل���ب���ت  �أن  ب����ع����د  دويل 
تدخل  �أي  م��ن  �لدولية  �حلماية 

ع�شكري رو�شي.
وقال �الأمني �لعام للناتو �أندر�س 
�إن �شفر�ء �حللف  فوغ ر��شمو�شن 
لبحث  ب��روك�����ش��ل  يف  �شيجتمعون 

�لو�شع يف �أوكر�نيا.

�لرئي�س �لرو�شي يرغب يف �إظهار 
�ل���غ���رب يف م��وق��ف ���ش��ع��ي��ف، و�إن 
�لغر�س �الأ�شا�شي من ور�ء وجود 
هو  �أوكر�نيا  يف  �لرو�شية  �لقو�ت 
�شمال  حلف  م�شد�قية  تقوي�س 

�الأطل�شي.
ُي�شار �إىل �أن حلف �شمال �الأطل�شي 
)ناتو( يبحث �لتطور�ت �ملتالحقة 
و�لتوجه  �الأوك��ر�ن��ي��ة  �ل�شاحة  يف 
�ل��رو���ش��ي ل��ل��ت��دخ��ل �ل��ع�����ش��ك��ري يف 

�أيار  25 مايو  �إجر�وؤها يف  �ملزمع 
�لقادم.

بني  م���ن  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وت�����رى 
�شبه جزيرة  �الأزم���ة يف  ت��د�ع��ي��ات 
�لتاأييد  يف  ي��ت��م��ث��ل  م����ا  �ل����ق����رم 
�لو��شح لرو�شيا، خا�شة يف مدينة 

دونف�شك �شرقي �لبالد.
موقف  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  وت�شري 
�الأوكر�نية  �الأزم����ة  جت��اه  �ل��غ��رب 
و�أن رد فعل �الحتاد  كان خجوال، 
�الأوروب��ي و�لواليات �ملتحدة على 
�لتدخل �لرو�شي يف �أوكر�نيا ومل 
يعد �الإعر�ب عن م�شاعر �لغ�شب 
�لفعل  رد  م���ق���اب���ل  يف  و�ل����ق����ل����ق، 
�ل��رو���ش��ي �ل��ق��وي ع��ل��ى حماوالت 
�لغربية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�خرت�ق جري�ن رو�شيا.
رو�شيا  �أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
�شبق �أن ردت بقوة على حماوالت 
�إىل حلف  �ل��غ��رب ���ش��م ج��ورج��ي��ا 
وكذلك  )ن��ات��و(  �الأطل�شي  �شمال 
�لغرب  ت���وث���ي���ق  حم�������اوالت  ع���ل���ى 
مع  �لعالقات  �ملتحدة  و�ل��والي��ات 

�أوكر�نيا.
ذي  �شحيفة  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
لل�شفري  م���ق���ال  -يف  �إن���دب���ن���دن���ت 
�ل������ري������ط������اين ل���������دى �الحت���������اد 
�ل�����ش��وف��ي��ات��ي �ل�����ش��اب��ق رودري�����ك 
يعلن  �أن  �إن��ه ال عجب  بريثويت- 
بوتني باأن �شبه جزيرة �لقرم بالد 

و�شفته  ما  ظل  يف  وذل��ك  رو�شيا، 
لالحتاد  �مل�شوؤول  غري  باخلطاب 
ب�شاأن  �لناتو  والأع�شاء  �الأوروب���ي 
�الأزمة �الأوكر�نية برمتها، و�لذي 
�أدى �إىل �إ�شاءة عالقات �لغرب مع 

رو�شيا و�أكر�نيا على حد �شو�ء.
يف �ل�شياق قالت �شحيفة ذي ديلي 
تلغر�ف -يف مقال للكاتب توما�س 
يف  بوتني  تدخل  �إن  توغندهات- 
�أن  �ل��ق��رم ي��دل على  �شبه ج��زي��رة 

وثيقة �لعهد و�لوفاق و�لت�شامن بني 
�لدول �لعربية �ملعتمدة يف قمة تون�س 
مر�جعة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  2004م 
�لتعاون  جم��م��وع��ات  ن��ظ��ام  م�����ش��روع 
فريق  وتقرير  �لرملانية  و�ل�شد�قة 
لتطوير  ت�شور  بو�شع  �ملعني  �لعمل 

�لبعد �ل�شعبي للعمل �لرملاين.
�للجنة  ت�شكيل  يف  �للجنة  تنظر  كما 
و�الأر��شي  بفل�شطني  �ملعنية  �لفرعية 
�لعربية �ملحتلة فيما تنظر �للجنة يف 
قر�ر �لرملان �لعربي �خلا�س بت�شكيل 

وفد لزيارة جمهورية �لت�شيك.

ل��ر���ش��ائ��ل م��ن قبل  ����ش��ت��ع��ر����ش��ه��ا  �إىل 
�لعربية  �ل���دول  ���ش��وؤون جامعة  �أم��ان��ة 
ح���ول ه���ذ� �مل��و���ش��وع. وم���ن �مل��ق��رر �أن 
�لثالثاء  �لد�ئمة غد�  �للجان  جتتمع 
على �أن يت�شمن �جتماع جلنة �ل�شوؤون 
�خلارجية و�ل�شيا�شية و�الأمن �لقومي 
�لفرعية  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ري��ر  م��ن��اق�����ش��ة 
�ملعنية بتحديث وثيقة �الأمن �لقومي 
�ل���ع���رب���ي �مل����ع����دة ب���و�����ش���ط���ة �ل���رمل���ان 
وثيقة  ومب��ر�ج��ع��ة  �الن��ت��ق��ايل  �لعربي 
و�لتحديث يف �لوطن �لعربي �ملعتمدة 
ومبر�جعة  2004م  ت��ون�����س  ق��م��ة  يف 

�لطائفية  �نت�شار  وحم��ارب��ة  ب��اأن��و�ع��ه 
و�ل����ف����ئ����وي����ة و�ل���ت���ك���ف���ري و�اله����ت����م����ام 
�مل�شتقبل.  ق��ادة  باعتبارهم  بال�شباب 
�ملعنية  �لفرعية  �للجنة  �جتمعت  كما 
�ل�شعبي  �لبعد  لتطوير  ت�شور  باإعد�د 
�مل�������ش���رتك حيث  �ل�����رمل�����اين  ل��ل��ع��م��ل 
طرحت �للجنة �خليار�ت �لتي طرحت 
�ل��ع��ام��ة للرملان  �الأم����ان����ة  ق��ب��ل  م���ن 
�إ�شافة  �مل��و���ش��وع  �ل��ع��رب��ي ح���ول ه���ذ� 
�إىل تقرير خا�س عن م�شاركة �الأمني 
�لعام للرملان �لعربي يف �جتماع فريق 
�إ�شافة  �ملو�شوع  بهذ�  �خلا�س  �لعمل 

وزير خارجية ا�سبانيا يخت�سر زيارته اىل ايران 
•• طهران-اأ ف ب:

ق���رر وزي����ر خ��ارج��ي��ة ����ش��ب��ان��ي��ا خ��و���ش��ي��ه م��ان��وي��ل غار�شيا 
مارغايو �خت�شار زيارته �ىل �ير�ن و�لتوجه �ىل بروك�شل 
�م�س ب�شبب �الزمة �ملت�شاعدة يف �وكر�نيا، بح�شب �ل�شفارة 

�ال�شبانية يف طهر�ن.
�شيغادر  �ال�شباين  �ل��وزي��ر  �ن  دبلوما�شي  م�شدر  و���ش��رح 

طهر�ن متوجها �ىل بروك�شل .
�ل��ذي و�شل �ىل طهر�ن  ي�شارك مارغايو  �ن  �ملقرر  ومن 
�يام،  �ل�شبت يف زيارة كان من �ملفرت�س �ن ت�شتمر �ربعة 
�الوروبي  �الحت��اد  ل���وزر�ء خارجية  �ل��ط��ارئ  �الجتماع  يف 

مع  �شحايف  موؤمتر  يف  مارغايو  غار�شيا  و�شرح  �الثنني. 
ب�شان وحدة  �الي��ر�ين ج��و�د ظريف نحن قلقون  نظريه 

�ر��شي �وكر�نيا .
وبدوره قال ظريف �ن �ير�ن قلقة كذلك ب�شان �لتطور�ت 

يف �وكر�نيا .
و��شاف نامل يف �لتو�شل �ىل ت�شوية �شلمية لالزمة، ويف 

بذل جهود ملنع توتر �لو�شع يف �ملنطقة �حل�شا�شة .
وج���رت �ل��دع��وة �ىل �الج��ت��م��اع �ل��ط��ارئ ل����وزر�ء خارجية 
�الحتاد �الوروبي بعد �ن و�فق �لرملان �لرو�شي على طلب 
�لرئي�س فالدميري بوتني بار�شال قو�ت �ىل �شبه جزيرة 

�لقرم يف �وكر�نيا ما �دى �ىل �زمة دولية.

�لدول  ه���ذه  ت�شاعد  للتطبيق  ق��اب��ل��ة 
ذ�ت  �ل������دول  م��رح��ل��ة  �إىل  ل��الن��ت��ق��ال 
�لتنمية �لب�شرية �ملتو�شطة. و�إجتمعت 
�م�س �للجنة �لفرعية �ملعنية باالإعد�د 
ملوؤمتر ق�شايا �ل�شباب �لعربي وناق�شت 
�ل�شباب  ملتقى  �نعقاد  موعد  حتديد 
موؤ�ش�شة  �شت�شت�شيفه  �ل���ذي  �لعربي 
و�ختيار  ق��ط��ر  دول����ة  يف  "�شلتك" 
�ملعنية  �مل�����دين  �مل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���ش�����ش��ات 
�لعربي  �ل��ع��امل  يف  �ل�����ش��ب��اب  بق�شايا 
�جتمعت  فيما  �مللتقى.  يف  للم�شاركة 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��رع��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة ب���االإع���د�د 
��شتكمال  يف  ون���ظ���رت  �مل������ر�أة  مل���وؤمت���ر 
و�ملخاطبات  �الإد�ري���������ة  �الإج����������ر�ء�ت 
�ل��الزم��ة ل��الإع��د�د لهذ� �مل��وؤمت��ر. كما 
عقدت �للجنة �لفرعية �ملعنية بتعديل 
وثيقة �الأمن �لقومي �لعربي وم�شروع 
و�ل�شد�قة  �لتعاون  جمموعات  نظام 
وناق�شت   .. �ج��ت��م��اع��ه��ا  �ل���رمل���ان���ي���ة 
حت��دي��ث وث��ي��ق��ة �الأم����ن �ل��ق��وم��ي بناء 
على �ملرحلة �ل�شعبة و�خلطرية �لتي 
يعي�شها �لعامل �لعربي من �ل�شر�عات 
من  ع���دد  و�إدر�ج  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة  و�ل��ف��ن 
�شمنها  من  �لوثيقة  ه��ذه  يف  �لنقاط 
باعتباره  �الق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 
ل��ل��رف��ع م���ن م�شتوى  �أف�����ش��ل و���ش��ي��ل��ة 
�لتكامل  ل���ب���ل���وغ  �ل���ع���رب���ي  �الإن���������ش����ان 
�الق���ت�������ش���ادي وم����ن ث���م �الإ������ش�����ر�ع يف 
حتقيق �لوحدة �القت�شادية وحماربة 
�لف�شاد  وحم���ارب���ة  و�الأم��ن��ي��ة  �جل��ه��ل 

•• املنامة -وام:

������ش�����ارك وف������د �ل�������ش���ع���ب���ة �ل���رمل���ان���ي���ة 
�الإمار�تية باملجل�س �لوطني �الإحتادي 
للجان  �لتح�شريية  �الج��ت��م��اع��ات  يف 
للجل�شة  للتح�شري  �لعربي  �ل��رمل��ان 
�ل��ث��ال��ث��ة ل����دور �الن��ع��ق��اد �ل���ث���اين من 
للرملان  �الأول  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �ل��ف�����ش��ل 
�الأربعاء  ي��وم��ي  ت��ع��ق��د  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي 
و�خلمي�س �ملو�فق 5 و6 مار�س �جلاري 
�لبحرين.  يف فندق �خلليج يف مملكة 
�أع�شاء  �ل�شعبة �لرملانية  وي�شم وفد 
كل  �شعادة  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
ع�شو  �ل��ك��ت��ب��ي  بالعجيد  م�شبح  م��ن 
و�لقانونية  �لت�شريعية  �ل�شوؤون  جلنة 
وح��ق��وق �الإن�����ش��ان و���ش��امل ب��ن حممد 
�ل�شوؤون  جل���ن���ة  ع�����ش��و  ه����وي����دن  ب����ن 
�الق���ت�������ش���ادي���ة و�مل���ال���ي���ة و�ل���دك���ت���ورة 
���ش��ي��خ��ة ع��ي�����ش��ى �ل���ع���ري ع�����ش��و جلنة 
و�لثقافية  �الج���ت���م���اع���ي���ة  �ل���������ش����وؤون 
و�مل������ر�أة و�ل�����ش��ب��اب. وب��رئ��ا���ش��ة معايل 
�أحمد حممد �جلرو�ن رئي�س �لرملان 
�ملعنية  �ل��ل��ج��ن��ة  ح�����ددت   .. �ل���ع���رب���ي 
�ل��دول �لعربية  ب��االإع��د�د ملوؤمتر دع��م 
�الأقل مناء كل من جمهورية جيبوتي 
وجمهورية �لقمر �ملتحدة وجمهورية 
�ل�شومال يف تعد�د �لدول �الأقل مناء 
و�ملنخف�شة يف جمال �لتنمية �لب�شرية 
�لتي  �ل����ت����د�ب����ري  �ل��ل��ج��ن��ة  ون���اق�������ش���ت 
و�شعتها من �أجل و�شع بر�مج عملية 

•• عبد املجيد بن عمر

�لغرب  �ملتبادلة بني  �لت�شريحات و�الإن���ذ�ر�ت  ب��د�أت حرب 
ورو����ش���ي���ا ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ق�����ر�ر �ل���دوم���ا �ل���رو����ش���ي �ل�شماح 
با�شتخد�م قو�ت رو�شية يف �أوكر�نيا، وقد حّذرت و��شنطن 
له  �شيكون  �أوكر�نيا  يف  ملو�شكو  ع�شكري  تدخل  �أّي  �أّن  من 

ثمن . 
      فهل ميكن �جلزم باأّن �حلرب حّقا باتت و�شيكة؟ وهل 
مل�شاحلها  تاأمينا  �أوك��ر�ن��ي��ا  تق�شيم  على  رو���ش��ي��ا  �شتعمل 
�إ�شرت�تيجية  �عتمد  قد  �لغرب  �أّن  وه��ل  �الإ�شرت�تيجية؟ 
�شحيحة يف تعاطيه مع تطور�ت �ل�شاحة �الأوكر�نية وهو 
ق��ادر فعال على  ه��و  رو�شيا على ح��دوده��ا؟ وه��ل  يحا�شر 

�ال�شتفر�د بحل �الأزمة معتر� �أّن مو�شكو خ�شما فيها؟
     و�أخري�، هل �شتكون �أوكر�نيا �شاحة فتح جديد للعوملة يف 
ن�شختها �الأمريكية، و�لتي ترى �إمكانية �نت�شار �جلغر�فيا 
�لتعقيد و�لّتجّذر يف  �أّن هذ� �الأخ��ري من  �أم  �لتاريخ،  على 
�ملطاف  نهاية  يف  ينت�شر  منطقه  يجعل  ما  �ملنطقة  ه��ذه 
يف عملّية يّل �لذر�ع �جلارية �ليوم، ويف عامل يت�شكل ومل 
ي�شتقّر على قر�ر بعد منذ نهاية �حلرب �لباردة يف ن�شختها 

�الأوىل؟
     �لوقائع عنيدة  ح�شب مقولة لينني، ويف حالة �أوكر�نيا، 
لذلك  �ل���وق���ت،  نف�س  يف  وب�شيطة  ُم��ع��ّق��دة  �مل��ع��ادل��ة  ف���ان 
حر�رة  تتغّلب  �أاّل  قر�ءتها،  �أو  معها  �لتعاطي  يف  مطلوب 
�ل��ع��اط��ف��ة ع��ل��ى ب����رودة �ل��ع��ق��الن��ي��ة و���ش��ر�م��ت��ه��ا، �إذ هناك 
�أو �لقفز  جمموعة من �لبديهيات �لتي ال يجب �لتعامي 
�الأزمة  حل��ّل  وخا�شة  و�ب،  لل�شّ نتطّلع  كّنا  م��ا  �إذ�  عليها 

وجتنيب �الأوكر�نيني حمنة جديدة.
      وقد حّدد هذه �لبديهيات �لفرن�شي بيار بيلو، منطلقا 
�لر�هن  حقائق  �إىل  و���ش��وال  �لثابتة  �ل��ت��اري��خ  وق��ائ��ع  م��ن 
�ملتحّركة، ويف هذه �لبديهيات �لتي يطرحها من �لوجاهة 

و�لعقالنّية ما يدفعنا �إىل تبّنيها ولي�س جمّرد عر�شها.
     �لبديهية �الأوىل : �إّن �لبالد لي�شت متجان�شة ، �لغرب 
�أوكر�يّن �لثقافة ، و�ل�شرق ) دونبا�س ، �أثرى   مناطق من 
�لهوي  رو���ش��ّي   ) �لقرم  �شبه جزيرة   ( و�جل��ن��وب   ) �لبالد 
�ل�شلطات �جلديدة حماقة كبرية  �رتكبت  و�النتماء، وقد 
�ملناطق  �ل��رو���ش��ي��ة يف  للغة  �ل��ر���ش��م��ي  �ال���ش��ت��خ��د�م  ب��اإل��غ��اء 

�أغلبية �شكانها من �لناطقني بالرو�شية.
�أوكر�نيا تاريخيا برو�شيا،       �لبديهية �لثانية : ترتبط 
كانت  وق��د   . ينف�شم  ال  ب�شكل  �لبلدين  �أ���ش��ول  وتت�شابك 
)رو�شيا  دول����ة  �أول  ع��ا���ش��م��ة   ، �ل��ت��ا���ش��ع  �ل��ق��رن  يف  ك��ي��ي��ف 
�ل��ك��ي��ف��ّي��ة( . ث����ّم ُم���ّزق���ت �ل���ب���الد ع��ل��ى م����دى ق�����رون بني 
و�الإمر�طورية  وبولند�  رو�شيا  �الإقليمية، خا�شة  �لقوى 
�لنم�شاوية �ملجرية. ولكن منذ عهد كاترين �لثانية حتى 
�أوكر�نيا  �أر����ش��ي  معظم  كانت   ،  1991 ع��ام  �ال�شتقالل 
ق�شري  قو�س  با�شتثناء   ، �لرو�شية  �ل�شيادة  حتت  �حلالّية 

بعد �لثورة �لبل�شفية.
وهناك حاجة  مفل�شة،  �لبالد  �إّن  �لثالثة:  �لبديهية        
�لت�شّدي  �ل��دوالر�ت من �جل  �ملليار�ت من  ما�ّشة لتوفري 
�ملبلغ  وي��ق��در  و�الجتماعية،  �القت�شادية  �الأدو�ء  لبع�س 
�الإ�شايف �ملطلوب لل�شنو�ت �ملقبلة مبا ال يقل عن ثالثني 

مليار. 
      وتقول �الأرقام، �أّن �حتياطيات �لنقد �الأجنبي قد ذ�بت 
ب�  ُق��ّدرت  �أ�شعة �شم�س �شباح ربيعي، وقد  مثل �لثلج حتت 
17 مليار دوالر قبل �الأحد�ث �الأخرية، يف حني �أّن خدمة 
يف  دوالر  مليار   13 �إىل  �لعام  ه��ذ�  �شرتتفع  �لدين فقط 
�حل���ّد �الأدن�����ى، ه���ذ� يف ���ش��ورة مل ُي��ق��ّرر �ل��رو���س ، �لذين 

يقررون  ال   ، تفا�شلي  ب�شعر  �أوك��ر�ن��ي��ا  �إىل  �ل��غ��از  يبيعون 
زيادة �لفاتورة ...

     ول��ئ��ن ع����ّرت �أوروب�����ا و���ش��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل على 
�إاّل  �مل��ايل  �مل��دد  بع�س  م��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا  لتمكني  ��شتعد�دهما 
تنطلق  و�أن  �ل���رو����س،  م�شاهمة  �أي�����ش��ا  ي�����ش��رتط��ان  �إن��ه��م��ا 
باإ�شالحات  �ل��ق��ي��ام  �جل��دي��دة يف  �الأوك���ر�ن���ي���ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
�لف�شاد  فيه  ميار�س  بلد  يف  �شا�شع  برنامج  وه��و  هيكلية، 

كريا�شة وطنية، من جميع �الجتاهات �ل�شيا�شية.
     �لبديهية �لر�بعة: ال م�شلحة لرو�شيا يف �نهيار �أوكر�نيا، 
ورغم �لتلويح بالتدخل يف �لقرم، فان مو�شكو حتى وهي 
تق�شيم  يف  �الأرج���ح  على  ترغب  ال  �شغوطها  �شقف  ترفع 
�أوكر�نيا، وهي ح�شب بع�س �خلر�ء مُت�شرح �الأزمة  حتى 

تبقى �شاحبة �ملبادرة يف �الأزمة ومفتاحها .
ة       وي�شتند هوؤالء �خلر�ء يف موقفهم هذ� �إىل �أّن ح�شّ
 50 �إىل  ت�شل  �الأوك���ر�ين  �القت�شاد  يف  �لرو�شية  �لبنوك 
مليار دوالر، و�ن 60 باملائة من �لغاز �لرو�شي �ملتوّجه �إىل 
�أوكر�نيا حتى  �إىل �الآن عر  �أملانيا ، ميّر  �أوروب��ا مبا فيها 
و�ن كانت �أنابيب جديدة ) نورد �شرتمي و �شاوث �شرتمي ( 

�شت�شمح للرو�س بالتغّلب على هذه �لعقدة.
       �لبديهية �خلام�شة : من �مل�شتبعد �ن�شمام �أوكر�نيا �إىل 
�الحتاد �الأوروبي:  �شر�كة ، نعم ، ع�شوية ، ال .. وهذ� هو 
بولند�.  با�شتثناء  �الأوروبية،  �لدول  تقريبا موقف معظم 
ويف كل �الأح��و�ل، فان �أي تو�شيع لالحتاد هو وهم يف ظل 
�ملناخ �ل�شائد، ف�شال عن �نه يفرت�س م�شادقة كل �لدول 

�الأع�شاء، وهذ� يعني �إىل �أجل غري م�شّمى.
      لكل هذ� ال يرتدد �لعقالء يف �لتاأكيد على �أّنه يف �الأزمة 
�الأوكر�نية، تعتر رو�شيا �شريكا ولي�شت خ�شما ، ومن هذ� 
�ملنطلق، فاإّن �أق�شى ما ميكن للغرب �أن ُيقدم عليه �إن كان 
حري�شا فعال على �شالمة �أوكر�نيا وم�شتقبل �الأوكر�نيني، 

هو تروي�س �لدب �لرو�شي ال ��شتفز�زه على عتبة د�ره..!
      �إّن ما يجري يف �أوكر�نيا لعبة �شطرجن جديدة، رقعتها 
�إن  �لثانية،  �ملرتبة  �ل�شني  فيها  حتتل  �الأف���ق  يف  خ��ارط��ة 
�أن تكون  �ل�شد�رة، ويعمل فالدميري بوتني على  مل تكن 
�لثالثة.. فال معاناة  �ملرتبة  �أ�شو� �حل��االت، يف  رو�شيا،ويف 
�لدميقر�طية،  م�شتقبل  وال  �ل��غ��رب  ت�شغل  �الأوك��ر�ن��ي��ني 
وخارطتها،  للمنطقة  �جليو�شيا�شية  �ملعادلة  تغيري  و�إمّن��ا 
مب��ا مي��ن��ح �ل��غ��رب،و�الأم��ري��ك��ان حت��دي��د�، �أور�ق�����ا جديدة 
لل�شغط على �ل�شني ورو�شيا معا من �جل �حلفاظ على 

�لبقاء يف قّمة �لعامل.
      لن نحتاج لكثري من �ل�شو�هد لتاأكيد ما ذهبنا �إليه يكفي 
�لعودة قليال �إىل �لور�ء: لقد خرجت �جلماهري �مل�شرية 
�أدنى �نق�شام  �أعد�د تفوق �جلماهري �الأوكر�نية ودون  ويف 
خروج  وك��ان  �أوكر�نيا،  عك�س  على  �الجتماعي  �لن�شيج  يف 
�جلماهري لذ�ت �الأ�شباب تقريبا، �إاّل �أّن �ملوقف �الأمريكي 
و�لغربي كان خمتلفا، فما حدث يف م�شر �نقالب ، بينما 
ما حدث يف �أوكر�نيا �نت�شار للدميقر�طية ، و�حلقيقة يف 
�أربك  �شقط يف م�شر حليف  �أّن من  �لب�شاطة، وهي  غاية 
�ملنطقة باالتكاء على  �إعادة ت�شكيل خارطة  خلعه م�شروع 
خ�شما  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �شقط  من  بينما  �ل�شيا�شي،  �الإ���ش��الم 
كان ال بد من �إز�حته لنف�س �لغاية ونف�س �لهدف، حتقيق 

مكا�شب جغر��شيا�شية ��شتعد�د� لل�شر�عات �لقادمة.
      و�لّدر�س، هو �أن ُيعيد بع�س �لعرب قر�ءة �ملوقف �لغربي 
مما حدث يف م�شر يف �شوء موقف ذ�ت �لطرف من �مل�شالة 
�الأوكر�نية، عّلهم ُيعيدون �لنظر يف تبّنيهم �الأعمى ملجمل 
�لفتاوى �ل�شيا�شية �لتي �شيغت مبفرد�ت دينية، ويتاأكدو� 

من �أّنها خدعة و�شّم �لّد�شم..!  

�أحو�لوفد ال�سعبة الربملانية ي�سارك يف اجتماعات جلان الربملان العربي الفرعية والدائمة يف البحرين  

االأزمة االأوكرانية: رو�سيا �سريك اأم خ�سم..؟

قتلى بالعراق وجناة م�سوؤول من حماولة اغتيال 

ميامنار متنع اأطباء بال حدود مبنطقة الروهينغا
•• رانغون-وكاالت:

قالت منظمة �أطباء بال حدود �ليوم �إن ميامنار �شمحت لها مبعاودة ن�شاطها يف بع�س مناطق �لبالد بعد �أيام من �إغالق �ملر�كز �لطبية 
�لتابعة للمنظمة، غري �أن هذ� �ل�شماح مل ي�شمل منطقة ر�خني )�أر�كان( غرب ميامنار حيث تعي�س �أقلية �لروهينغا �مل�شلمة �لتي تتعر�س 
لال�شطهاد و�شوء �ملعاملة. ومل تو�شح �ملنظمة �أ�شباب تعليق عملها يف ميامنار، غري �أن و�شائل �إعالم نقلت عن م�شوؤولني حكوميني �أن 
تعليقات الأطباء بال حدود حول منطقة �أر�كان �أغ�شبت �شلطات ميامنار، وقد نفت �الأخرية تقارير �أ�شارت �إىل �أنها طردت �ملنظمة من 
�لبالد، موؤكدة �أن عملها علق موؤقتا فقط يف والية ر�خني �لغربية. وبعد ترحيب بقر�ر �ل�شماح لها مبعاودة ن�شاطها يف بع�س �ملناطق 
�أبدت �أطباء بال حدود قلقها �ل�شديد حول م�شري ع�شر�ت �الآالف من �الأ�شخا�س يف منطقة ر�خني حيث يو�جهون �أزمة �إن�شانية وطبية، 
على حد تعبريها. وتقدم �ملنظمة خدماتها �لطبية يف منطقة ر�خني لفائدة طائفتي �لبوذيني و�لروهينغا، وتعي�س �الأخرية يف ظروف 
�أ�شبه بنظام �لف�شل �لعن�شري وال حت�شل على خدمات �لرعاية �ل�شحية �إال يف نطاق �شيق جد�، وتعد منظمة �أطباء بال حدود �أحد �أكر 
�جلهات �لتي تقدم �لعالج بوالية ر�خني �لتي �شهدت نزوح ع�شر�ت �الآالف من �أفر�د �أقلية �لروهينغا يف �أعقاب ��شتباكات مع �لبوذيني 

�لذين ي�شكلون �الأغلبية.

•• بغداد-وكاالت:

�لعر�قية يف هجمات  �الم��ن  ق��و�ت  �ف��ر�د من  �شتة  قتل 
ومناطق  ب��غ��د�د  يف  مناطق  �الح���د  ��شتهدفت  متفرقة 
�خرى تقع �ىل �شمالها ، بينما جنا وكيل وزير �لكهرباء 

�لعر�قية من حماولة �غتيال �شمال بغد�د .
�النتاج  ل�شوؤون  �لكهرباء  وزير  وكيل  �ن  �مل�شادر  وقالت 
خ��ال��د ح�����ش��ن �ل�����ش��ام��ر�ئ��ي جن���ا م���ن حم���اول���ة �غتيال 
بانفجار عبوة نا�شفة �عقبها هجوم م�شلح على �لطريق 

�لرئي�شي يف منطقة �مل�شاهدة )40 كلم �شمال بغد�د(.
ق��ت��ل جندي  ب���غ���د�د  �ل���غ���رب م���ن  �ل��ر���ش��و�ن��ي��ة �ىل  ويف 
و��شيب �ثنان بجروح �ثر تفجري عبوة نا�شفة ��شتهدف 
قال  ب��غ��د�د(  �شمال  كلم   70( بلد  ويف  للجي�س.  دوري��ة 

���ش��اب��ط ب��رت��ب��ة م��ق��دم يف �ل�����ش��رط��ة �ن ج��ن��دي��ني قتال 
��شتباكات م�شلحة بني قو�ت �جلي�س وم�شلحني  خالل 
جمهولني يف منطقة تل �لذهب �ىل �جلنوب من بلد. 
هجوم  يف  �ول  م��الزم  برتبة  �ل�شرطة  يف  �شابط  وقتل 
بيجي  م��دي��ن��ة  ج��ن��وب  �لرئي�شي  �ل��ط��ري��ق  ع��ل��ى  م�شلح 
)200 كلم �شمال بغد�د(. كما قتل �حد عنا�شر قو�ت 
�ل�شحوة بانفجار عبوة نا�شفة ��شتهدف �شيارته �خلا�شة 
يف منطقة �حلويجة �ىل �لغرب من كركوك )240 كلم 

�شمال بغد�د(، وفقا مل�شادر �منية وطبية.
هذ� وجنا وكيل وزير �لكهرباء �لعر�قية ل�شوؤون �الإنتاج 
بتفجري عبوة  �غتيال  �م�س، من حماولة  خالد ح�شن، 
�أحد  مقتل  ع��ن  �أ���ش��غ��رت  ب��غ��د�د،  �شمال  مبوكبه  نا�شفة 

�أفر�د حمايته.

•• طرابل�ض-وكاالت:

يف  �حلقائق  لتق�شي  جلنة  �أو�شت 
باتخاذ  �حلكومة  �لليبي  �جل��ن��وب 
ع�����دة �إج������������ر�ء�ت ل��ب�����ش��ط �الأم�����ن 
و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة، بينها تكليف 
للجنوب  ج��دي��د  ع�����ش��ك��ري  ح��اك��م 
بكامل �ل�شالحيات، و�إعادة ت�شكيل 
ون�شرها  باملنطقة  �جل��ي�����س  ق���و�ت 
مدينة  وكانت  �شبها.  مدينة  حول 
كانون  يناير  يف  �شهدت  ق��د  �شبها 
�أمنية  ��شطر�بات  �ملا�شي  �ل��ث��اين 
�لع�شر�ت،  وج�����رح  م��ق��ت��ل  خ��ل��ف��ت 
�ل�شحة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت  ح�����ش��ب��م��ا 

�لليبية وقتها.
بتفريغ  ك��ذل��ك  �ل��ل��ج��ن��ة  وط��ال��ب��ت 
�إىل  ودع��ت  �مل�شلحني،  �ملنطقة من 
ت�شديد �الإجر�ء�ت �الأمنية حلفظ 

�ال�شتقر�ر.
ت���ز�م���ن ذل����ك م���ع وق�����وع ح����و�دث 
بليبيا،  متعددة  مناطق  يف  �أمنية 
حيث لقي رئي�س �ملجل�س �لع�شكري 

ملدينة �شرت �شرقي �لبالد خملوف 
بن نا�شر �لفرجاين حتفه �ل�شبت 
بر�شا�س م�شلحني جمهولني، بعد 
�شابطا  م�شلحني  �غتيال  من  يوم 

يف �جلي�س �لليبي يف بنغازي.
وذكر م�شدر باملدينة �أن �مل�شلحني 
�لر�شا�س  م����ن  و�ب������ال  �أط����ل����ق����و� 
ب��ن نا�شر ل��دى خ��روج��ه من  على 
�أح����د �مل���ح���الت و���ش��ط �مل��دي��ن��ة ثم 
جمهولون  وك����ان  ب��ال��ف��ر�ر.  الذو� 
باجلي�س  �شابطا  �ل�شبت  �غ��ت��ال��و� 
وكالة  ونقلت  ب��ن��غ��ازي،  مدينة  يف 
�أمني  م�شدر  ع��ن  �لليبية  �الأن��ب��اء 
�لنار  �أطلقو�  �ملهاجمني  �إن  قوله 
والذو�  حممد  وني�س  �لعقيد  على 
جهة  �أي  ت���ع���ل���ن  ومل  ب����ال����ف����ر�ر، 

م�شوؤوليتها عن �لهجوم.
مدينة  �ل�شبت  عنيف  �نفجار  وهز 
درن����ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة، ح��ي��ث �أف�����اد �شهود 
عيان باأن �النفجار ��شتهدف حمال 

جتاريا و�شط �ملدينة.
ر�شمي  غ�����ري  �إح���������ش����اء  و�أظ�����ه�����ر 

ملجل�س ت�شريعي ورئا�شة منتخبة.
فيما هدد �للو�ء �ملتقاعد باجلي�س 
رئي�س  م����ن  ك����ال  ح���ف���رت  خ��ل��ي��ف��ة 
ورئي�س  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  و�أع�شاء 
�حلكومة  �أع�����ش��اء  وبقية  �ل����وزر�ء 
�أي  �إىل  و����ش���ل���و�  �إذ�  ب���االع���ت���ق���ال 
مطار يف �ملنطقة �ل�شرقية. وكانت 
�شكلها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 

موقع  على  ليبيون  ن�شطاء  �أع���ده 
�أن  في�شبوك  �الجتماعي  �لتو��شل 
عدد �شحايا عمليات �الغتيال بلغ 
مدن  يف  �ملا�شي  �شباط  فر�ير  يف 

بنغازي ودرنة و�شرت 51 قتيال.
ل��ي��ب��ي��ا منذ  �ل��ف��و���ش��ى يف  وت�����ش��ود 
����ش���ق���وط م��ع��م��ر �ل�����ق�����ذ�يف، �ل����ذي 
�أكتوبر  يف  �����ش����رت،  م����ن  ي���ن���ح���در 
ويت�شاعد   .2011 �الأول  ت�شرين 
�لبالد  ���ش��رق  ���ش��ي��م��ا يف  �ل��ع��ن��ف ال 
وهجمات  �غ��ت��ي��االت  ي�شهد  �ل���ذي 
تكاد تكون يومية �شد قو�ت �الأمن 
و�لبعثات  و�الأج�����ان�����ب  و�جل���ي�������س 

�لدبلوما�شية.
نظمت  ق����د  م����ظ����اه����ر�ت  وك����ان����ت 
�جلمعة يف عدة مدن ليبية، بينها 
و�لبي�شاء،  وب���ن���غ���ازي  ط��ر�ب��ل�����س 
�لتو�يل  ع��ل��ى  �ل����ر�ب����ع  ل��الأ���ش��ب��وع 
�لعام  �ل��وط��ن��ي  �مل���وؤمت���ر  م��ط��ال��ب��ة 
فر�ير   7 يف  واليته  �نتهت  �ل��ذي 
�إىل  ب����ال����ذه����اب  �مل���ا����ش���ي  ����ش���ب���اط 
�نتخابات مبكرة، وت�شليم �ل�شلطة 

لالإعد�د  �ل��ع��ام  �ل��وط��ن��ي  �مل���وؤمت���ر 
بلجنة  و�ملعروفة  �ملقبلة،  للمرحلة 
لتعديل  مقرتحها  قدمت  فر�ير 
�الإع��الن �لد�شتوري بحيث يجري 
ب���رمل���ان ورئ���ي�������س جديد  �ن���ت���خ���اب 
ل���ل���ب���الد ب�����االق�����رت�ع �مل���ب���ا����ش���ر من 
�لثالثة  �الأ�شهر  وذلك يف  �ل�شعب، 

�ملقبلة.

تو�سيات ملواجهة االنفالت االأمني يف جنوب ليبيا
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عربي ودويل

قالت �شبكة �شي بي ��س نيوز �الأمريكية، �إن �لواليات �ملتحدة ت�شغط 
وقالت  �الإي��ر�ن��ي��ني.  �لنووين  �لعلماء  �غتيال  لوقف  �إ�شر�ئيل  على 
�ال�شتخبار�ت  وك���االت  م��ن  م��ق��ّرب��ة  م�����ش��ادر  �إن  �الأم��ريك��ي��ة  �ل�شبكة 
�إد�رة  بال�شغط من  �شعرت  )�لوكاالت(  �أنها  لها  ك�شفت  �الإ�شر�ئيلية 
د�خل  �الغتياالت  تنفيذ  لوقف  �أوباما  ب��ار�ك(  �الأمريكي  )�لرئي�س 
�إير�ن . و�أ�شافت �ل�شبكة �أنه على �لرغم من عدم �عرت�ف �إ�شر�ئيل 
ل�شبع  �غتياالت  حملة  �أد�ر  �الإ�شر�ئيلي  �ملو�شاد  �أن  �إال  بذلك،  �أب���د�ً 
�شنو�ت �شد علماء �إير�نيني كبار بهدف �إبطاء �لتقّدم �لذي �أحرزته 
�إىل تطوير �شالح نووي،  باأنه يهدف  �إ�شر�ئيل  �إي��ر�ن، و�ل��ذي ت�شعر 

وردع �الإير�نيني �ملتعّلمني من �مل�شاركة يف برنامج �لبالد �لنووي.
زرع��ت يف  بقنابل  �أغلبهم  �الأق���ل،  �إي��ر�ن��ي��ني على  5 علماء  وق��د قتل 
�شيار�تهم. وقالت �ل�شبكة �إنه �إ�شافة �إىل �الإ�شار�ت �لقوية من �إد�رة 
�الغتيال،  عمليات  �إ�شر�ئيل  مو��شلة  تريد  ال  و��شنطن  ب��اأن  �أوباما 
ل �ملو�شاد �إىل نتيجة �أن �حلملة باتت خطرية، فهم ال يريدون  تو�شّ
رئي�س  �أن  م�شادر  ع��ن  ونقلت  وي��ع��دم��و�.  يعتقلو�  �أن  جلو��شي�شهم 
بالرتكيز على  �ملو�شاد  �أمر  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�شر�ئيلية  �حلكومة 
�أن �الإير�نيني  �أخرى، على دليل على  �إير�ن و�أماكن  �لتفتي�س د�خل 
يخرقون �لتز�ماتهم �لتي قّدموها يف �تفاقيتهم �لنووية �الأخرية مع 

جمموعة )5+1( يف ت�شرين �لثاين نوفمر �لفائت.

�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لكندي �شتيفن هاربر ��شتدعاء �ل�شفري �لكندي 
�الخ�شر  �ل�شوء  �لرو�شي  �لرملان  �عطاء  بعد  للت�شاور  مو�شكو  يف 
بالتهديد  و����ش��ن��ط��ن  ح���ذو  وح����ذ�  �وك���ر�ن���ي���ا،  يف  ع�����ش��ك��ري��ة  لعملية 
منتجع  يف  عقدها  حاليا  �مل��ق��رر  �لثماين  جمموعة  قمة  مبقاطعة 
نن�شم  ب��ي��ان  ه��ارب��ر يف  وق���ال  يونيو.  �ل��رو���ش��ي يف ح��زي��ر�ن  �شوت�شي 
�لع�شكري  للتدخل  �الد�ن���ة،  ع��ب��ار�ت  باأ�شد  �د�ن��ت��ن��ا،  يف  حلفائنا  �ىل 
هذه  �ن  موؤكد�   ، �وكر�نيا  يف  بوتني  فالدميري  )�لرو�شي(  للرئي�س 
�ر��شيها،  و�شالمة  �وكر�نيا  ل�شيادة  و��شحا  �نتهاكا  ت�شكل  �العمال 
وهي �ي�شا �نتهاك لتعهد�ت رو�شيا مبوجب �لقانون �لدويل .  وكان 
�لبيت �البي�س �علن يف بيان �ن �لواليات �ملتحدة �شتعلق م�شاركتها يف 
ت�شت�شيفها  �لتي  �لثماين  �لتح�شريية لقمة جمموعة  �الجتماعات 
�علنه  يونيو، موؤكد� بذلك ما  �لرو�شية يف حزير�ن  �شوت�شي  مدينة 
لقمة  �وب��ام��ا  مقاطعة  �مكانية  عن  �جلمعة  كبري  �مريكي  م�شوؤول 
جمموعة �لثماين رد� على �لتدخل �لرو�شي يف �وكر�نيا. و�شدر بيان 
بار�ك  �المريكي  �لرئي�س  مع  �جر�ها  هاتفية  مباحثات  بعد  هاربر 

�وباما حول �الزمة �الوكر�نية، كما �علنت و��شنطن.

�طلقت رو�شيا حربا �عالمية لدعم حتركها يف �وكر�نيا ودعت و�شائل 
�العالم �لرو�شية �لعامة �ىل �لوحدة �لوطنية يف مو�جهة �لفا�شيني 

�لذين ��شتولو� على �ل�شلطة يف كييف .
�الحتاد  جمل�س  �ع�����ش��اء  م���ر�ر�  �ل��ع��ام  �ل��رو���ش��ي  �لتلفزيون  و�ظ��ه��ر 

يدينون �لفا�شيني �لذين ��شتولو� على �ل�شلطة يف كييف .
�شاب  �شهادة  �نه  على  قدمته  ما   24 رو�شيا  �الخبارية  �لقناة  وبثت 
�لتي  �ملعار�شة  قنا�شا يدعم قو�ت  ليكون  �ملال  تلقى  �نه  قال  رو�شي 
يكون  �ن  ميكن  �ن��ه  �ىل  ملمحا  كييف،  يف  �حل��ك��م  ���ش��دة  �ىل  و�شلت 

�شارك غربيون يف تظاهر�ت كييف.
و��شاف �ل�شاب هناك مرتزقة من دول خمتلفة -- �لواليات �ملتحدة 

و�ملانيا -- ويرتدي عنا�شرها �للبا�س �لع�شكري نف�شه .
�ن مرتزقة يتوجهون  24 حتذير� قال فيه  رو�شيا  ووج��ه مقدم يف 
�الن �ىل �لقرم �شبه �جلزيرة حيث غالبية �ل�شكان ينطقون بالرو�شية 

و�ملنطقة يف �وكر�نيا �الكرث معار�شة ل�شلطات كييف �جلديدة.
�لذين  �الوكر�نيني  من  كبري  عدد  �ىل  �لرو�شية  �ل�شلطات  و��شارت 
�ل��ف��ا يف �ال���ش��ب��وع��ني �ملا�شيني   143 �ل��ل��ج��وء �ىل رو���ش��ي��ا،  �خ��ت��ارو� 

بح�شب �ل�شناتور يفغيني بو�شمني.
وهذه معلومات مفاجئة الن �ي و�شيلة �عالم رو�شية مل تذكر قبال 

تدفق الجئني.

عوا�صم

وا�شنطن

مو�شكو

اوتاوا

 زيباك تعزز اأيباك يف ال�سغط على وا�سنطن
•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

�الإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  �إن  مطلعة  �إ�شر�ئيلية  �إعالمية  م�شادر  قالت 
بنيامني نتنياهو يعتمد على جهود �ملنظمات �ليهودية يف �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية يف �إقناع �إد�رة �لرئي�س بار�ك �أوباما بقبول موقف تل �أبيب من 
خطة وزير خارجيته جون كريي لت�شوية �ل�شر�ع �لفل�شطيني-�الإ�شر�ئيلي 
و�لتعاطي مع �لرنامج �لنووي �الإي��ر�ين. ياأتي ذلك فيما ظهرت جماعة 
�أي��ب��اك وتطلق على  تناف�س  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  ي��ه��ودي��ة ج��دي��دة يف  �شغط 
نف�شها موؤقتا ��شم زيباك . ويف مقال ن�شره موقع ذي بو�شت ذكر �لكاتب ر�ن 
�أكر  �أيباك  �إ�شرت�تيجية نتنياهو تقوم على توظيف منظمة  �أن  �إيدلي�شت 
منظمات �ل�شغط �ليهودية يف �لواليات �ملتحدة، يف �لت�شدي الإد�رة �أوباما 
موقف  �إن  وق��ال  ك��ريي.  خطة  ب�شاأن  عليه  �ل�شغط  ممار�شة  م��ن  ومنعها 
�ليميني،  �لليكود  م��ن موقف ح��زب  �أك��رث تطرفا  ك��ريي  �أي��ب��اك م��ن خطة 
�إمالء  م��ن  نتنياهو  متكني  �أج���ل  م��ن  نفوذها  توظيف  على  ع��ازم��ة  و�إن��ه��ا 
موقفه على �أوباما. و�أو�شح �إيدلي�شت �أن هذه �ملنظمة -�لتي تبلغ مو�زنتها 
�ل�شنوية 65 مليون دوالر وين�شوي حتت لو�ئها 100 �ألف ع�شو- جتمع 
�أركان �الإد�رة �الأمريكية على  بني �لتهديد و�الإغ��ر�ء، يف حماوالتها �إجبار 
تتبنى م�شالح  باأنها ال  �أيباك  �إيدلي�شت  و�تهم  �الإ�شر�ئيلية.  �ملو�قف  تبني 
من  �إ�شر�ئيل  يف  �ملتطرف  �ليمني  مو�قف  بل  �ملتحدة،  و�لواليات  �إ�شر�ئيل 
دون تردد. كما متار�س �شغوطا على �الإد�رة �الأمريكية �أي�شا لقبول موقف 
�إ�شر�ئيل من �لرنامج �لنووي �الإي��ر�ين. وقال �لكاتب �إن نتنياهو ير�هن 
على دور �أيباك يف منع �أوباما من �لتو�شل �إىل �تفاق نهائي مع �إير�ن ب�شاأن 
برناجمها �لنووي، عر توظيف نفوذها لدى �لكونغر�س. و�أ�شاف �أن �أوباما 
�ت�شل بنتنياهو وطلب منه �لتدخل لدى �أع�شاء �لكونغر�س �لذين قدمو� 
�إدر�ك  �إي��ر�ن، يف موؤ�شر على  م�شروع قانون الإ�شافة عقوبات جديدة على 

�أوباما حجم �لنفوذ �لذي يحظى به نتنياهو يف �لكونغر�س.

د �سبع  ق�سايا لعمل حكومته رئي�س �لوزر�ء �مل�سري �جلديد يحدِّ

تزامن انتخابات الرئا�سة والربملان اأمر وارد

متطرفون يقتحمون االأق�سى واعتقاالت يف ال�سفة
•• القد�ض املحتلة-يو بي اأي:

�إق��ت��ح��م ح���اخ���ام �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي على 
�ملت�شّددين  م���ن  جم��م��وع��ة  ر�أ������س 
باحات  �الأح�������د،  ���ش��ب��اح  �ل���ي���ه���ود، 
�مل�شجد �الأق�شى يف �لقد�س، حتت 
�ل�شرطة  م���ن  م�������ش���ّددة  ح���ر�����ش���ة 

�الإ�شر�ئيلية.
�الحتالل  ق�����و�ت  ���ش��ن��ت  وق����ت  يف 
�ال�شر�ئيلي حملة دهم و�عتقاالت 
�ل�شفة  يف  م��ت��ف��رق��ة  �أن����ح����اء  يف 

�لغربية �ملحتلة.
للوقف  �الأق�شى  موؤ�ش�شة  وقالت 
من  جم����م����وع����ة  �إن  و�ل�������������رت�ث، 
بزعامة  �ل���ي���ه���ود  �مل�����ش��ت��وط��ن��ني 
�حل��اخ��ام �مل��ت��ط��ّرف ي��ه��ود� غليك، 
�قتحمت باحات �مل�شجد �الق�شى، 
حتت حر��شة �شرطية ��شر�ئيلية .

و���ش��ل على  غ��ي��ل��ك  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�إىل  م�����ش��ت��وط��ن��اً   30 ن��ح��و  ر�أ������س 
�الق�شى من جهة  �مل�شجد  باحات 
باإجر�ء�ت  قامو�  و   ، �ملغاربة  ب��اب 
دينية،  �شلو�ت  و�أدو�  ��شتفز�زية، 
ك��م��ا ن��ف��ذو� ���ش��روح��ات ح���ول قيام 

�لهيكل �ملزعوم .
و�أث�����������������ارت ع����م����ل����ي����ة �الق�����ت�����ح�����ام 
�ملقد�شيني  �ل��ع��ل��م  طلبة  حفيظة 
�����ش����م����ن م���������ش����اط����ب �ل�����ع�����ل�����م يف 

�الإ�شر�ئيلي،  �ل����وزر�ء  رئي�س  ب���د�أ 
زيارة  �الأح����د،  نتنياهو،  بنيامني 
�شيلتقي  حيث  �ملتحدة،  للواليات 
�لبيت  �أوب��ام��ا، يف  ب���ار�ك  �لرئي�س 
�ل��ي��وم �الث���ن���ني، ويلقي  �الأب��ي�����س 
�ل�شنوي  �مل����وؤمت����ر  �أم������ام  خ���ط���اب���اً 
للجنة �ل�شوؤون �لعامة �الأمريكية 
غد�  �أي�����ب�����اك  �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة   –

�لثالثاء.
وذكرت تقارير �إعالمية �إ�شر�ئيلية 
�أن لقاء �أوباما ونتنياهو �شيتمحور 
�لفل�شطيني  �مل��و���ش��وع��ني  ح����ول 
�إذ�ع��ة �جلي�س  و�الإي���ر�ين، ونقلت 
�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ع���ن م�����ش��وؤول��ني يف 
قولهم  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
مو�فقته  عن  �شيعّر  نتنياهو  �إن 
ع���ل���ى وث��ي��ق�����ة �ت��ف�����������������������اق �الإط������ار 
�خلارجية  وزي����ر  ي��ب��ل��وره��ا  �ل��ت��ي 
�الأم���ريك���ي، ج���ون ك����ريي، بهدف 
 – متديد �ملفاو�شات �الإ�شر�ئيلية 
�الأمريكية �إىل ما بعد �شهر ني�شان 

�أبريل �ملقبل.
�الإير�ين،  باملو�شوع  ويف ما يتعلق 
فاإن نتنياهو �شيعّر عن قلقه من 
��شتمر�ر �إير�ن بتطوير برناجمها 
�ل����ن����ووي وم�����ن م���و�ف���ق���ة �ل�����دول 
�إي���ر�ن  ت��و����ش��ل  �أن  ع��ل��ى  �لعظمى 

تخ�شيب �ليور�نيوم.

و�شمال  ج���ن���وب  �ل����ع����روب  خم��ي��م 
�خلليل، فيما �عتقل كل من ح�شن 
نبيل م�شاملة )18 عاماً(، و�شم�س 
�لدين �أبو عرقوب )19 عاماً( يف 

مدينة دور باخلليل.
�الإ�شر�ئيلية  �ل�����ق�����و�ت  وت�������ش���ن 
عمليات دهم و�عتقال ب�شورة �شبه 
يومية يف �ل�شفة �لغربية. �شيا�شيا 

منّددة  هتافات  ف���رّددو�  �الأق�شى، 
باالقتحامات �ملتكررة.

�جلي�س  ق��������ّو�ت  و�ع���ت���ق���ل���ت  ه�����ذ� 
فل�شطينيني،   4 �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي، 
�ل�شفة  يف  ده�����م  ح���م���ل���ة  خ�����الل 

�لغربية.
فل�شطيني،  حقوقي  م�شدر  وق��ال 
�إن  �نرتنا�شونال،  بر�س  ليونايتد 

عملية  �شّنت  �الإ�شر�ئيلية،  �لقو�ت 
�خلليل،  وق�����رى  ب���ل���د�ت  يف  ده����م 
فل�شطينيني   4 خاللها  �عتقلت 
و�قتادتهم �ىل مو�قعها �لع�شكرية. 
وذكر �أن �العتقاالت طالت �لطفل 
عاماً(   14( �طبي�س  وليد  �شامل 
من خميم �لفو�ر، و�ل�شاب حممد 
من  ع��ام��اً(   20( �ل��ب��دوي  �شالح 

االإمارات ت�سارك يف اجتماع اللجنة املعنية باإ�سالح وتطوير اجلامعة العربية بالقاهرة 

•• القاهرة-وكاالت:

حمد�ن  �لدكتور  �مل�شت�شار  يخ�شى 
�أم����ني ع���ام �ل��ل��ج��ن��ة �لعليا  ف��ه��م��ي 
�إجازة  �أن  �لرئا�شية  لالنتخابات 
�للجنة  ق���������ر�ر�ت  ع���ل���ى  �ل���ط���ع���ن 
قد  �لرئا�شية  لالنتخابات  �لعليا 
تزيد من فرتة �النتخابات ب�شكل 
�النتخابات  م��ع  ت��ت��ز�م��ن  يجعلها 
لتعري�س  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��رمل��ان��ي��ة، 

�للجنة للطعن بعدم د�شتوريتها.
�إج���ر�ء�ت  يف  �ل��ب��دء  على  وحر�شا 
�الن��ت��خ��اب��ات ق��ب��ل �ن��ق�����ش��اء �ملدة 
�لد�شتورية �ملحددة، �أكد فهمي �أنه 
�أن تتز�من �النتخابات  من �لو�رد 
�ل����رئ����ا�����ش����ي����ة م������ع �الن����ت����خ����اب����ات 
�لد�شتور  �أن  مو�شحا  �لرملانية، 

مل مينع ذلك.
وجاء ذلك يف �حلو�ر �لذي �أجرته 
مر��شلة �لعربية يف �لقاهرة رنده 
�أبو �لعزم لرنامج مقابلة خا�شة 

�لذي يعر�س على قناة �لعربية.
�نعقاد  م��وع��د  �أن  ف��ه��م��ي  و���ش��رح 
م��ره��ون ب�شدور  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
�أنه  م�شيفا  �الن��ت��خ��اب��ات،  ق��ان��ون 
�ليوم  يف  ب���اأن���ه  �جل�����زم  مي��ك��ن  ال 
�للجنة  �شت�شدر  مبا�شرة  �ل��ت��ايل 
�لناخبني  لدعوة  زمنيا  برناجما 
ل���الق���رت�ع، الأن����ه ق��د ي��ل��زم �الأمر 
و�لتعديالت  �الإج��������ر�ء�ت  ب��ع�����س 

�لتي �شرتد يف �لقانون.
وعن �جلدل �لد�ئر حول �إمكانية 
�ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �مل�شري  قيد 

بعد  �الن���ت���خ���اب���ي���ة  �جل���������د�ول  يف 
�شدور قانون �النتخابات و�شدور 
�ملو�طنني  ب���دع���وة  �ل��ل��ج��ن��ة  ق����ر�ر 
ل���الق���رت�ع، ق���ال ف��ه��م��ي �إن����ه عند 
�����ش����دور ق�������ر�ر �ل���ل���ج���ن���ة ل���دع���وة 
باأ�شو�تهم  ل�������الإدالء  �ل��ن��اخ��ب��ني 
تغلق  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �الن��ت��خ��اب��ات  يف 
�لتعديل  ويحظر  �لبيانات  قاعدة 
�لناخبني،  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  يف 
�الأم����ور  ت�شغلها  ال  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أن 

�ل�شخ�شية �أو من �شيرت�شح.
�أنه لي�س هناك  و�شدد فهمي على 
�النتخابات  يف  ب��ال��ت��زك��ي��ة  ف�����وز 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة ح��ت��ى ل���و ك����ان هناك 
�أن جتري  م��ر���ش��ح وح��ي��د، ف��الب��د 
�لوحيد  و�مل���ر����ش���ح  �الن���ت���خ���اب���ات، 
على  ي��ح�����ش��ل  �أن  ل����ه  ي�������ش���رتط 
�الأ�شو�ت  ع���دد  ن�����ش��ف  م��ن  �أك����رث 
�ل�شحيحة يف �نتخابات 17 �أبريل 
�ل��ت��ي حددها  �ملهلة  �ل��ق��ادم، وه��ي 
�النتخابات  الإج�������ر�ء  �ل���د����ش���ت���ور 

�لرئا�شية.
لكن �مل�شت�شار حمد�ن فهمي �شرح 
ب����اأن ه����ذ� �ل���ت���اري���خ ل��ي�����س موعد� 
حاكما الختيار رئي�س �جلمهورية، 
و�إمن����ا ل��ل��ب��دء يف �ت��خ��اذ �إج����ر�ء�ت 

�النتخابات قبله.
ي�شدر  عندما  �أن��ه  فهمي  و�أ�شاف 
تنتظر  ل���ن  �الن���ت���خ���اب���ات  ق���ان���ون 
�ل��ل��ج��ن��ة الآخ�����ر حل��ظ��ة ل��ل��ب��دء يف 
مهمة  و�أن  �الن��ت��خ��اب��ات،  �إج�����ر�ء 
�ن����ت����خ����اب رئ����ي���������س �جل���م���ه���وري���ة 
و�الإ��������ش�������ر�ف ع���ل���ى �الن���ت���خ���اب���ات 

بالده تو�جه خطر �الإرهاب نيابة 
ل يف  ع��ن �مل��ن��ط��ق��ة ب��اأ���ش��ره��ا وت���ع���وِّ
هذ� �ملجال على �الأزهر و�ملثقفني 
ين�شر  م��ا  ك��ل  ودع���م  �مل�شتنريين 

�لت�شامح و�لو�شطية.
للعّمال،  حديثه  لب  حمحِ ��ه  وجَّ كما 
�لعمل  وق�����ت  ح�����ان  ل���ق���د  ق����ائ����اًل 
و�الإنتاج وال �شوت يعلو فوق �شوت 
�إياهم �إىل  �لبناء و�لتنمية ، د�عياً 
وقف �أي نوع من �أنو�ع �ملظاهر�ت 
و�العت�شامات  و�الإح���ت���ج���اج���ات 

و�لتوّجه نحو �لعمل و�لبناء.
وح���������ّث �ل�����ع�����ّم�����ال ع����ل����ى ت���ق���دمي 
م��ط��ال��ب��ه��م ل��ل��ح��ك��وم��ة م��ن خالل 
�شيتم  �أن�����ه  م��وؤك�����������������د�ً  مم��ث��ل��ي��ه��م، 
�ل����ت����ع����ام����ل م������ع ت����ل����ك �مل���ط���ال���ب 
مب��ن��ت��ه��ى �جل���دّي���ة �إن���ط���الق���اً من 
�حلياة  ل�شغوط  �حلكومة  �إدر�ك 

ومتطلبات �ملعي�شة.
وكانت �حلكومة �مل�شرية �جلديدة 
لب  حمحِ �إبر�هيم  �ملهند�س  برئا�شة 
�ليمني  �ل�������ش���ب���ت،  م�������ش���اء  �أّدت، 
�مل�شري  �لرئي�س  �أمام  �لد�شتورية 
من�شور،  ع��ديل  �مل�شت�شار  �مل��وؤق��ت 
حازم  حلكومة  خلفاً  عملها  لتبد�أ 
من  �أك��رث  �أم�شت  �لتي  �لببالوي 

�حلكم. يف  �أ�شهر   7

�للجنة  ت�����ود  م��ه��م��ة  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة 
�النتهاء منها يف �أقرب وقت.

د رئي�س  �أخ�������رى، ح�����دَّ م���ن ج��ه��ة 
�حل����ك����وم����ة �مل�������ش���ري���ة �إب����ر�ه����ي����م 
على  ق�����ش��اي��ا   7 ���ل���ب،�م�������س،  حمحِ
و�خلارجية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ��ُع��د  �ل�����شُ
�إجنازها  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ة  �شتعمل 
لتحقيق  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ف���رتة  خ����الل 

م�شالح �لبالد و�ل�شعب.
�إىل  لب، يف كلمة وجهها  و�أكد حمحِ
�شتعمل  �حل��ك��وم��ة  �أن  �مل��و�ط��ن��ني، 
ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة �الإره������اب وفر�س 
�ال�شتقر�ر  و�����ش���ت���ع���ادة  �الأم��������ن 

يف �إط�������ار �ل���د����ش���ت���ور و�ل���ق���ان���ون، 
و�ل�����ش��ع��ي الإي���ج���اد ح��ل��ول عاجلة 
لتوفري �حل��د �الأدن���ى م��ن �حلياة 
و�الهتمام  للمو�طنني،  �لكرمية 
بينها  ومن  �لقومية،  بامل�شروعات 
�ل�شوي�س، مع  قناة  تنمية  م�شروع 
حلاجة  �لفني  بالتعليم  �الهتمام 
م��ه��رة وفنيني  ع��ّم��ال  �إىل  �ل��ب��الد 

متميزين.
�جلديدة  �حل��ك��وم��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
���ش��ت�����ش��ع��ى مل���و�ج���ه���ة �الإخ����ت����الالت 
وتوفري  �الإقت�شاد،  يف  �لهيكيلية 
م�����ن�����اخ ج���������اذب ل���ال����ش���ت���ث���م���ار�ت 

�الأج���ن���ب���ي���ة وخ���ل���ق ف���ر����س عمل 
�شيا�شي  م��ن��اخ  وت���وف���ري  ج���دي���دة، 
تو�زن  على  و�لتاأكيد  دميقر�طي، 
ع����الق����ات م�����ش��ر �خل���ارج���ي���ة مع 
�لعربية  ل��ل��دو�ئ��ر  خا�شة  م��ي��ز�ت 
و�الأف��ري��ق��ي��ة، و�ل�����ش��ع��ي م��ن �أجل 
�لعمال  ح����ق����وق  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 

و�لت�شدي للف�شاد.
�حلكومة  �أن  على  ��ل��ب  حمحِ د  و���ش��دَّ
ت�شعى  كاجلبال  حت��دي��ات  �أمامها 
لالإميان  م�شتندة  لها  للت�شدي 
�مل�شري  �ل�����ش��ع��ب  وب��������اإر�دة  ب����اهلل 
�أن  وف����در�ت����ه �ل�����ش��ل��ب��ة، م���ع���ت���ر�ً 

تطوير  و�لثالث  �لعربية  �جلامعة  و�آل��ي��ات  �أج��ه��زة  و�ل��ث��اين  �لعربية  �جلامعة 
�لعمل �القت�شادي و�الجتماعي �لعربي �مل�شرتك و�أخري� �لبعد �ل�شعبي للعمل 
�لعربي �مل�شرتك. ويت�شمن م�شروع �لقر�ر فيما يتعلق بتعديل �مليثاق ��شتكمال 
�لنظر يف �لتعديالت �ملقرتحة على ميثاق جامعة �لدول �لعربية و�لطلب من 
�لدول �الأع�شاء مو�فاة �الأمانة �لعامة مبالحظاتها و�قرت�حاتها يف �أجل �أق�شاه 
�لدول  جامعة  جمل�س  على  �لتعديالت  ه��ذه  وع��ر���س   2014 م��اي��و  منت�شف 
�ملتبعة يف  �ل��وز�ري يف دورة غري عادية وفقا لالإجر�ء�ت  �مل�شتوى  �لعربية على 
يف  �ل���وز�ري  �مل�شتوى  على  �جلامعة  جمل�س  على  للعر�س  متهيد�  �ل�شاأن  ه��ذ� 
الإقر�رها  �ل��الزم��ة  �خل��ط��و�ت  الت��خ��اذ   2014 �شبتمر  142 يف  �لعادية  دورت���ه 
�جلامعة  و�آل��ي��ات  �أج��ه��زة  ب�شاأن  �ل��ق��ر�ر  م�شروع  ويو�شي  �لنهائية.  �شيغتها  يف 
�لعربية برت�شيد جدول �أعمال �لقمة وتخفيف �جلو�نب �ملر��شمية لها وكذلك 
لقر�ر  وفقا  ذل��ك  �الأم��ر  يقت�شي  عندما  �لت�شاورية  �لقمم  �آلية  من  �ال�شتفادة 

•• القاهرة-وام:

ب��اإ���ش��الح وتطوير  �ملعنية  �للجنة  �ج��ت��م��اع  �أع��م��ال  �الم����ار�ت يف  دول���ة  ���ش��ارك��ت 
�جلامعة �لعربية �لذي عقد �م�س مبقر �المانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية 
ويهدف  �لعربية.  للقمة  �حل��ايل  �لرئي�س  باعتبارها  قطر  برئا�شة  �لقاهرة  يف 
�لعربية  �لقمة  �إىل  �للجنة  �شرتفعه  �ل��ذي  �ل��ق��ر�ر  م�شروع  لبلورة  �الج��ت��م��اع 
25 مار�س �جلاري ب�شاأن تطوير جامعة �لدول  �ملقبلة يف �لكويت �لتي �شتعقد 
�جتمعت خالل  �لتي  �الأربعة  �لعمل  فرق  �أعمال  نتائج  وذلك يف �شوء  �لعربية 
�مل��ا���ش��ي��ة. ت��ر�أ���س وف���د �ل��دول��ة ���ش��ع��ادة �مل�شت�شار ع��ب��د �ل��رح��ي��م يو�شف  �ل��ف��رتة 
�ل�شميلي  خمي�س  و�شم  �لقانونية  لل�شوؤون  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  �لعو�شي 
�إد�رة �ل�شوؤون �لقانونية بالوز�رة وعلي �ل�شميلي �شكرتري ثالث ب�شفارة �لدولة 
بالقاهرة. ويت�شمن �لتطوير �أربعة حماور رئي�شية �أولها يتعلق بتعديل ميثاق 

قمة �لريا�س عام 2007 يف هذ� �ل�شاأن. كما يو�شي باإ�شطالع جمل�س �جلامعة 
على �مل�شتوى �لوز�ري ب�شفة موؤقتة مبهام جمل�س �ل�شلم و�الأمن �لعربي وذلك 
للمادة  طبقا  للمجل�س  �لد�خلي  و�لنظام  �الأ�شا�شي  �لنظام  تعديل  ح��ني  �إىل 
وكذ�  �ملجل�س  يف  �أع�شاء  �ل��دول  كافة  ت�شبح  بحيث  �الأ�شا�شي  �لنظام  من   14
يتمكن من  و�آلياته حتى  و�شالحياته  على مهامه  �لالزمة  �لتعديالت  �دخ��ال 
�لتعديالت  ودخ��ول هذه  بفاعلية  �لعربي  و�الأم��ن  �ل�شلم  �أد�ء مهمته يف حفظ 
�الأ�شا�شي  �لنظام  �إع��ادة عر�س م�شروع  �إىل  �لقر�ر  �لنفاذ. ويدعو م�شروع  حيز 
 2014 �لعربية يف �شهر �شبتمر  �لعربية على جمل�س �جلامعة  �لعدل  ملحكمة 
وتكليف �الأمانة �لعامة باإعد�د تقرير حول �إمكانية قيام �ملحكمة على �لوالية 
�ل�شاأن. ويكلف م�شروع  �الأع�شاء يف هذ�  �ل��دول  �آر�ء  ��شتطالع  بعد  �الختيارية 
�لقر�ر جمل�س �جلامعة بتعديل �لنظام �الأ�شا�شي الآلية متابعة تنفيذ �لقر�ر�ت 
ت�شدر  �لتي  �لقر�ر�ت  تنفيذ  متابعة  فعاليتها يف  وزي��ادة  بتطويرها  ي�شمح  مبا 

عن جمل�س �جلامعة يف �شوء �القرت�حات �ملقدمة من �لدول �الأع�شاء و�الأمانة 
�لعامة يف هذ� �ملجال وعر�س ما يتم �لتو�شل �إليه على دورة جمل�س �جلامعة 
جدول  على  بند  باإ�شافة  �لقر�ر  م�شروع  ويو�شي   .2014 �شبتمر  يف  �لعربية 
�أعمال �لدورة �ل�27 للقمة �لعربية يف عام 2016 لتقييم م�شرية �لعمل �لعربي 
�مل�شرتك وجهود �الأمانة �لعامة خالل �ل�شنو�ت �خلم�س من 2011 �إىل 2016 
و�لطلب من جمل�س �جلامعة و�الأمانة �لعامة �تخاذ�خلطو�ت �لالزمة يف ذلك. 
ويكلف م�شروع �لقر�ر �الأمانة �لعامة باإعد�د در��شة �شاملة لتطوير �آلية متابعة 
�النتخابات وتنظيمها يف �لدول �لعربية و�لدول �لر�غبة يف مر�قبة �النتخابات 
لديها وعر�شها على جمل�س �جلامعة التخاذ ماير�ه الزما يف هذ� �ل�شاأن.. كما 
يكلف �الأمانة �لعامة باإعد�د در��شة عن جدوى و�أو�شاع بعثات ومر�كز ومكاتب 
�جلامعة �لعربية يف �خلارج بهدف تر�شيد عملها وتعزيز دورها وتطوير �أد�ئها 

وعر�شها على جمل�س �جلامعة التخاذ ما ير�ه الزما يف هذ� �ل�شاأن .

وزير جزائري يتهم 
املعار�سة بالتخطيط الإنقالب 

•• اجلزائر-يو بي اأي:

�جلز�ئري،  �ل�شناعة  وزي���ر  �إت��ه��م 
�ملعار�شة  ي����ون���������س،  ب�����ن  ع�����م�����ارة 
�لرئي�س  على  �الإن��ق��الب  مبحاولة 
�لعزيز بوتفليقة، عر تنفيذ  عبد 
�ل�شعي  ف��ي��ه��ا  م����ا  �أخ����ط����ر  خ���ط���ة 
الإقحام �جلي�س من �أجل �الإطاحة 
�ل��ذي ير�أ�س  ب��ه. وق��ال بن يون�س، 
�ل�شعبية �جلز�ئرية  حزب �حلركة 
ت�شريح  يف  ل��ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة،  �مل����وؤي����دة 
�مل��ع��ار���ش��ة حت��ّرك��ت بعد  �إن  �م�����س، 
لديها  كانت  �لتي  �ملغامن  فقد�نها 

عندما كانت د�خل �لنظام .
للمعار�شة  و�أ�شاف موجهاً كالمه 
ت���ق���ّدم يف  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة  �إن  ت��ق��ول��ون 
و�شتبقون  م��ري�����س،  وه����و  �ل�����ش��ن 
ه��ك��ذ� ح��ت��ى ول���و ق���ّدم ل��ك��م �جلنة، 
�إن ك��ان ع��اج��ز�ً فكيف  ون��ق��ول لكم 
�مل�شورة  لتطلب  �إليه  �ل��دول  تاأتي 
�شيحكم  �لرئي�س  �إن  وق���ال   . منه 
�ل���ب���الد ب��ر�أ���ش��ه ول��ي�����س ب��رج��ل��ي��ه . 
�خلطوة  �أن  �إىل  يون�س  ب��ن  و�أ���ش��ار 
�ملعار�شة لالإنقالب  �الأوىل خلطة 
بر�شالة  ب�������د�أت  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة  ع���ل���ى 
�ل��ت��ح��ري�����س �ل��ت��ي وج��ه��ه��ا حممد 
م�شاطي، �أحد رموز ثورة �لتحرير 
�إىل   ،1962-1954 �جلز�ئرية 
�لتحّرك  م��ن��ه��م  ي��ط��ل��ب  �جل��ي�����س 

لتنحية بوتفليقة من �حلكم.

•• املنامة-وام: 

�جلرو�ن  حممد  �أح��م��د  معايل  �أك��د 
م�شاألة  �أن  �ل��ع��رب��ي  �ل��رمل��ان  رئي�س 
��شا�شي  �أمر  �لعربي  �لقومي  �الأم��ن 
ل���ع���م���ل���ي���ة �ل����ت����ط����وي����ر و�الإ�������ش������الح 
و�ال����ش���ت���ق���ر�ر. وع���ر �جل�����رو�ن عن 
دعم �لرملان �لعربي حلو�ر �لتو�فق 
�لوطني يف مملكة �لبحرين وجميع 
�ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة ول���ك���ل �مل����ب����ادر�ت 
تطوير  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �حل�����ش��اري��ة 
وعر�ملوؤ�ش�شات  �لتنموية  �لعملية 
�ملجتمع.  ملكونات  �ملمثلة  �لت�شريعية 
و�أ�شار �يل �أن �لرملان �لعربي كان وال 
يز�ل د�عما جلميع �لق�شايا �لعربية 
�إىل  �لعادلة  �لق�شايا  هذه  و�إي�شال 
�مل��ح��اف��ل �ل��رمل��ان��ي��ة �ل��دول��ي��ة. جاء 
�أحمد  ل��ق��ائ��ه خ��ل��ي��ف��ة  ذل����ك خ����الل 
�لنو�ب  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل��ظ��ه��ر�ين 

مملكة  ت�شت�شيف  حيث  �لبحريني 
�ل��ب��ح��ري��ن �ب��ت��د�ء م��ن �م�����س وحتى 
�لثالثة  �جلل�شة  �جل��اري  مار�س   6
ل���دور �الن��ع��ق��اد �ل��ث��اين م��ن �لف�شل 
�لعربي.  للرملان  �الأول  �لت�شريعي 
�لرملان  �إن  م��ع��ايل �جل����رو�ن  وق���ال 
�ل����ع����رب����ي ي�������ش���ج���ل ب���ك���ل �الع�����ت�����ز�ز 
جاللة  وت�شجيع  م�شاندة  و�لتقدير 
�مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك 
الأعمال  وحكومته  �لبحرين  مملكة 
باعتباره  �لعربي  �ل��رمل��ان  وب��ر�م��ج 
�مل���وؤ����ش�������ش���ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة �مل����ع����رة عن 
تطلعات وطموحات �ل�شعب �لعربي. 
وتقدم معايل رئي�س �لرملان �لعربي 
علي  �ل�شيد  ملعايل  �جلزيل  بال�شكر 
ب��ن ���ش��ال��ح �ل�����ش��ال��ح رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شورى فى �لبحرين على مو�قفه 
�لد�عمة و�مل�شاندة للرملان �لعربي .. 
مثمنا �جلهود �لتي يبذلها �أ�شحاب 

يف  �لبحرين  مملكة  ممثلو  �ل�شعادة 
هذ� �لرملان. و�أكد معايل �جلرو�ن 
بقر�ر�ت  �الجتماع  يخرج  �أن  �أهمية 
ودعم  تعزيز  �إىل  تف�شي  وتو�شيات 
�لعمل �لت�شريعي �مل�شرتك بني دول 
�لعامل �لعربي و�أن ي�شهم يف حتقيق 
م��زي��د م��ن �خل��ط��و�ت �ل��ه��ادف��ة �إىل 
من  �ملنطقة.  �شعوب  ت��ر�ب��ط  تنمية 
�لنو�ب  جمل�س  رئي�س  رح��ب  جهته 
برئي�س  �ل��ظ��ه��ر�ين  �أح���م���د  خ��ل��ي��ف��ة 
بلدهم  يف  �لعربي  �لرملان  و�أع�شاء 
هذه  تخرج  �أن  متمنيا  �لبحرين... 
�جل��ل�����ش��ة مب����ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 
يتم  و�أن  �لعربية  و�ل���دول  �ل�شعوب 
تو�كب تطلعات  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  فيها 
�أن  �لظهر�ين  و�أك��د  �لعربي.  �لعامل 
ك��ي��ان �ل���رمل���ان �ل��ع��رب��ي �أخ����ذ حيز� 
يف  �ل�شيا�شية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ك��ب��ري� 
�ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي ن��ظ��ر� الأن����ه ميثل 

�لتز�مهما  و�ل���رق���اب���ي...م���وؤك���دي���ن 
�لعربي  �لرملان  دور  وتعزيز  بدعم 
ملا له من  �ل�شامية  �أهد�فه  وحتقيق 
�إث��ر�ء خمتلف جماالت  دور مهم يف 
�لعمل �لت�شريعي يف �لوطن �لعربي 
وتطلعات �الأمة �لعربية وطموحاتها 

يف �إقامة نظام عربي يحقق �أمانيها 
يف �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية 
�لقانون  �ح����رت�م  ويف  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
وحقوق  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة  وت���ع���زي���ز 
�الإن�شان و�شوال �ىل �لوحدة �لعربية 

�ل�شاملة.

عن�شر�  تعد  �لتي  �لعربية  �ل�شعوب 
�أ�شا�شيا يف �تخاذ �لقر�ر�ت �مل�شريية 
�الأقطار  كافة  تهم  �لتي  و�مل�شرتكة 
رئي�س  رح���ب  م��ن جهته   . �ل��ع��رب��ي��ة 
جم��ل�����س �ل�����ش��ورى �ل��ب��ح��ري��ن��ي علي 
�مل�شاركة  ب��ال��وف��ود  �ل�����ش��ال��ح  ���ش��ال��ح 
و�ل�شديقة  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �ل�����دول  م���ن 
�لعربي  �ل����رمل����ان  م���و�ق���ف  م��ث��م��ن��ا 
وتاأكيدها  �مل��م��ل��ك��ة  جت����اه  �مل�����ش��رف��ة 
على دعم مملكة �لبحرين و�حرت�م 
�شوؤونها  يف  �لتدخل  وع��دم  �شيادتها 
�ملجل�شني  رئي�شا  و�أع��رب  �لد�خلية. 
ع����ن �إمي���ان���ه���م���ا �ل���������ش����ادق ب���ال���دور 
�أع�شاء  ب����ه  ي���ق���وم  �ل������ذي  �ل���ك���ب���ري 
�ل��ع��رب��ي وم��ا ميلكونه من  �ل��رمل��ان 
حتقيق  يف  �أ�شهمت  و�إمكانات  كفاءة 
م�����ش��ت��وى ع�����ال م����ن �ل���ت���ق���ارب بني 
خا�شة  �لرملان  يف  �الأع�شاء  �ل��دول 
�لت�شريعي  ب���امل���ج���ال  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 

 اجلروان: الربملان العربي كان وال يزال داعما جلميع الق�سايا العربية 
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مدعي  م�شر   �جلن�شية:  م�شطفى  رم�شان  حممد  عاطف  مدعي/   
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �النفو�شي  ومرطبات  مقهى  عليه:  
�جلن�شية:  �النفو�شي  ومرطبات  مقهى  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت    
وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/3/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
�بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2014/2/25
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى 324 /2014 عم جز- م ع-ب- اأظ

��شد  عليه:   باك�شتان   مدعي  �جلن�شية:  �حمد فري حممد  تنوير  مدعي/   
مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  ر�جبوت 
للمقاوالت  ر�جبوت  ��شد  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/3/17 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد 
مول    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2014/2/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2013/408 ت عام- م ر- ت- اأظ   )
�شامي�شو   : �شده  �ملنفذ  كند�   �جلن�شية:  نويل  كليدي  د�ريل  �لتنفيذ/  طالب 
فريد �جلن�شية:زميباوى �ملطلوب �عالنه / �شامي�شو فريد �جلن�شية:زميبابوى 
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ر-ب-  م  كل-  مد   2011/348 رقم   �لدعوى  يف 
�الربعاء �ملو�فق 2014/3/26 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
�مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا 
�لتنفيذ  تفاديا التخاذ �جر�ء�ت  لتنفيذ�ل�شند �عاله   بو��شطة وكيل معتمد  �و 

�جلري.
   قلم التنفيذ العام                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2042 ت جتر- م ر- ت- اأظ   )
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لفرن�شي العمال �ال�شباغ وتركيب �لرخام �جلن�شية: 
 : �جلن�شية  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �ملعمار  معامل   : �شده  �ملنفذ  �المار�ت 
�جلن�شية  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �ملعمار  معامل   / �عالنه  �ملطلوب  �المار�ت 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   :
�أظ وحدد لنظره  م ع-ب-  �لدعوى رقم 2013/90 جت جز-  �ل�شادر يف  �لتنفيذ 
�لتنفيذ فانت مكلف  �ملو�فق 2014/3/30 موعد� لنظر طلب  جل�شة يوم �الحد 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ�ل�شند �عاله  تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلري.
   جتاري كلي                                                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2578 ت عمل- م ع- ت- اأظ   )
طالب �لتنفيذ/ حممد �بو �حل�شني ليت موالنا عبد�ل�شتار �جلن�شية: بنغالدي�س  
�المار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �ل�شحي  حممد  عبد�هلل   : �شده  �ملنفذ 
�ملطلوب �عالنه / عبد�هلل حممد �ل�شحي للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت      
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم  2013/1863 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/3/16 �ملو�فق 
�و بو��شطة  �لعمالية �شخ�شيا  �لكائنة باملحكمة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/188 ت عمل- م ع- ت- اأظ   )
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س    �جلن�شية:  �لقا�شم  �بو  �لها�شم  �بو  �لتنفيذ/  طالب 
كوخ   / �عالنه  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لغذ�ئية  للمو�د  �لكباب  كوخ 
�لكباب للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/2024 
عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/3/16 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 التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم العمايل                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2186 ت عمل- م ع- ت- اأظ   )
طالب �لتنفيذ/ علم �شريف حممد �بر�هيم بفارى �جلن�شية: بنغالدي�س �ملنفذ 
  / �عالنه  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملباين  لتنظيف  �لغربية  زهور   : �شده 
زهور �لغربية لتنظيف �ملباين �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/676 
عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/3/16 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 التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
   القلم العمايل                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1810 ت عمل- م ع- ت- اأظ   )
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س    �جلن�شية:  علي  كاروم  جوينال  �لتنفيذ/  طالب 
و�دي جنة للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه /  و�دي جنة 
�لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  �لعامة �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه:  للمقاوالت 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/953 عم جز- 
لنظر  موعد�   2014/3/16 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م 
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 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1652 ت عمل- م ع- ت- اأظ   )
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�جلبار  ح�شني  بالل  �لتنفيذ/  طالب 
�حلقيقي للمقاوالت �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه / �حلقيقي للمقاوالت 
تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�أظ وحدد  �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/440 عم جز- م ع-ب- 
لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/3/17 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية 
�جر�ء�ت  تفاديا التخاذ  �عاله   لتنفيذ�ل�شند  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �شخ�شيا 

�لتنفيذ �جلري.
   القلم العمايل                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1689 ت عمل- م ع- ت- اأظ   )
طالب �لتنفيذ/ �حمد علي تامر �جلن�شية: �شوريا    �ملنفذ �شده : �شركة فينك�س 
�ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �الد�رية  و�ال�شت�شار�ت  للتجارة  �المار�ت 
�عالنه / �شركة فينك�س �المار�ت للتجارة و�ال�شت�شار�ت �الد�رية ذ.م.م �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/229 عم كل- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�الحد �ملو�فق 2014/3/16 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1622 ت عمل- م ع- ت- اأظ   )
طالب �لتنفيذ/ �شوفار �لدين رياج �هلل �جلن�شية: بنغالدي�س �ملنفذ �شده : �شقر 
  / �عالنه  �ملطلوب  �المار�ت   �جلن�شية:  و�لبال�شرت  �لطابوق  العمال  �ل�شرقة 
�شقر �ل�شرقة العمال �لطابوق و�لبال�شرت �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�ملو�فق  �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني  رقم  2013/692 عم جز- م ع-ب- 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2014/3/17
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2243 ت عمل- م ع- ت- اأظ   )
طالب �لتنفيذ/ عبد�لرحيم حممد �بر�هيم �جلن�شية: بنغالدي�س   �ملنفذ �شده 
: ركن �ملروج للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �عالنه / ركن 
�ملروج للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/1948 
عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/3/16 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- 
�لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ�ل�شند �عاله  

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1589 ت عمل- م ع- ت- اأظ   )
طالب �لتنفيذ/ حممد �شوبوج حممد نور �لزمان �جلن�شية: بنغالدي�س  �ملنفذ 
�شده : جنمة �لباهية للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه /  
جنمة �لباهية للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/453 
عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/3/9 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- 
�لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ�ل�شند �عاله  

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3    
  اعالن بالن�ضر

رقم �ملرجع :310/     
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عدنان عبيد جا�شم بخيت �لدهماين �مار�تي 
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )51%( وذلك �ىل �ل�شيد/ 
حممد �شعيد حممد علي �ملري �مار�تي �جلن�شية وذلك يف �لرخ�شة �مل�شماة/ توب 
تن للتجارة �لعامة ذ.م.م رخ�شة جتارية رقم )626172(.   وعمال لن�س �ملادة )16( 
فقره 3 من �لقانون �الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد 
�قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتب العدل 

مكتب دائرة التنمية االقت�ضادية- ال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3    

  اعالن بالن�ضر
رقم �ملرجع :311/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ معتوق مهري �شعيد حممد �لكتبي �المار�ت �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته يف �لرتخي�س �لتجاري/ �نو�رروما للمقاوالت 
�لكهربائية و�ل�شحية ترخي�س جتاري 605896 وذلك لل�شيد/�مني �ال�شالم حممد نور 
ح�شني بنغالدي�س �جلن�شية. تعديالت �خرى: مت تعديل �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة 
فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات    وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون 
�الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن 
للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الج��ر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� 
�لعدل  �لكاتب  ل��دى مكتب  ذل��ك تقدمي طلب  �ع��رت����س حيال  �ي  �الع��الن فمن لديه 

�ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3    

اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى 2013/938 )مدين كلي) بوا�ضطة الن�ضر

و��شل  ع��الء  عليه/  �مل��دع��ى  �ىل  �البتد�ئية  �الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
خليفه  حمد  �شعيد  ك��وج��ان،  جنيب  �ملدعي/عبد�لقادر  �ق��ام  �شوريا   جن�شيته:  كوجان 
�لبحرية- مركز  �ل�شارقة-  �ملتحدة عنو�نه:  �لعربية  �الم��ار�ت  �شوريا  حلي�س جن�شيته: 
�لفرد�ن  مركز  �لبحرية-  �ل�شارقة-   065255594 ت:    521 �شقة   5 �لطابق-  �ل��ف��رد�ن- 
عجمان  كلي-  م��دين   2013/938 برقم  �لدعوى   065255594 ت:    521 �شقة   5 �لطابق 
ومو�شوعها - عزل �ل�شركاء و�خر�جهم من �ل�شركة و�لز�مهم باخل�شائر  فانت مكلف 
باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
للنظر يف  وذل��ك  ل�شنة 2014  مار�س  �شهر  ي��وم 19 من  �ملو�فق   11.00 �ل�شاعة  وذل��ك يف 

�لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2014/3/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/561  مدين جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شفيق �حمد للنقليات �س .ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /علي ح�شن غالم قادر   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليها بتجديد ملكية �ل�شيارة �ملذكورة �عاله حتت �للوحة �ملذكورة 
�مل��و�ف��ق 2014/3/3  �الثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  عليها     للمدعى  �لعائدة 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.)علما بان مت �النتهاء من �لتحقيق و�عادة 

�لدعوى للمر�فعة(.    
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2014/179  عمايل جزئي                      

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حمدي �ل�شيوي للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية  
عبد�لهادي  ح�����ش��ن  /���ش��ام��ح  �مل���دع���ي  �ن  �الق���ام���ة مب���ا  جم���ه���ول حم���ل 
ع��ب��د�ل��ه��ادي ع��ط��ي��ة    ق��د �ق����ام ع��ل��ي��ك �ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �ملطالبة 
رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   89946( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    )2014/163728( �ل�شكوى 
2014/3/6 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.    
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2014/120  عمايل جزئي                      

����س.ذ.م.م   جمهول  �ىل �ملدعى عليه/ 1 - هاجر در�ب لالأعمال �لفنية 
بويان        عبد�ملالك  �شهيل  �لرحمان  /�شفيق  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
)15.080 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1.500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
رقم �ل�شكوى )2013/161314(  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة   2014/3/11
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.    
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/4368  عمايل جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �يلوي للتجارة ���س.ذ.م.م   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  بينبان   �شيجالي�س  رو���س  /م��اري  �ملدعي 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   29600( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية �مل�شتحقة ورقم �ل�شكوى )2013/158049(. 
8:30 �س مبكتب  �ل�شاعة   2014/3/16 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.    
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/4280  عمايل جزئي                      

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �لدين للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
�ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ق��د  بابو الل  /ك��ال��و  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ل�شكوى  يف  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   7161( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
�لعمالية رقم )2013/155798( �ل�شادرة من مكتب وز�رة �لعمل بدبي.   وحددت 
    ch1.A.5 لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/3/23 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �الق��ل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/4981  عمايل جزئي                      

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - ريحان �لن�شيم لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م  جمهول 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /��شغر علي و�ث��ي��ق ع��ل��ي   ق��د �ق��ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14394 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف يف �ل�شكوى �لعمالية رقم )2013/160115(   وحددت 
لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/3/9 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.    
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/2905 تنفيذ عمايل
���س.ذ.م.م  جمهول  �لفنية  �ملنفذ �شده/1- �شعيد و�شاهد لالعمال  �ىل 
�لطاف  �لدين جاجري�ين  �لتنفيذ/ قطب  �ن طالب  �القامة مبا  حمل 
�مل��ذك��ورة �عاله  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق���ام عليك  �حمد ج��اج��ري�ين  ق��د 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8704( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة. باال�شافة �ىل مبلغ 534 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2014/289 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- د�يركت هومز   جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ ر��شد نذير نذير �حمد نذير  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )57289( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. باال�شافة �ىل مبلغ 3467 درهم ر�شوم 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل
االإيغوربوتفليقة يدعو للم�ساركة بقوة يف االإنتخابات الرئا�سية تتهم  وال�سلطات  ال�سني  يف  بهجوم  قتيال   33

•• كومنينغ-وكاالت:

�شينغيانغ  �إقليم  يف  �مل�شلمة  �الإيغور  �أقلية  من  باملت�شددين  و�شفتهم  من  �ل�شينية  �ل�شلطات  �تهمت 
بالوقوف خلف �لهجوم �لذي نفذه جمهولون بال�شكاكني يف حمطة كومنينغ للقطارت جنوب �لبالد 
م�شاء �أم�س �الأول، وخلف مقتل 33 �شخ�شا، بينهم �أربعة مهاجمني، وجرح �أكرث من 130. وذكرت 
يونان،  مقاطعة  عا�شمة  كومنينغ،  يف  �ملحلية  �حلكومة  �أن  )�شينخو�(  �جلديدة  �ل�شني  �أنباء  وكالة 
�أو�شحت �أن �الأدلة �لتي جمعت من م�شرح �لهجوم ت�شري �إىل �أن �الإيغور هم من يقفون خلف ما جرى. 
وذكر كل من موقع �شينا ويبو، �ملو�زي لتويرت يف �ل�شني، وقناة كي 6 �ملحلية، �أن �ل�شرطة متكنت من 
قتل عدد من �ملهاجمني يف �ملحطة. وهي �ملرة �الأوىل �أن ت�شهد مقاطعة يونان هجوما عنيفا، وذلك 
خالفا الإقليم �شينغيانغ �لذي ي�شهد ��شطر�بات م�شتمرة على خلفية �لتوتر �ل�شديد بني �إثنية �لهان 
�لتي ت�شكل �لغالبية يف �ل�شني، و�أقلية �الإيغور �مل�شلمة �لتي ت�شكل �لغالبية يف �شينغيانغ. ود�ئما تتهم 

�ل�شلطات �لنا�شطني �الإيغور باالإرهاب .

•• اجلزائر-يو بي اأي:

بوتفليقة،  �لعزيز  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�س  دعا 
ب���ق���وة يف  �مل�������ش���ارك���ة  �إىل  �م�������س �جل����ز�ئ����ري����ني 
ني�شان   17 يف  �مل��ق��ررة  �لرئا�شية  �الإن��ت��خ��اب��ات 
�لفر�شة  تفويت  �أج��ل  وذل��ك من  �ملقبل،  �إبريل 

على �ملرتب�شني بالبالد.
وقال بوتفليقة يف ر�شالة قر�أها نيابة عنه وزير 
�لعدل �لطيب لوح، مبنا�شبة �لذكرى �خلم�شني 
لكي  �إن��ه  �جل��ز�ئ��ري��ة،  �لعليا  �ملحكمة  لتن�شيب 
�أعر��س  من  عر�شاً  �لرئا�شي  �ال�شتحقاق  يكون 

�لوطنية لالإ�شر�ف على �النتخابات �لتي تتاألف 
من ق�شاة.

�مل�����ش��اور�ت مع  �إن ه��ذه �للجنة هي ثمرة  وق��ال 
�لوطنية  و�ل�شخ�شيات  �ل�شيا�شية  �الأح�����ز�ب 
�النتخابية  للعمليات  وم�شد�قية  ثقة  الإعطاء 
�لتي  �الأخ������رى  �ل��ل��ج��ان  �إىل ج��ان��ب  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
ي�شرف عليها �لق�شاة و�لتي ت�شاهم بدورها يف 
�إ�شفاء �ل�شفافية و�مل�شد�قية على �النتخابات .

و�عتر بوتفليقة �أن �مل�شوؤولية �مللقاة على عاتق 
�لق�شاة يف هذ� �ملجال بالذ�ت م�شوؤولية ج�شيمة 

وخطرية .

�جلز�ئر يجب على �ملو�طنني �مل�شاركة جماعياً 
يف هذ� �ال�شتحقاق و�الإدالء باأ�شو�تهم الختيار 
م��ن ي��رون��ه �الأ���ش��ل��ح ل��ق��ي��ادة �ل��ب��الد يف �ملرحلة 

�ملقبلة .
و�أو�شح �أن �مل�شاركة �لو��شعة من �شاأنها �أن تكون 
بهذ�  �ل�شوء  يرتّب�شون  مل��ن  �مل��و�ط��ن��ة  يف  در���ش��اً 
�ل��وط��ن �ل��ع��زي��ز، وي���رد على ك��ل م��ن ي�شكك يف 
على  �ملحافظة  على  وقدرته  �ل�شيا�شي  ن�شجه 

مكت�شباته و�شون �أمنه و��شتقر�ر بلده .
ب�شاأن  �ل�شيا�شية  �لطبقة  بوتفليقة  وط��م��اأن 
نز�هة �الإقرت�ع �ملقبل �لذي ت�شرف عليه �للجنة 

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

      ك�شف �شر لالأر�ء �أجرته موؤ�ش�شة ''�شيغما كون�شاي'' 
�أّن حزب  عن نو�يا �لت�شويت يف �النتخابات �لت�شريعية 
ب��امل��ائ��ة فيما   3 52 ف��ا���ش��ل  ت��ون�����س حت�شل ع��ل��ى  ن���د�ء 
 ، ب��امل��ائ��ة   1 فا�شل   33 على  �لنه�شة  ح��رك��ة  حت�شلت 
 3 ب  �لثالثة  �ملرتبة  يف  �ل�شعبية  �جلبهة  ج��اءت  بينما 

فا�شل 8  باملائة من �الأ�شو�ت .
     وج��اء حزب �ملوؤمتر من �جل �جلمهورية يف �ملرتبة 
�حلزب  ل��ي��اأت��ي  ب��امل��ائ��ة،   8 ف��ا���ش��ل   2 بن�شبة  �ل��ر�ب��ع��ة 
 4 2 ف��ا���ش��ل  �مل��رت��ب��ة �خل��ام�����ش��ة بن�شبة  �جل��م��ه��وري يف 
�جل  من  �لدميقر�طي  �لتكتل  ح��زب  يليه  فيما  باملائة 
فا�شل   1 بن�شبة  �ل�شاد�شة  �ملرتبة  يف  و�حلريات  �لعمل 

باملائة.   5
     وكان �لقيادي يف �جلبهة �ل�شعبية منجي �لرحوي، 
�شاحقاً على  �أن حترز حركة ند�ء تون�س فوز�ً  قد توقع 

حركة �لنه�شة يف �ال�شتحقاقات �النتخابية �لقادمة.
     و�أو�شح �لرحوي يف ت�شريح �إعالمي �أم�س �الأحد، �نه 
الحظ �لعمل �لهام �لذي يقوم به ند�ء تون�س ��شتعد�د�ً 
لالنتخابات �لقادمة م�شري�ً �إىل �حل�شور �لكبري للند�ء 

يف عدة جهات.
�أع���دت نف�شها لربح  ن���د�ء تون�س  �أّن ح��رك��ة  و�ع��ت��ر      

�النتخابات و�لفوز بال�شلطة.
�ل�شعبية قد حتدث  �أّن �جلبهة  �إىل  �ل��رح��وي  و�أ���ش��ار     
�ملفاجئة يف �النتخابات �ملقبلة، موؤكد�ً �أّن لها �لعديد من 

�الأن�شار يف خمتلف �ملناطق.

توقعات بفوز �ساحق حلركة نداء تون�ض يف االنتخابات  يف �سابقة �أوىل منذ حّل حزبهم:

الد�ستوريون يف تون�ض يّتحدون حتت خيمة بورقيبة
•• الفجر- تون�ض - خا�ض

�حلركة  رئي�س  �الأح���د  �أم�����س  ق��ال 
�ل��د���ش��ت��وري��ة ح���ام���د �ل����ق����روي �أن 
ُيح�شن  �لثورة مل  قانون حت�شني 

�لثورة بل حرمها من �لكفاء�ت.
ويف ت�شريح له على هام�س �حتفال 
بالذكرى  د�شتورية  �أح���ز�ب  �أرب��ع��ة 
 1934 م���ار����س   2 مل���وؤمت���ر   80
بق�شر هالل تاريخ تاأ�شي�س �حلزب 

يد  على  �جلديد  �لد�شتوري  �حلر 
�حلبيب  �لر�حل  �لتون�شي  �لزعيم 
�أنه  �ل��ق��روي  حامد  �أك��د  بورقيبة، 
م��ن ح��ق �ل��د���ش��ات��رة وم��ن و�جبهم 

�مل�شاركة يف �إنقاذ �لبالد.

      و�نتقد �ل��ق��روي تخ�شي�س 5 
�لعد�لة  حتقيق  �أج���ل  م��ن  �شنو�ت 
تون�س  �أن  �إىل  م�شري�  �النتقالية، 
�لوقت،  هذ�  كل  �نتظار  تتحمل  ال 
�لد�خلية  وزي������ر  ق������ر�ر  م��ن��ت��ق��د� 
�ل�شابق فرحات �لر�جحي �لقا�شي 

بحل جهاز �لبولي�س �ل�شيا�شي.
     و�أو�شح �لقروي �أّن غياب �الأمن 
تعي�شه  �ل����ذي  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  وع����دم 

تون�س �ليوم ب�شبب هذ� �لقر�ر.
     م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ن��ائ��ب رئي�س 
�لد�شتورية  �ل���وط���ن���ي���ة  �مل�����ب�����ادرة 
حممد جغام، �إن  هناك �إر�دة قوية 
ي��وم��ا ب��ع��د ي���وم ل��ت��وح��ي��د �شفوف 
�لد�شاترة.     و�أو�شح حممد جغام 
�لد�شتورية  �الأح�������ز�ب  ع��دي��د  �أن 
ع����رت ع���ن �أم��ل��ه��ا يف �ل��ت��وح��د يف 
ح��زب و�ح����د.      والح��ظ جغام �أن 
�لباجي  تون�س  ن��د�ء  حركة  رئي�س 
فيما  تفهما  �أب���دى  �ل�شب�شي  قايد 

يتعلق باإيجاد طريقة للتوحد.
     ي�شار �إىل �أّن الأحز�ب �لد�شتورية 

�ح���ت���ف���ل���ت �أم���������س ب����ال����ذك����رى 80 
بق�شر   1934 م��ار���س   2 مل��وؤمت��ر 
تاأ�شي�س �حلزب �حلر  تاريخ  هالل 
�ل��د���ش��ت��وري �جل���دي���د حت���ت �شعار 
حتمية  �لد�شتورية  �لعائلة  وح��دة 

ال�شتمر�ر �لر�شالة . 
     وق���د ع��ق��د ح���زب ن����د�ء تون�س 
من  ه��الل  بق�شر  �شعبيا  �جتماعا 
ر�أ�س  م�شقط  �ملن�شتري  حم��اف��ظ��ة 
و�أك�������د منذر  ب���ورق���ي���ب���ة،  �ل���زع���ي���م 
ند�ء  بحركة  �لقيادي  علي،  �حل��اج 
تون�س على �شرورة توحيد �ل�شف 
تاأ�ش�شت من  �لتي  �ملهام  ال�شتكمال 
�أج��ل��ه��ا �حل��رك��ة �ل��وط��ن��ي��ة.      ويف 
�ملنا�شبة  وبنف�س  تون�س،  �لعا�شمة 
ن���ظ���م ع������دد م�����ن �الأح������������ز�ب ذ�ت 
�مل��رج��ع��ي��ة �ل���د����ش���ت���وري���ة ل���ق���اء مت 
�ل��ت��اأك��ي��د ف��ي��ه ع��ن �أه��م��ي��ة م�شروع 
�لد�شتورية  �الأح����������ز�ب  ت���وح���ي���د 
�لدولة  مكت�شبات  ع��ل��ى  للحفاظ 
�لتون�شية ح�شب قول �ملتدخلني يف 

�الجتماع.

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

يبدو �أّن �لتغيري �لذي طال �حلكومة 
فقط  �الأ���ش��م��اء  ي�شمل  مل  �لتون�شية 
و�إمنا �الأ�شلوب �أي�شا. ففي �شابقة هي 
�الأوىل من نوعها يف م�شار �حلكومات 
�ل��ت��ق��ى رئي�س  �الن��ت��ق��ال��ي��ة يف ت��ون�����س، 
 26 بقياد�ت  جمعة  مهدي  �حلكومة 

حزبا ممثال يف �ملجل�س �لتاأ�شي�شي.
�مل�����ش��ادر ف���ان �للقاء  ب��ع�����س  وح�����ش��ب 
�إبر�ز  ة ق�شد  ت�شاورّية  �كت�شى �شبغة 
�حلكومي  �ل���ف���ري���ق  ع���م���ل  ح�����ش��ي��ل��ة 
�جل��دي��د م��ن��ذ ت��ول��ي��ه م��ه��ام��ه، عالوة 
�الأمنية  �الأو�شاع  حقيقة  تد�ر�س  عن 
عن  بحثا  و�الجتماعية  و�القت�شادية 
�ل�شعوبات  وجت����اوز  حت�شينها  �شبل 

�لتي تعرت�شها.

وعود.. وحقل �ألغام
وذك���رت ه��ذه �مل�����ش��ادر �ن��ه بخ�شو�س 
م���ل���ف �الإره����������اب �ل�������ذي ب�����ات ي�������وؤّرق 
�لتون�شيني وي�شغل بالهم وحتّول �إىل 
رئي�س  �أ���ش��ار  �ل��ق��ائ��م��ة،  �ملع�شالت  �أّم 
�لنجاحات  �إىل  �مل���وؤق���ت���ة  �حل���ك���وم���ة 
�الأم���ن���ي���ة �ل���ت���ي حت��ق��ق��ت يف �الآون������ة 
�الأخرية �شمن �حلرب على �الإرهاب، 
�اللتفاف  �إىل  �الأط���ر�ف  جميع  د�عيا 
ح���ول �مل��وؤ���ش�����ش��ة �الأم���ن���ّي���ة م���ن خالل 
�ملنوطة  �مل��ه��ام  يف  وم�شاندتها  دعمها 
بعهدتها، وقد �تفق مهدي جمعة مع 
موؤمتر  تنظيم  على  �الأح���ز�ب  ممثلي 

وطني ملكافحة �الإرهاب.
       ويف �شياق �آخر، حتدث جمعة عن 
�لتي  �لثورة  حماية  ر�بطات  مو�شوع 
وحتى  �ل�شيا�شي  بالعنف  عالقة  لها 
ب����االإره����اب ح�����ش��ب ب��ع�����س �الأو����ش���اط 
�أّن  جمعة  �أك���ّد  و�الأم��ن��ي��ة،  �ل�شيا�شية 
م���ن م�شموالت  ه���ي  م�����ش��األ��ة ح��ّل��ه��ا  
�لق�شاء �لذي �أحيل له ملفها، مفيد� 
تن�شط  ت��ون�����س  ج��م��ع��ي��ات يف  ب���وج���ود 

خارج �الأطر �لقانونية.
      وق��ال رئي�س �حلكومة يف عالقة 
تن�ّس  �ل��ذي  �مل�شاجد  حتييد  مبطلب 
ع��دد دور  �إّن  �ل��ط��ري��ق،  عليه خ��ارط��ة 
�لدولة  �شيطرة  �لعبادة �خلارجة عن 
�لتعاطي  �شيتم  149 م�شجد�  يناهز 

معها ح�شب �حلاالت و�لو�شعيات.
�لد�خلية  وزي����ر  �أن  �إىل  ي�����ش��ار         
ل��ط��ف��ي ب���ن ج�����دو، �أك�����د �جل��م��ع��ة �أّن 
عليها  ي�شيطر  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اج��د  ع���دد 
 380 يبلغ  وم��ت�����ش��ددون  ت��ك��ف��ريي��ون 

م�شجد� ح�شب م�شالح �ل��وز�رة، فيما 
�أّن عدد  �لدينية  �ل�شوؤون  وز�رة  تقول 
ي��ت��ج��اوز �خلم�شني  �مل�����ش��اج��د ال  ه���ذه 

م�شجد�. 
      وب��نّي بن ج��دو يف لقاء بعدد من 
�إىل  �ل����وز�رة وج��ه��ت  �أّن  �الإع��الم��ي��ني 
قائمة  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  م�����ش��ال��ح 
ومت�شددين  تكفرييني  �أئمة  باأ�شماء 

الإعفائهم. 
     و�شّدد مهدي جمعة على �أّنه ما�س 
حلياد  �شمانا  �لتعيينات  مر�جعة  يف 

�الإد�رة يف �ملرحلة �ملقبلة. 
     كما عر�س على �الأح���ز�ب �لو�شع 
و�ل��ذي و�شفته  �القت�شادي يف تون�س 
بع�س �الأحز�ب �لتي �شاركت يف �للقاء 

ب�'�لكارثي. 
�لوزير  ق����ال  �ل�����ش��ي��اق،  ه����ذ�  ويف       
بتن�شيق  �ملكلف  رئي�س �حلكومة  لدى 
ن�شال  �القت�شادية  �ل�شوؤون  ومتابعة 
مهدي  �حلكومة  رئي�س  �إّن  �لورفلي 
 26 �أك��د خالل لقائه مبمثلي  جمعة 
�القت�شادي  �لو�شع  �أن  �شيا�شيا  حزبا 
���ش��ع��ب ومي���ك���ن �أن ي���ك���ون ك��ارث��ي��ا يف 
�إج���ر�ء�ت �شريعة  ح��ال مل يقع �تخاذ 

وعملية.
تفاعل  ت�شجيل  �إىل  �أ����ش���ار  ك��م��ا        
�ي��ج��اب��ي م��ن ق��ب��ل �الأح�����ز�ب  لتثبيت 
�شيكون  �ل���ذي  �لت�شاركي  �مل�����ش��ار  ه��ذ� 
ب�شفة دوري���ة  مع �الت��ف��اق على عقد 
و�الإرهاب  �الأم��ن  موؤمتر وطني حول 
تاريخ  ذك���ر  دون  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ف��رتة  يف 

حد قوله.
      �أّما �لناطق با�شم �جلبهة �ل�شعبية 
حمة �لهمامي، فقد �أكد  تلقيهم من 
ُت�شّخ�س  ورق��ة  �حلكومة  رئي�س  قبل 
�الق��ت�����ش��ادي و�الأمني  �ل��ع��ام  �ل��و���ش��ع 

بالبالد الإبد�ء �لر�أي فيها. 
      وقال �إّن �حلكومة �جلديد تو�جه 
�أكرث مّما كانت  و�شعا �قت�شادّيا ه�ّشا 
م�شاندة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   ت��ت��وق��ع��ه، 
�لتز�مها  ره��ي��ن��ة  ���ش��ت��ك��ون  �حل��ك��وم��ة 

بتطبيق بنود خارطة �لطريق. 
     و�أو�شح �أّن ممثلي �جلبهة �ل�شعبية 
�أّك����دو� على ���ش��رورة �مل�����ش��ّي ق��دم��ا يف 
حل ر�بطات حماية �لثورة و��شتكمال 
�خلطط  ك��ل  يف  �لتعيينات  م��ر�ج��ع��ة 

�ملت�شلة باال�شتحقاق �النتخابي.
       كما �نتقد �ملتحدث با�شم �جلبهة 
�ل�شعبية، لقاء عدد من �لنو�ب بوزير 
�إي��ق��اف عماد  ع��ل��ى خلفية  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
دغيج موؤخر�، معتر� �أن ذلك يخفي 
�رتباط ر�بطات حماية �لثورة باأحز�ب 

هوؤالء �لنو�ب.
�أن هذ� �الجتماع  ُيعّد        ُي�شار �إىل 
ت��ويل �حلكومة  نوعه منذ  �الأول من 
�جلديدة مهامها الإد�رة �شوؤون �لبالد 
�إىل حني �إجر�ء �النتخابات �لرئا�شية 
نهاية  ق��ب��ل  �مل��ن��ت��ظ��رة  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
عليه  ن�شت  م��ا  وف��ق  �جل��اري��ة  �ل�شنة 

خارطة �لطريق.

�حتفاء �لرحيل
على �شعيد �آخر، نظمت جبهة �الإنقاذ 
�ملعار�شة  �أح��ز�ب  ، مب�شاركة عدد من 
�لذين  �مل������دين  �مل��ج��ت��م��ع  وم���ك���ون���ات 
�لرحيل،  �عت�شام  �إجن���اح  يف  ���ش��ارك��و� 
حكومة  ب���رح���ي���ل  �ح���ت���ف���اء  ت���ظ���اه���رة 
�ل���رتوي���ك���ا �ل���ت���ي ف�����ش��ل��ت يف �أد�ئ����ه����ا 
�مل���ج���االت وبكل  ك���اف���ة  �حل��ك��وم��ي يف 

��شقط حكومة  �نه  �إاّل  ب��اردو  �عت�شام 
ت�شقط  مل  �أّن��ه��ا  و�ع��ت��رت  �لنه�شة، 
�إخر�جها  يجب  ول��ذل��ك  كامل  ب�شكل 
ل�شنا  نحن  قائلة  و��شتدركت  نهائيا، 
�أن  يجب  �لنه�شة  ول��ك��ن  �ق�شائيني 
كمجرد  �لطبيعي  حجمها  �إىل  تعود 
�ل�شعب  �أّن  و�أ�شافت   ، �شيا�شي  ط��رف 
�ل��ت��ون�����ش��ي ل���ن ي�����ش��م��ح الأّي�����ة حكومة 
ب��ال��ت��غ��ّول، ك��م��ا ���ش��ددت ع��ل��ى �شرورة 
من  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  �أزالم   �إخ������ر�ج 

�الإد�رة �لتون�شية على حد تعبريها .
      من جهته، قال �لقيادي يف حركة 
ن�����د�ء ت���ون�������س، حم�����ش��ن م������رزوق �أن���ه 
�النتخابات  �إج����ر�ء  �مل��م��ك��ن  غ��ري  م��ن 
�لقادمة ما مل يتم حل رو�بط حماية 
�إجر�مية   �أح��د�ث  يف  �ملتورطة  �لثورة 

ح�شب قوله.
     وط��ال��ب م���رزوق رئي�س �حلكومة 
�مل���وؤق���ت م��ه��دي ج��م��ع��ة ب��ال��ق��ط��ع مع 
م�شتوى  ع���ل���ى  �ل����رتوي����ك����ا  ح���ك���وم���ة 
�شفافة،  �نتخابات  ل�شمان  �لتعيينات 
ك���م���ا �����ش����ّدد ع���ل���ى ������ش�����رورة �ح�����رت�م 

�حلكومة لبنود خارطة �لطريق.
     يف حني طالب �الأمني �لعام حلركة 
�الأحد   �أم�����س  �مل��غ��ز�وي  زه��ري  �ل�شعب 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �مل��وؤق��ت��ة ب���اأن يوجه 
خالل كلمته �ملنتظرة مطلع �الأ�شبوع 
ر����ش���ائ���ل ط���م���اأن���ة ل��ل��ت��ون�����ش��ي��ني حول 
حا�شرهم و م�شتقبلهم بدل �حلديث 
ع��ن �مل�����ش��اك��ل و�ل�����ش��ع��وب��ات �ل��ت��ي قال 

�إنهم يعرفونها جيد� ويعي�شونها .
     وقد �أفاد �أم�س نائب رئي�س حركة 
ند�ء تون�س حممد �لنا�شر، �أّن رئي�س 
�حلكومة مهدي جمعية �شُيقدم �ليوم 
�لك�شف �لذي قامت به �لوز�ر�ت حول 
�أن هذ�  و�أو����ش���ح  ت��ون�����س،  �ل��و���ش��ع يف 
تو�جه  �لتي  �مل�شاكل  �شُيبنّي  �لك�شف 

تون�س

�ملقايي�س  ح�شب قول �لطيب �لبكو�س 
�الأمني �لعام حلركة ند�ء تون�س.

     وح��ث �لبكو�س �حلكومة �حلالية 
�لتي  �النتقالية  �مل��رح��ل��ة  �إن��ه��اء  على 
�أ���ش��رع وقت  �ل��ي��وم يف  مت��ر بها تون�س 
�لرحيل  �عت�شام  �أّن  م�شيفا  ممكن، 
حالة  ع���ن  ت��ع��ب��ري  �أ����ش���دق  �إاّل  ل��ي�����س 
تو��شل  ع��ن  ت��ّول��دت  �ل��ت��ي  �ال�شتنكار 

�الغتياالت �ل�شيا�شية. 
      وقال �لبكو�س �إن حكومة �لرتويكا 
م����از�ل����ت ت���ق���ول �أن���ه���ا مل ت���رح���ل عن 
�أنكم  نعي  لها:  نقول  ونحن  �حل��ك��م، 
م��ازل��ت��م ت��و����ش��ل��ون �حل��ك��م م��ن ور�ء 
��شتقاللية  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ل�شتار 
ه���ذه �حل��ك��وم��ة، م���ن خ���الل �لو�شع 
�أن  ، موؤكد�  و�ل����وز�ر�ت...  �مل�شاجد  يف 
�حلكومة  ه��ذه  �أن  تعتر  ال  �ملعار�شة 
يف  ج���اء  م��ا  ج�����ّش��دت  �إذ�  �إاّل  م�شتقلة 
خارطة �لطريق �لتي ر�شمها �لرباعي 
�ل��وط��ن��ي مب�شاركة  ل��ل��ح��و�ر  �ل���ر�ع���ي 

جميع �الأحز�ب.
�الأمني  �لبكو�س  �لطيب        و�عتر 
ر�بطات  �أن  تون�س،  ن��د�ء  حلزب  �لعام 
تتحرك  ميلي�شيات  �ل���ث���ورة  ح��م��اي��ة 
بعقلية �الإرهابيني وت�شعى لعرقلة كل 
عمل �شيا�شي تعددي على حد تعبريه. 
ت�شّببت يف  �مللي�شيات  �أّن هذه  و�أ�شاف 

قتل منا�شلني �شيا�شّيني و�أمنيني.
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �ل���ن���اط���ق  و�أك������د       
�أّن  �لهمامي،  حمة  �ل�شعبية  �جلبهة 
�أو�شلت  �الإ���ش��الم��ي��ة  �لنه�شة  ح��رك��ة 
عادت  و�إذ�  �لهاوية،  من  قريبا  تون�س 
�إىل �حلكم ملدة 5 �شنو�ت ف�شُت�شقطها 
�أكرث  �لعمل  يجب  لذلك  �لهاوية  يف 
حتى تنت�شر تون�س، على حّد تعبريه.
      �أّما زوجة �ل�شهيد حممد �لر�همي 
�ن��ه رغم  �ل��ر�ه��م��ي،  فقالت  مباركة 
ك���ل �ل��ت�����ش��وي��ه��ات �ل���ت���ي ر�ج�����ت حول 

م�شري� �إىل �أّن حو�ره مع �الأحز�ب كان 
�شريحا ومفيد� للجميع.

�أمور�  �أّن هناك  �ل�شب�شي  و�أ�شاف       
�إىل  الب��ّد من �الط��الع عليها بالنظر 
وج��ود فروقات بني من هو يف �حلكم 

ومن هو خارجه.
     من جهتها، قالت �الأمينة �لعامة 
م��ي��ة �جلريبي،  �جل��م��ه��وري  ل��ل��ح��زب 
مهدي  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  ح�����و�ر  �أن 
جمعة مع �الأحز�ب �ملمثلة يف �ملجل�س 

�لتاأ�شي�شي �شيكون دوريا.
�أن مهدي جمعة تعهد       و�أو�شحت 

�لعمليات  رغ��م  �أن���ه  حا  ُمو�شّ حم���دد، 
�أّن  �إاّل  �لبالد  �لتي عرفتها  �الإرهابية 
ب�شفة  حت�شنا  ي�شجل  �الأمني  �لو�شع 

ملحوظة.
�شابقة �يجابية..وم�شاندة م�شروطة

     وقد ثمَن رئي�س حركة ند�ء تون�س 
�للقاء،  هذ�  �ل�شب�شي،  �لقائد  �لباجي 
م�شري� �إىل �أنه بادرة غري م�شبوقة يف 

ت�شّرف �حلكومات وفق تعبريه.
     وقال �ل�شب�شي يف ت�شريح �إعالمي 
ح�شب  م���ل���ت���زم  ج���م���ع���ة  م����ه����دي  �إّن 
ت��اأك��ي��د�ت��ه ب��ب��ن��ود خ��ارط��ة �ل��ط��ري��ق ، 

�لو�شع  ح��ول  وطني  موؤمتر  بتنظيم 
معترة  و�الج��ت��م��اع��ي،  �الق��ت�����ش��ادي 

ذلك �لتز�ما مطمئنا.
�أن �حلزب  �جل��ري��ب��ي  والح���ظ���ت       
�جلمهوري تقدم بعدد من �ملقرتحات 
مقرتح  يف  تتمثل  �حل��ك��وم��ة  لرئي�س 
���ش��ن��دوق ل��دع��م �الأم��ن��ي��ني، و�إح����د�ث 
�الإرهاب،  ملقاومة  ��شتخبارية  وك��ال��ة 

ودعم �أبناء �ل�شهد�ء و�جلرحى.
�لعامة للحزب  و�أّك���دت �الأمينة         
�حلكومة  رئ���ي�������س  �أن  �جل����م����ه����وري، 
�مل��وؤق��ت��ة �ل���ت���زم ب��ع��دم �ت���خ���اذ ق����ر�ر�ت 
للمو�طنني  �ل�شر�ئية  باملقدرة  مت�س 

قبل عر�شها على حو�ر وطني.
        و���ش��ّددت �جلريبي على �شرورة 
م���ر�ج���ع���ة ك���ل �ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات �ل���ت���ي من 
�شاأنها �لتاأثري يف �النتخابات �لقادمة، 
�أهمّية  �ل�������ش���ي���اق  ن��ف�����س  يف  م�����وؤّك�����دة 

�لت�شدي للعنف �ل�شيا�شي.
�أّن �لقيادي بحركة �لنه�شة  �إاّل         
رئي�س  �أّن  �إىل  �أ���ش��ار  �لعري�س،  عامر 
�أكد  جمعة  م��ه��دي  �مل��وؤق��ت��ة  �حلكومة 
�شرورة �تخاذ �إجر�ء�ت و�شفها باملوؤملة 

لتجاوز �لو�شع �القت�شادي �ل�شعب
      و�أبرز �لقيادي يف حركة �لنه�شة، 
�لق�شط  ن���ال  �الق��ت�����ش��ادي  �مل��ل��ف  �أن 
�الأكر من حو�ر رئي�س �حلكومة مع 
م�شري�  �ل�شيا�شية،   �الأح���ز�ب  ممثلي 
�الأو�����ش����اع  ك����ل  ت��ه��ي��ئ��ة  �����ش����رورة  �إىل 
يف  �اليجابي  نحو  ودفعها  و�ل��ظ��روف 
�لبالد  من �أجل جتاوز هذ� �ملاأزق على 

ماذ� يف �جتماع جمعة مع �لأحز�ب: 

الكارثة االقت�سادية.. واأفعى االإرهاب..!
 تنظيم موؤمتر وطني ملكافحة �لإرهاب 

�سرورة اتخاذ اإجراءات موؤملة لتجاوز الو�سع االقت�سادي ال�سعب

جمعة و�لوزر �لثقيل

م�ساندة �حلكومة رهني �لتز�مها بتطبيق بنود خارطة �لطريق
جمعة �سيقدم ك�سفا للحالة ال�سحية للدولة التون�سية

ن�شال �لورفلي �لوزير 
�ملكلف بامللف �القت�شادي

ح�شور حا�شد يف �حتفالية �لرحيل

بورقيبه يجمع �لد�شتوريني من جديد

ند�ء تون�س يف �ل�شد�رة
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العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/23  التما�س اعادة نظر عمايل- ا�ضتئناف
�شلطان حممود  جمهول   حمل  رم�شان  �شده/ حممد  �مل�شتاأنف  �ىل   
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /جنم �ل�شباح خلدمات ت�شميم وتنفيذ �حلد�ئق   
عمايل     2013/867 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د 
 2014/3/4 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   .2014/3/4 بتاريخ 
يقت�شي  وع��ل��ي��ه   ch2.D.18 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 �ل�����ش��اع��ة 
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم  ح�شوركم 

غيابيا . 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ضتئناف

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/5040  عمايل جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �مل�شحة �ل�شحرية خلدمات تنظيف �ملبانى  جمهول حمل 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ى جاميت    �ملدعي /جوفلني ماجد  �ن  �القامة مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15.373 درهم(وتذكرة عوده 
    .)2013/161166  ( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
مبكتب  ���س   8:30 �ل�شاعة   2014/3/9 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.    
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2014/254  عمايل جزئي                      

�ىل �ملدعى عليه/ 2 - و�يت الوجن مطعم ومقهى ) حاليا( مدينة الوجن ) 
�شابقا(   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /رم�شان م�شطفى �بر�هيم 
خاطر قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية 
 )2013/159549( رق���م  �لعمالية  �ل�����ش��ك��وى  )36036دره�������م(يف  وق��دره��ا 
و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/3/16 
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/5287  عمايل جزئي                      

جمهول  ������س.ذ.م.م   �لفنية-  للخدمات  �مل��ه��ا  بيت   - عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /حممد فاروق ر�شيد �حمد  قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15.500 درهم 
�ل�شكوى  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1000( عوده مببلغ  (وتذكرة 
 2014/3/16 �ملو�فق  �الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت    .)2013/162523  (
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2013/2185 تنفيذ عمايل

�ىل �ملنفذ �شده/1- تاج �ل�شمال لل�شيانة �لعامة جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  �أق���ام عليك  ق��د  خ��ان  غ��ف��ور  �لتنفيذ/ ويل �هلل  �ن ط��ال��ب  مب��ا 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10830( 
 681 مبلغ  �ىل  باال�شافة  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�الجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/1164 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- بيت �لعمر ملقاوالت �لبناء جمهول حمل �القامة مبا 
�أق��ام عليكم �لدعوى  �لتنفيذ/ �بر�هيم خليل بي�شو مياه  قد  �ن طالب 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5677( 
 343 مبلغ  �ىل  باال�شافة  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�الجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�ضر
                   �ىل �ملدعي عليه/نور �لو�حة لالعمال �لتمديد�ت �ل�شحية   
�لدعاوي  عليكم  �ق��ام��و�  قد  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهول 
�ل�شاعة   2014/3/5 جل�شة  لها  �ملحكمة  وح��ددت  �أدن���اه  �مل��ذك��ورة  �لعمالية 

  8:30

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�القل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
5265/2013/13
5266/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
 �خرت ح�شني با�شو مياه
�بو �لكالم غالم ر�شول

مبلغ �ملطالبة
19.332 درهم �شامل تذكرة �لعودة
26.093 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

�مل��دع��ي عليه/�رتى دي �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة                     �ىل 
�قامو� عليكم  �ملدعيني قد  ب��اأن  نعلنكم  �القامة  ����س.ذ.م.م. جمهول حمل 
�أدن��اه وح��ددت �ملحكمة لها جل�شة ي��وم �الحد  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��اوي �لعمالية 

2014/3/16 �ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�القل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
695/2014/13
696/2012/13

م
1
2

��شم �ملدعي
ماريا ريجينا برجونيو

ما مايو �شان وين 

مبلغ �ملطالبة
28153 درهم �شامل تذكرة �لعودة
3200 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
  اعالن باحل�ضور يف الق�ضية التنفيذية رقم 2010/2 تنفيذ جتاري

�ىل �ملحكوم عليها /لطيفة حممد �شياح �لقبي�شي عنو�نها: ن�شر�- نخطركم 
مبح�شر �حلجز وبالعزم على بيع �ال�شهم �ملحجوزة من قبل �ملنفذ له  لدى �شوق  
�بوظبي لالور�ق �ملالية. لذ� نعلمك بالعزم على بيع تلك �ال�شهم ل�شالح �مللف 
�لتنفيذي �لر�هن يف حدود �ملبلغ �ملبلغ �مل�شتحق عليك وهو )9.635.747.68 ( 
تاريخه  �شهر من  خ��الل  �حل�شور  وعليك  تقرير حما�شبي  �آخ��ر  دره��م ح�شب 
الد�رة �لتنفيذ بد�ئرة �لق�شاء بابوظبي- ويف حالة عدم �حل�شور فان �ملحكمة 
بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  �ملنا�شبة.  �لقانونية  �الج��ر�ء�ت  �شتتخذ 

2014/2/16م.
 القا�ضي/ غالب م�ضطفى الرباعي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
       حمكمة ابوظبي االبتدائية- ادارة التنفيذ
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   اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   860 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعي/ خمي�س حممد خمي�س �ملهريي �جلن�شية: �المار�ت   مدعي عليه:   
�حمد علي حممد �لفاخوري �جلن�شية: �الردن   مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
�لفاخوري  �ملطلوب �عالنه/  �حمد علي حممد  مالية وقدرها 7700 درهم  
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �الردن    �جلن�شية: 
لنظر  موعد�   2014/3/12 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية- �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء   �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2014/3/1
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3    
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2014/598 تظلم ال�ضارقة  
�ىل �ملتظلم �شده: ��شحاق مريز� �بر�هيم غلوم- �مار�تي �جلن�شية حيث �ن �ملتظلم: 
بنك �الحتاد �لوطني قد �قام عليك �لتظلم �ملذكورة رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة 
ويطالب فيها بالغاء �لقر�ر �ملتظلم منه �ل�شادر يف �المر على عري�شة رقم  2014/39 
�ل�شارقة و�لق�شاء جمدد� مبنع �ملتظلم منه من �ل�شفر وحجز جو�ز �شفره يف حدود 
يقت�شي  لذ�   . �ملحاماة.  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  للر�شوم  باال�شافة  �ملطالبة،  مبلغ  
ح�شورك �مام هذه �ملحكمة )د�ئرة �المور �مل�شتعجلة( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
من يوم 2014/3/9   وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف 
�ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنكم  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حال 

�شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

 االبتدائية االحتادية

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3    
  اعالن مدعي عليه بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2013/5105 جتاري جزئي    
�ىل �ملدعى عليه: 1- كري�شتوفر لوي 2- جون مايكل حيث �ن �ملدعي: خالد ح�شني 
يطالبك  �عاله،  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  �ملرزوقي  �مني 
بالت�شامن فيما بينكما و�لت�شامم مع �ملدعى عليه �لثالث فيها مببلغ وقدره )21.000 
�لتام باال�شافة  �ل�شد�د  �لقانونية 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى  درهم( و�لفائدة 
�ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  وعليه  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  
   2014/3/17 يوم  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف   ) �الوىل   �جلزئية  )�لد�ئرة 
عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك 
�حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى 

يف غيابك.حرر يف 2014/2/24
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

 االبتدائية االحتادية

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن مبوعد جل�ضة  

 يف الطعن بالنق�س رقم )2013/151 جتاري- م ر-ق- اأظ  )
�لطاعن : جا�شم حممد حبيب علي �حلمادي بوكالة �ملحامي : �شامي خمي�س 
�لعلي �جلن�شية: �المار�ت �ملطعون �شده : بنك ر��س �خليمة �لوطني و�آخرون 
بوكالة �ملحامي �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنهما : 1- ر�شيد ��شالم بن 
�لعنو�ن:  باك�شتان  �جلن�شية:  �لدين  ��شالم  ��شالم  �شاهد   -2 �لدين  ��شالم 
بالن�شر- وي�شلم �العالن للمحامي �شامي خمي�س �لعلي نحيطكم علما بانه 
قد مت حتديد يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/3/11 موعد� لنظر �لطعن بالنق�س 

�عاله وذلك بالد�ئرة �الوىل مبحكمة �لنق�س �بوظبي.
 حمكمة النق�س  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     
          اعالن مبوعد جل�ضة  

 يف الطعن بالنق�س رقم )2014/80 جتاري- م ر-ق- اأظ  )
�لطاعن : موؤ�ش�شة بيت �ل�شالم ال�شتري�د وجتارة مو�د �لبناء بوكالة �ملحامي: ماجد 
حممد �ل�شيخ �خلزرجي �جلن�شية: �المار�ت   �ملطعون �شده : مو�شى �بر�هيم مو�شى 
�حلامدي بوكالة �ملحامي �جلن�شية: �الردن �ملطلوب �عالنه : مو�شى �بر�هيم مو�شى 
�حلامدي بوكالة �ملحامي �جلن�شية: �الردن يعلن بالن�شر ) وي�شلم �العالن للمحامي/ 
ماجد حممد �ل�شيخ �خلزرجي( مبا �ن �لطاعن قد طعن على حكم �ال�شتئناف رقم 
2013/1607 جتاري- م ت- �س- �أظ   �ل�شادر عن حمكمة ��شتئناف �بوظبي فانه يتعني 
عليك �ن تودع مذكرة بالرد على �شحيفة �لطعن خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 

��شتالم �العالن وذلك لدى قلم كتاب حمكمة �لنق�س �بوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء
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يعلن مكتب �مل �لر��شدي للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية بابوظبي بوقف 
�لتعامل مع �ل�شيد/ خالد حممد عبد�لعزيز �خلويطر �لذي كان يعمل مدير� 
يهيب  و�ملكتب   2014/2/28 وحتى   2012/12/1 من  �لفرتة  خالل  للمكتب 
بال�شادة �ملوكلني عدم �لتعامل معه ب�شاأن، �لق�شايا �خلا�شة بهم و�لتي تبا�شر 
من خالل �ملكتب، هذ� و�ملكتب غري م�شوؤول عن �أية تعامالت يجربها �ملدير 
 2014/3/1 تاريخ  منن  �خلويطر  عبد�لعزيز  حممد  خالد  للمكتب  �ل�شابق 
ذلك  وعلى  �ملكتب  يبا�شرها  �لتي  و�لق�شايا  �ملوكلني  يخ�س  ما  كل  يف  وذلك 
فان �ملكتب يخلي م�شوؤوليته متاما جتاه �ي موكل يتعامل مع �ملدير �ل�شابق 

للمكتب بعد ن�شر هذ� �العالن.
 مكتب امل الرا�ضدي للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية  

اعـــــــــــالن
العدد  11035 بتاريخ   2014/3/3     

اخطار بالن�ضر يف الدعوى رقم 2013/2637 جتاري كلي 

 بهذ� تخطر �خلرة �ملنتدبة يف �لدعوى رقم 2013/2637 جتاري 
�لعامة  للمقاوالت  �لفال�شي  �شعيد  موؤ�ش�شة  عليها/  �ملدعى  كلي 
وميثلها مالكها/ �شعيد ر��شد حممد علي بخيت �لفال�شي للح�شور 
�ملو�فق 2014/3/12  �الربعاء  يوم  �ملقررة  �الول  يف جل�شة �خلرة 
�ملنتدب/  �ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحا وذلك يف مكتب �خلبري 

عبد�لكرمي �شليمان عبا�س مبقر �د�رة �خلر�ء- �شارع �ملرور.
 ادارة اخلرباء- 
اخلبري الهند�ضي/ عبدالكرمي �ضليمان عبا�س

اعالن اجتماع خربة

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/975 تنفيذ ايجارات
�شليم زوجة  �شليم نزير �حمد 2- ريحانه حممد  �ملنفذ �شدهما/1- �شيد حممد  �ىل 
�ل�شيخ  بن  �حمد  �لتنفيذ/ خليفة  �ن طالب  �القامة مبا  �شيد حممد جمهويل حمل 
ومبوجب  كنعان   حليم  �شمري  وميثله:  بن  �حمد  �ملوؤجر  تركة  على  و�لو�شي  جم��رن 
و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة  من  �ل�شادر  �لقر�ر 
ببلدية دبي فانك مكلف باالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )119726 درهم( على 
�ن تت�شامن �ملنفذ �شدها �لثانية مع �ملنفذ �شده �الول يف حدود مبلغ )82390 درهم(  
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�ضم          

حماكم دبي

حماكم دبي اال

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2014/199  مدين جزئي                      
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �بر�هيم حممد حممد غوث جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�ن.�ر.تى.�شى.دبى �نرتنا�شيونال لتجارة �لفو�كة و�خل�شرو�ت ذ.م.م ومديرها/ن�شار 
عبد�لرحيم �لرفاعي وميثله: ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه �الول مببلغ وقدره )73.166 درهم( و�لر�شوم 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
لها  وح���ددت  م���دين.     2014/3 رق��م  �لتحفظي  وتثبيت �حلجز  + �شحة  �ل��ت��ام  �ل�شد�د 
ch2.D.17 لذ�  بالقاعة  �ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2014/3/11  �لثالثاء  جل�شة يوم 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.    
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/902  عقاري كلي                        

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة دبي اليف �شتايل �شيتى ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�شركة �نكور ليمتد ) �شركة منطقة حرة( قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �لبيع  و�ل�شر�ء و�لز�م �ملدعى عليها مببلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   5.160.717(
يوم  لها جل�شة  وح���ددت  �ل��ت��ام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع 
ch1.B.8 لذ� فانت  �الثنني �ملو�فق 2014/3/10 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
رئي�س الق�ضم               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/465  جتاري جزئي                
�ىل �ملدعى عليه/1- جنمة خبري ملقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
ذ.م.م وميثلها  و�لديكور  �شركة فريد لال�شباغ   / �ملدعي  �ن  �القامة مبا 
�شفيع  وميثله:  باملدعية  ومدير  �شريك  ب�شفته  ح�شني  علي  �حمد  فريد 
بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ب��ر�ه��ي��م  حممد 
�ل�شيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2014/2/18
�خل��ب��ري �مل��ن��ت��دب يف �ل��دع��وى وق��د حت���ددت جل�شة ي��وم �ل��ث��الث��اء �ملو�فق 
على  للتعقيب   ch1.A.1 بالقاعة  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2014/3/18

�لتقرير. 
ق�ضم  الق�ضايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2013/1064   جتاري كلي                              

�ىل �ملحكوم عليه /1 -�شادى مهنا �بو �لعز  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/9/22 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
مبارك �شحمي جابر �الحبابي ب�شفته من ورثة �ملتويف/ حممد مبارك �شحمي جابر 
�الحبابي مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي  لورثة �ملدعى مبلغا ماليا 
وقدره مليون ومائتان درهم مع �لفائدة عنه بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ال�شتحقاق 
ومبلغ  وم�شروفاتها  �لدعوى  بر�شوم  و�لز�مه  �لتام،  �ل�شد�د  وحتى   2009/11/20 يف 
خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  لن�شر هذ� �الع��الن �شدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2013/567 تنفيذ عقاري

ذ.م.م  للعقار�ت  �شيفيليد   -2 ح  م  �س  للعقار�ت  �شيفيلد  �ملنفذ �شدهم/1-  �ىل 
3- �شيفيلد �نف�شتمنت�س ليمتد   جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
��شيم جوبتا �شوريندر� كومار جوبتا وميثله: يو�شف حممد ح�شن حممد �لبحر 
نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/296 �ال�شتئناف كلي يوم �لثالثاء 
�مل�شتاأنف   �حلكم  بالغاء  وذل��ك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2013/7/30 بتاريخ 
و�لفائدة %9  ب�شد�د مبلغ وقدره )2224868 رهم(  بالز�مكم  و�لق�شاء جمدد� 
وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن.     وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�ضم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/728 تنفيذ عقاري
جمهول  �ي(    يف  ب��ي   ( ليمتد  �نفي�شتمنت  بروبريتيز  لينك�س  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ كمر�ن حممد �قبال وميثله: ريا�س عبد�ملجيد 
حممود �لكبان  نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/309 ��شتئناف عقاري يوم 
�الثنني بتاريخ 2013/11/18 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك : 1- بف�شخ �لعقد مو�شوع 
�لدعوى �ملوؤرخ 2008/6/7 �لز�م �ملدعى عليها لينك�س بروبرتيز �نف�شتمنت ليمتد بان 
ترد للمدعني مبلغ وقدره )1669125 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
�ملطالبة �لق�شائية وت�شليمه �ىل  طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�ضم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  11035 بتاريخ 2014/3/3     

مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/187  ا�ضتئناف  تظلم جتاري    

�القامة  حمل  جمهول    بنديكتو  باي�شا  لوفرلني  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل   
مبا �ن �مل�شتاأنف /�مل�شاركة �لب�شرية منطقة حرة- ذ.م.م وميثله: مبارك 
عبد�هلل �لقيطي �مل�شعبني    قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
رقم 2012/276 تظلم جتاري   بتاريخ 2013/11/17. وحددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/3/5 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ضتئناف
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر:

حت���ت ���ش��ع��ار  ���ش��ك��ر�ً خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ك��ر�ً �أم 
�الإمار�ت  �شالمتك بو�شلطان ، �شارك 
و�ل�����ش��ط��رجن يف  للثقافة  �ل��ع��ني  ن���ادي 
دورته  �الإم���ار�ت( يف  �أم  خميم )غر�س 
�ل�����ش��اب��ع��ة و �ل�����ذي �أق���ي���م ع��ل��ى �أر�����س 
للبنات  �لثانوية  �الإم���ار�ت  �أم  مدر�شة 
وق���د ق���ام �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن خليفة 
�لنادي  رئي�س  نهيان  �آل  �شخبوط  بن 
ب��اف��ت��ت��اح �ل��ف��ع��ال��ي��ات ب��ح�����ش��ور جمال 
ع��ي�����ش��ى �مل���دف���ع �الأم�����ني �ل���ع���ام الحتاد 
�الإم�������ار�ت ل��ل�����ش��ط��رجن وحم��م��د �أمني 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��زرع��وين  ع��ب��د�هلل 
ل���ل���ن���ادي ووف������د م����ن م��ن��ط��ق��ة �لعني 
للهوية  �الإم�����ار�ت  وم��رك��ز  �لتعليمية 

و�لعديد من �جلهات و�أولياء �الأمور .
وقد �أكد �ل�شيخ �شلطان �أن نادي �لعني 
ل��ل�����ش��ط��رجن و�ل���ث���ق���اف���ة ح���ر����س على 
�مل�شاركة يف هذ� �ملخيم لتوجيه �ل�شكر 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�هلل وذلك تقدير� و�متناناً ملكارم �شموه 
�لريا�شة  لقطاع  �لالحمدود  و�لدعم 
م��ع �ل��دع��اء ب���اأن ي��ت��م �هلل ع��ل��ى �شموه 

نعمة �ل�شحة ويحفظه ذخر� لالإمار�ت 
و�الأم����ت����ني �ل��ع��رب��ي��ة و�الإ����ش���الم���ي���ة ، 
�ل�شكر  لتوجيه  �مل�شاركة  تاأتي  وكذلك 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �إىل  و�الإم��ت��ن��ان 
�لن�شائي  �الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت 
�لعام �لرئي�س �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�الأ�����ش����ري����ة رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى 
�الإم�����ار�ت«  »�أم  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
و�إ�شهاماتها  �شموها  عطاء�ت  �أن  و�أك��د 
�ملخل�شة كانت نر��شا مميز�ً يف �شبيل 
بالدولة،  �لن�شائية  �لريا�شة  نه�شة 
مما �شاعد فتاة �الإم��ار�ت على حتقيق 
�لعديد من �الإجناز�ت �لفنية و�الإد�رية 
�أم �الإم������ار�ت  ب��ف�����ش��ل دع����م وت�����ش��ج��ي��ع 

وت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة . مثل 
�لنادي يف �لفعاليات كل من �الإد�ريات 
وفاطمة  ع��دن��ان  �أل��ف��ت  و  �شالح  حنان 
�جللدة و �ملدربني خالد ونبال �جللدة 
وعمر  �لر��شدي  مايد  �لنادي  والعبي 
�ل��ن��ع��ي��م��ي وحامد  �جل��ع��ي��دي و���ش��ع��ي��د 
�أهلي ورو�ن �لنعيمي و�شهد قايد و�أمل 
وحممد  �ل��رب��ي��ع��ي  ووردة  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�لكعبي وحمد �ل�شكيلي وعلي �ل علي 
�ل�شام�شي  ون����ورة  �ل��ك��ل��ب��اين  وودمي����ة 
وق���د ق���ام الع��ب��و �ل���ن���ادي ب��ال��ل��ع��ب مع 
�لزو�ر ومت �شرح �أ�شيا�شيات �للعبة لهم 
�لتعليمية  باملطبوعات  تزويدهم  م��ع 

وهد�يا تذكارية من �لنادي.

و�شركة  �لريا�شي  دبي  جمل�س  �أعلن 
ت��وق��ي��ع مذكرة  ع���ن  �ن�����ش��ب��ري�ت��و���س 
تفاهم لالإعالن عن ��شتمر�ر تنظيم 
بطولة كاأ�س مد�ر�س دبي لكرة �لقدم 
)DSFC( ب�شكل �شنوي و ذلك بعد 
�لنجاح �لكبري �لذي حققته �لن�شخة 
 1 �ختتمت  �لتي  و  للبطولة  �الأوىل 
من  �أك���رث  مب�شاركة   2014 م��ار���س 
 50 م���ن  ط��ال��ب��ة  و  ط���ال���ب   2000

مدر�شة حكومية و خا�شة يف دبي. 
�لتي  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  و مب���وج���ب 
�أمني  �ل�شريف،  �أحمد  د.  عنها  �أعلن 
�لريا�شي، وح�شني  دب��ي  ع��ام جمل�س 
ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  م����ر�د 
�ن�شبري�تو�س و رئي�س �للجنة �ملنظمة 
مدير  عمر،  علي  بح�شور  للبطولة 
مبجل�س  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ت��ط��وي��ر  �إد�رة 
�لعاملي  �ل��ن��ج��م  و  �ل���ري���ا����ش���ي،  دب����ي 
�لبطولة،  م��دي��ر  ���ش��ل��ج��ادو  مي�شيل 
�لريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  ���ش��ي��و����ش��ل 
هذه  تنظيم  �ن�����ش��ب��ري�ت��و���س  و���ش��رك��ة 
�لبطولة �شنوياً بالتعاون مع منطقة 
دبي �لتعليمية و مبادرة �الأمرية هيا 
و�لبدنية  �ل�شحية  �لرتبية  لتطوير 

و�لريا�شة �ملدر�شية.
�لتفاهم  �الإع��الن عن مذكرة  و ج��اء 
كما  للبطولة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  عقب 
فيه  مت  ���ش��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر  ع���ق���د  مت 
�الإعالن عن ��شتمر�رية �لتعاون بني 
�لطرفني و �لك�شف عن �لنجاح �لذي 
حققته �لن�شخة �الأوىل من �لبطولة 
و �أ�شماء �ملد�ر�س �لتي فازت بفئاتها. 

و قال د. �أحمد �ل�شريف: لقد حققت 
�لبطولة جناحاً  �الأوىل من  �لن�شخة 
ك���ب���ري�ً ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي و 
��شتقطبت  �أي�����ش��اً  و  �لفني  �مل�شتوى 
�مل��د�ر���س �حلكومية  ع��دد� كبري� م��ن 
م�شاركة  �أن  ���ش��ك  ال  و  �خل��ا���ش��ة،  و 
2000 طالب و طالبة يف  �أكرث من 
فنية  م�شتويات  تقدمي  و  �ملناف�شات 
بطولة  �أطلقنا  �أننا  على  ي��دل  ر�ئعة 

ناجحة بجميع �ملقايي�س، وقد �شجعتنا 
�مل�شاركة �لو��شعة من �ملد�ر�س لتعزيز 
على  و�حلر�س  بالبطولة،  �الهتمام 
��شتمر�رها و تقدمي كل �شبل �لنجاح 
تطوير  يف  �أه��د�ف��ه��ا  حتقق  لكي  لها 
تك�شف عن  و  �مل��در���ش��ي��ة  �ل��ق��دم  ك���رة 

مو�هب كروية و�عدة. 
مبو��شلة  ���ش��ع��د�ء  ن��ح��ن  �أ����ش���اف:  و 
�ل�شر�كة مع �ن�شبري�تو�س و �لتعاون 
مبادرة  و  �لتعليمية  دبي  منطقة  مع 
�لرتبية  ل���ت���ط���وي���ر  ه���ي���ا  �الأم����������رية 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل���ب���دن���ي���ة و�ل���ري���ا����ش���ة 
�ملدر�شية من �أجل مو��شلة جناح هذ� 
يكون  �أن  ���ش��ع��د�ء  نحن  كما  �حل���دث، 
بيننا جنم كبري هو مي�شيل �شلجادو 
ي��ق��وم ب������اإد�رة �ل��ب��ط��ول��ة وق���د �شاهم 
�لكبرية  خ��رت��ه  بف�شل  جن��اح��ه��ا  يف 

و�شهرته �لو��شعة. 

�سر�كة خلم�س �سنو�ت
وك�شف د. �أحمد �ل�شريف �المني �لعام 
��شتمر�ر  ع��ن  �لريا�شي  دب��ي  ملجل�س 
خلم�س  �ن�شبري�تو�س  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة 
فنية  بتعزيز�ت  و�ع��د�ً  �شنو�ت مقبلة 
فيما   ، �ملقبلة  �لن�شخة  يف  وتنظيمية 
�لتنفيذي  �لرئي�س  مر�د  ح�شني  قال 

�شعد�ء  نحن   : �ن�شبري�تو�س  ل�شركة 
دبي  جمل�س  م��ع  �ل��ت��ع��اون  مبو��شلة 
�لذي  بتنظيم هذ� �حلدث  �لريا�شي 
�أقيمت مناف�شاته على مالعب مدينة 
�أهم منا�شبة  �أ�شبح  و  �لريا�شية  دبي 
ل��ل��م��و�ه��ب �ل��ك��روي��ة �ل��ت��ي حت��ف��ل بها 
�لعديد  �شاهدنا  �لتي  و  دبي  مد�ر�س 
منها يف �لن�شخة �الأوىل من �لبطولة، 
جمل�س  مع  �ل�شر�كة  متديد  �إن  كما 
دبي �لريا�شي يعني ��شتمر�رية دورنا 
من  �ملدر�شية  �ل��ق��دم  ك��رة  تطوير  يف 
خالل توفري �أجو�ء مثالية للتناف�س 
�إ�شر�ف  و  بتنظيم  و  �مل���د�ر����س  ب���ني 

خمت�شني يف هذ� �ملجال. 
�ل��ذي ن�شل فيه  �أ�شاف: يف �لوقت  و 
�إىل حمطة �خلتام يف �لن�شخة �الأوىل 
ف��اإن��ن��ا ن��ع��ل��ن �ال����ش���ت���ع���د�د م��ن��ذ �الآن 
بال�شر�كة  �لثانية  �لن�شخة  لتنظيم 
مع جمل�س دبي �لريا�شي و بالتعاون 
مبادرة  و  �لتعليمية  دبي  منطقة  مع 
�الأمرية هيا لتطوير �لرتبية �ل�شحية 
و�ل��ب��دن��ي��ة و�ل���ري���ا����ش���ة �مل��در���ش��ي��ة و 
ختم  و  للحدث.   �لر�عية  �ل�شركات 
م����ر�د ب��ال��ق��ول: ل��ق��د ����ش��ت��ط��ع��ن��ا من 
�لك�شف  �لبطولة  هذه  تنظيم  خالل 
عن �لكثري من �ملو�هب �لكروية كما 

�أ�شا�شية  م��ب��ادئ  تنمية  ع��ل��ى  عملنا 
بروح  تتعلق  �ل�شغار  �لالعبني  لدى 
�ل���ق���ي���ادة و �ل��ت��و����ش��ع و �ل���ت���ع���اون و 
�لفريق  ب������روح  �ل���ع���م���ل  و  �ل���ت���ك���ي���ف 
�لو�حد و هي ذ�ت �ملبادئ �لتي يوؤكد 
عليها جمل�س دبي �لريا�شي و لذلك 
�شنو��شل �لعمل �شنويا لتحقيقها من 

خالل هذه �لبطولة. 

دبي  جمل�س  وجــود  �ساجلادو: 
�لريا�سي �سمان حتقيق �لنجاح

ذك��ر �ال���ش��ب��اين ���ش��اجل��ادو جن��م ريال 
�ن  �لبطولة  ومدير  �ل�شابق  مدريد 
كثري�ً  ��شتمتعو�  و�أ���ش��ره��م  �ل��ط��الب 
ب��ال��ب��ط��ول��ة وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا م�����ش��ري�ً �ىل 
�ل�شباب،  ح��ي��اة  يف  �ل��ري��ا���ش��ة  �أه��م��ي��ة 
و�ع��ت��ر �ال���ش��ب��اين �ن وج���ود جمل�س 
دبي �لريا�شي �شريكاً يف �حلدث �أمر 
كاف لتحقق �لبطولة �لنجاح موؤكد�ً 
كان  �ل��ذي و�شعوه  �الول  �ل��ه��دف  �ن 
�ل�شعي  ثم  �الأوىل  �لن�شخة  جناح  هو 
وق�����ال حققنا  �ل��ب��ط��ول��ة  ال���ش��ت��م��ر�ر 
�أج����ل  م����ن  ون���ع���م���ل  �الأول،  �ل����ه����دف 
وهو  �ل���ث���اين  ه��دف��ن��ا  �إىل  �ل���و����ش���ول 
تنظيم بطولة �أكر يف �لن�شخ �ملقبلة، 
و�عتقد �ن كل ��شباب �لنجاح متوفرة 

يف وجود رعاة يوؤمنون بالكرة و�عالم 
م���ت���ع���اون ���ش��اه��م ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري فيما 

و�شلت �ليه �لبطولة من جناحات .
ورحب �شاجلادو باملو�هب �لتي ظهرت 
يف �لبطولة لالن�شمام �ىل �كادمييته 
باحل�شول  �شعيد�ً  �شيكون  �نه  موؤكد�ً 
ع���ل���ى الع���ب���ني مم���ي���زي���ن جن���ح���و� يف 
قوية،  ب��ط��ول��ة  يف  وج���وده���م  �ث���ب���ات 
مقدماً �شكره ل�شركة �شيفورليه �لتي 
�لالعبني  م���ن  ل�شبعة  م��ن��ح  ق��دم��ت 

لالن�شمام �ىل �الكادميية.

يتوجان  و�ــســاجلــادو  �ل�سريف 
�لفائزين

عقب نهاية مباريات �ملرحلة �لنهائية 
�ل�������ش���ري���ف �الم����ني  �أح����م����د  د.  ق������ام 
بتتويج  �لريا�شي  دب��ي  ملجل�س  �ل��ع��ام 
مي�شيل  ب��ج��ان��ب  �ل���ف���ائ���زة  �مل����د�ر�����س 
�ل��ب��ط��ول��ة وح�شني  ���ش��اجل��ادو م��دي��ر 
ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  م����ر�د 
�ن�شبري�تو�س ، وح�شلت مدر�شة دبي 
�لوطنية �لر�شاء على كاأ�س فئة بنني 
حتت 12 �شنة، ونالت مدر�شة جورج 
 15 �لبنني حتت  بومبيدو لقب فئة 
�شينت  م��در���ش��ة  �ح��ت��ك��رت  فيما  �شنة، 
ماري كاثوليك للبنات لقبي �لبطولة 

يف فئة 13 و16 �شنة.
�لربعة  �ل��ف��رق  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر 
�ل���ف���ائ���زة ���ش��ي��ح�����ش��ل ك���ل م��ن��ه��ا على 
�جل���ائ���زة �ل���ك���رى، وه���ي رح��ل��ة �إىل 
�مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة م���ع ت��غ��ط��ي��ة جميع 
�لنفقات من جانب �شيفروليه �لر�عي 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ب��ط��ول��ة �ل���ك���اأ����س، وذلك 
يونايتد  مان�ش�شرت  م��ب��ار�ة  حل�شور 
يف ب��ط��ول��ة �ل�����دوري �مل��م��ت��از يف �أول���د 
�لفائزون  ي�شارك  و���ش��وف  ت��ر�ف��ورد. 
�أي�شاً يف ور�شة تدريب كرة �لقدم ملدة 
يوم كامل برعاية بنك �الإمار�ت دبي 
لبطولة  �لرئي�شي  �ل��ر�ع��ي  �لوطني 
مان�ش�شرت  مدربي  وباإ�شر�ف  �لكاأ�س 

يونايتد.

�سلطان بن ز�يد ي�سهد ختام يومها �لأول ويتوج �لفائزين 

اإنط���الق بطول����ة تروي�������ض اخلي�������ل مب�سارك��������ة دولي���������ة وا�سع����������ة 
�آل نهيان ممثل   �شهد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
تر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�إن��ط��الق��ة مناف�شات  �م�����س)�الأح��د(  �الم����ار�ت ظهر 
�لثالثة  �خل��ي��ول  تروي�س  بطولة  م��ن  �الأول  �ل��ي��وم 
وذل��ك يف   ، �أ�شو�ط  و�لتي ت�شمنت ع�شرة   ،  2014
�إطار فعاليات مهرجان �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�لذي ينظمه   ، للفرو�شية  �لثامن  �لدويل  �آل نهيان 
نادي تر�ث �المار�ت ، بالتعاون و�لتن�شيق مع �إحتاد 
للخيول  �الم����ار�ت  وجمعية   ، للفرو�شية  �الم����ار�ت 
ويختتم   ، للفرو�شية  �ل���دويل  و�الحت����اد   ، �لعربية 
�أعماله يف �خلام�س ع�شر من مار�س �جلاري ، بدعم 
و�فر من �لعديد من �ل�شركات و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 

�لوطنية. 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ   ، و�مل��ن��اف�����ش��ات  �الن��ط��الق��ة  ح�����ش��ر 
�أحمد  و�شعادة  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �شلطان  بن  خالد 
ز�يد  ب��ن  �شلطان  مركز  ع��ام  مدير  �لرميثي  �شعيد 
�لرمثيثي  ،و�شعادة علي عبد �هلل  للثقافة و�الع��الم 
�المار�ت  تر�ث  نادي  لالأن�شطة يف  �لتنفيذي  �ملدير 
�لعاملة  �الع��الم  و�شائل  كبري، وخمتلف  ، وجمهور 

يف �لدولة .
�لو�حدة  �ل�شاعة  يف  �إنطلقت  �لتي  �لبطولة  وكانت 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �شالة  يف  ظهر�  و�لن�شف 
للفرو�شية يف مدينة �خلتم  �لكرى  نهيان  �آل  ز�يد 
�إ�شتهلت مبناف�شات �ل�شوط �لتاأهيلي �لتجريبي  قد 
جل��م��ي��ع �ل��ف��ر���ش��ان )�ل��ف��ئ��ة �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة ( 

مب�شاركة 20 فار�شة ، وفار�شا و�حد� ، و�أ�شرف على 
 ( بيوتز  �ل�شوط موجنيو  �ملتناف�شني يف هذ�  تقييم 
هولند� ( ماجني�س رجن مارك )�ل�شويد ( ، تال ذلك 
مناف�شات �ل�شوط �لتجريبي �لتاأهيلي ) فئة �خليول 
) فئة جميع  �ملبتدئني  و�شوط   ،  ) �مل�شجلة  �لعربية 
، و�شوط  �لفر�شان ( وفئة �خليول �لعربية �مل�شجلة 
�لفئة  و�شوط   ، �ملتو�شطة  �لفئة  و�شوط   ، �لنا�شئني 
فئة  )�شمن  �مل�شجلة  �لعربية  للخيول  �ملتو�شطة 
�لبطولة �لدوية للفرق ، وفر�شان �خليول �لق�شرية 
( ، ومن ثم مناف�شات �شوط �لفئة �ملتو�شطة �ملتقدمة 
لفرق  �لدولية  �لتجريبية  �لبطولة  فئة  ت�شمن   (
ت�شمن   ( �ملتقدمة  �لفئة  �شوط  و�أخ���ري�   ) �ل�شباب 

�لطولة �لدولية �شانت جورج ( . 

�سلطان بن ز�يد يتّوج �لفائزين 
�آل نهيان ممثل  ز�ي��د  �شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  وق��ام 
تر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�لنا�شئني لفئة  �لفائزين ب�شوط  ، بتتويج  �الم��ار�ت 
�مل�شجلة ) �شمن �لفئة �لتجريبية  �خليول �لعربية 
هيجي  �لفار�شة  �ل�شوط  بطولة  و�إنتزعت   ) �ملحلية 
تر�شلن ، من �إ�شطبالت ور�شان ، على �شهوة �جلو�د 
�ملجل�س ) �ل�شويد ( ، وح�شدت �ملركز �لثاين �لفار�شة 
، على  �إ�شطبالت هوف بيت�س  يا�شمني هان�شون من 
�شهوة �جل��و�د نا�شك ) بريطانيا ( وحلت يف �ملركز 
�لثالث �لفار�شة كري�شتال لوجنلو�س ، من �إ�شطبالت 

روي����ال، ع��ل��ى ���ش��ه��وة �ل��ف��ر���ش��ة ك��ه��رم��ان ) فرن�شا ( 
ترل�شني  هيلينا  �لفار�شة  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  يف  وج���اءت 
، على �شهوة �جلو�د  �إ�شطبالت ور�شان  ، من  �شيلفا 
�لفار�س  �خلام�س  �مل��رك��ز  ون��ال   ) �ل�شويد   ( ب��وري��ت 
على   ، ور���ش��ان  �إ�شطبالت  م��ن  �ملحريي�س،  �إب��ر�ه��ي��م 
�ملركز  ، وحلت يف   ) �ملغرب  �لقطار )  �شهوة �جل��و�د 
�ل�شاد�س �لفار�شة مونيكا كانيت ، على �شهوة �جلو�د 
�لفار�شة  �ل�شابع  �مل��رك��ز  ويف   ) ليتو�نيا   ( �ل�شباح 
جني ليتل جون من �إ�شطبالت ور�شان ، على �شهوة 

�لفر�شة من�شورة ) بريطانيا ( . 

هيجي ترل�سن : �ملناف�سة قوية 
�إنتزعت  �لتي   ، ترل�شن  هيجي  �ل�شويدية  �لفار�شة 
بطولة �خليول �لعربية �مل�شجلة مبجموع نقاط 67 
جائزة  على  وح�شلت  نقطة  مائة  �شل  �أ  من  نقطة 
�ملناف�شة  و�شفت   ، دره��م  �أل��ف   15 مقد�رها  مالية 
�خليل  وع��رو���س  م��ه��ار�ت  م�شتوى  على   ، بالقوية 
�مل�شاركة  حجم  م�شتوى  وعلى   ، �حلركة  وجماليات 
بامل�شاركة  �شعادتها  عن  هيجي  وع��رت   ، و�لتحكيم 
بالن�شبة  ي�شكل  �ل��ذي   ، �للقب  و�إح���ر�ز  �لبطولة  يف 
 ، وعريق  كبري  مهرجان  يف  مهما  ذهبيا  و�شاما  بي 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر  ووجهت 
جد�  �شعدت  وق��د   ، �لبطولة  ر�ع���ي  نهيان  �آل  ز�ي���د 
ب��ت��ك��رمي��ه يل ، م��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى ح��ر���س ���ش��م��وه على 
دولة  �إهتمام  تعك�س  �لتي  �لريا�شة  بهذه  �الرت��ق��اء 

�المار�ت باالأنو�ع �ملختلفة من ريا�شات �لفرو�شية .

كري�ستال لجنلو�س : �سفافية �لتحكيم 
�حلائزة   ، الجنلو�س  كري�شتال  �لفرن�شية  �لفار�شة   
ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ب�����ش��وط ف��ئ��ة �خل��ي��ول �لعربية 
�مل�شجلة ، مبجموع 64 نقطة ، عرت عن تقديرها 
و�إعجابها بدقة و�شفافية �لتحكيم ، موؤكدة �أن �لفوز 
يف مثل هذه �لبطوالت عادة ما يكون �شعبا ، ويعتمد 
وبني  بينه  و�لعالقة  �جل���و�د  حركة  جماليات  على 
�لفار�س ، �إال �أنني �شعيدة باملركز �لذي حققته على 
�أمل �أن �حقق حلمي مبركز �أف�شل يف ��شو�ط �ليوم 

�الثنني . 

�ملحريي�س : جماليات �لعر�س 
�لفار�شان  هما   ، بزيز  وع��ادل   ، �ملحريي�س  �إبر�هيم 
���ش��ارك��ا يف مناف�شات  �ل��ل��ذي��ن  �ل��وح��ي��د�ن  �ل��ع��رب��ي��ان 
�ليوم �الأول من بطولة تروي�س �خليول ، وقد عر 
و�لتنظيم  �الع���د�د  حل�شن  تقديره  ع��ن  �ملحريي�س 
للبطولة مب�شتوى دويل ، موؤكد� �أن جلنة �لتحكيم 
كانت دقيقة يف تقييمها للخيول �لعربية �الأ�شيلة ، 
على جمموعة قو�عد و�أ�ش�س متثلت يف هدوء �خليل 
ونظرة   ، و�ل��ر���ش��اق��ة  �الن�شيابية  �ل��ق��وي��ة  �حل��رك��ة   ،
�خليل �لعميقة ، وتو�زن �لفار�س وثباته . �إختتم �إن 
�أجمل  ك��ان من  �لبطولة  ه��ذه  �لعر�س يف  جماليات 
ما �إت�شمت به المتاع �جلمهور و�إبر�ز �إنفر�د �خليول 

�لعربية ب�شفات خا�شة .

ديدري هايد : ن�سكر �سلطان بن ز�يد 
�إ�شطبالت  يف  �خل���ي���ول  ت��ول��ي��د  م�����ش��وؤول��ة  وج���ه���ت 
�خليول  تروي�س  لبطولة  �لفنية  �ملن�شقة   ، ور�شان 
�آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر 
نهيان على رعايته للمهرجان بوجه عام ، وح�شوره 
من  �أم�����س  ب��اأ���ش��و�ط  للفائزين  وتتويجه  و�إعتمامه 
دعم  �أن  م��وؤك��دة   ، �لثالثة  �خل��ي��ول  تروي�س  بطولة 
�لريادة يف  لها  �أنع�شها وحقق  �لريا�شة  �شموه لهذه 
�المار�ت . وو�شفت هايد �لبطولة بالقوية و�ملميزة 
�لعامل  �لريا�شة يف  ، وجناحها يف جذب جنوم هذه 
�ملهرجان  �أهمية  �إىل  ت�شريحها  ختام  يف  م�شرية   ،
ريا�شات  وبخا�شة   ، فيه  �لفرو�شية  ريا�شات  وتنوع 
جمال �خليول و�لرتوي�س وم�شابقة �إلتقاط �الأوتاد 
، وجنيعها ريا�شات جتذب فئة �ل�شباب من �لفر�شان 
ينعك�س  ما   ، لها  كبرية  قاعدة  لتكوين  و�لفار�شات 
بال�شرورة على فرو�شية �الم��ار�ت �لتي باتت حتتل 

مكانة و�شمعة دولية عالية . 

�لرميثي : ننظر �إىل �أكرث من �لنجاح 
�أعرب �شعادة علي عبد �هلل �لرميثي �ملدير �لتنفيذي 
ت����ر�ث �الم������ار�ت ع���ن �شعادته  ن����ادي  ل��الأن�����ش��ط��ة يف 
بالنجاح غري �مل�شبوق �لذي حققته مناف�شات بطولة 
على  ���ش��و�ء   ، �لثالثة  ن�شختها  يف  �خل��ي��ول  تروي�س 

و�العد�د  �الأ���ش��و�ط  وتنوع  �مل�شاركة  حجم  م�شتوى 
�ليومي  �حل�����ش��ور  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �أو   ، و�ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�مل��م��ي��ز ل��ر�ع��ي �مل��ه��رج��ان �شمو �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
و�إلتقائه بكبار  �آل نهيان ومتابعته للمناف�شات  ز�يد 
و�أن   ، �لفرو�شية  بريا�شة  �ل�شلة  ذ�ت  �ل�شخ�شيات 
ومناف�شاته  للمهرجان  مرموقة  مكانة  حقق  ذل��ك 
وفعالياته ، وحقق �أي�شا �لريادة ال�شطبالت بوذيب 
و�مل�شابقات  �ل��ب��ط��والت  �إ�شتقطاب  يف  جنحت  �ل��ت��ي 
وقال   . �ل��ف��رو���ش��ي��ة  ل��ري��ا���ش��ات  �ملخ�ش�شة  �ل��ك��ب��رية 
فعاليات  ختام  عقب  له  خا�س  ت�شريح  يف  �لرميثي 
�ليوم �الأول من �لبطولة نحن ن�شغى �إىل �أكرث من 
�لنجاح ، �إىل حتقيق جماهريية ملثل هذه �لريا�شات 
، ودعا �لرميثي �جلمهور و�ملهتمني ملتابعة ن�شاطات 
بعد   ، و�ملناف�شات  �ل��رت�ث��ي��ة  و�لفعاليات  �مل��ه��رج��ان 
من  للجمهور  �لت�شهيالت  من  �ملزيد  تقدمي  مت  �أن 

خالل تاأمني و�شائط �لنقل �لالزمة . 

برنامج �ليوم �خلام�س 
ت�����ش��ه��د ���ش��ال��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�ي����د �آل 
�الثنني  �ليوم  ظهر  بعد  للفرو�شية  �لكرى  نهيان 
�جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة و�خل��ت��ام��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة تروي�س 
تتو��شل  فيما   ، ����ش��و�ط  بع�شرة   ، �لثالثة  �خل��ي��ول 
عدة  وتت�شمن  �ل�شعبية  �ل�شوق  ون�شاطات  فعاليات 
و�ملل�شقات  و�ل�شور  للكتب  ومعار�س  تر�ثية  �أرك��ان 

وغريها .

مذكرة تفاهم بني جمل�ض دبي الريا�سي و ان�سبرياتو�ض وتتويج 
الفائزين بكاأ�ض مدار�ض دبي لكرة القدم

بح�سور �سلطان بن خليفة بن �سخبوط

�سطرجن العني ي�سارك يف خميم غر�ض اأم االإمارات 
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•• ال�صارقة -الفجر:

�لريا�شية  �للجنة  رئي�س  �ل���رزة  عتيق  ���ش��امل  �أ���ش��اد 
بنادي مليحه بدور نادي مليحه يف �ملجال �لريا�شي 
�لبطوالت  خ���الل  يحققها  ظ��ل  �ل��ت��ي  و�الإجن������از�ت 
�ملقبلة  �لبطوالت  �أن  �إىل  م�شري�  فيها  �شارك  �لتي 
و�مل�����ش��ارك��ات �مل��رت��ق��ب��ة ل��ل��ن��ادي م���ن خ���الل �للجنة 
�لريا�شية  لال�شرة  كبري�ً  حتدياً  تعتر  �لريا�شية 
فر�شة  �ل��ري��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م  �شيكون  ل��ذل��ك  ب��ال��ن��ادي 
خا�شة  و�مكاناتهم  قدر�تهم  الثيات  �لنادي  البناء 
م��ن قبل جمل�س  للنادي  �ملتاحة  �الم��ك��ان��ات  يف ظ��ل 
�إد�رة �لنادي  �ل�شارقة �لريا�شي وما يقدمه جمل�س 
ب��رئ��ا���ش��ة م�����ش��ب��ح ب��ال��ع��ج��ي��د �ل��ك��ت��ب��ي وث��م��ن خالل 
�الجتماع ما حققه فريق �لدر�جات الإح��ر�زه �ملركز 
�أن  م��وؤك��د�  �ل�شطرجن  فريق  وك��ذل��ك  فرقي  �ل��ث��اين 
�مل�شاركني  �ل�شطرجن  العبي  بتكرمي  �شيقوم  �لنادي 

يف بطولة �ملد�ر�س.
ح�����ش��ر �الج��ت��م��اع ب��ج��ان��ب �ل�����رزة ك���ال م���ن م�شرف 
�لفردية عبد �هلل عو�س �شيف �حلميدي و  �اللعاب 
�لفرقية  �الل��ع��اب  م�شرف  �خلا�شوين  متيم  حميد 
بالنادي  �لفني  �ل�شكرتري  �ح��م��د  حممد  و�ل��ب��ادي 
�لدر�جات  م����درب  رئ��ي��ف  �ل��ن��ا���ش��ر  و�ل��ك��اب��ن ع��ب��د 
و�لكابن عبد �لهادي �بريكي مدرب �للياقة �لبدنية 
�ل�شطرجن  م�����درب  ح���ام���د  ح����اج  ن��ا���ش��ر  و�ل���ك���اب���ن 

و�لكابن ه�شام �فقريي مدرب �لتايكو�ندو .
�اللعاب  م��وق��ف  مناق�شة  �الج��ت��م��اع  خ���الل  وج���رى 
متت  كما  �لالعبون  حققها  �لتي  و�لنتائج  �ملختلفة 
�ملالب�س  من  �لنادي  �إحتياجات  تلبية  على  �ملو�فقة 
�للجنة  جهود  خمتلف  �إىل  �لتطرق  ومت  �لريا�شية 
وبحثت �أهد�فها قي غر�س وتر�شيخ �لقيم �لريا�شية 
�ل�شحيحة ون�شر �لوعي و�لثقافة �لريا�شية �ملفيدة 
بالطالب  و�اله��ت��م��ام  و�ل��ع��ن��اي��ة  �ملنطقة  �أب��ن��اء  ب��ني 

�ملوهوبني و�لعمل على �الرتقاء مب�شتوياتهم �لفنية 
�لبدنية  �لكفاءة  م�شتوى  رفع  على  عالوة  و�ملهارية 

و�لقدر�ت �حلركية و�ملهارية لالعبني و�مل�شاركني يف 
�لفرق.

•• م�صقط-حممود �صلبي:

بد�أ منتخب �لدر�جات م�شو�ر �حلفاظ 
للدر�جات  �ل��ت��ع��اون  بطولة  لقب  على 
عمان  �شلطنة  يف  �أم�����س  �نطلقت  �ل��ت��ي 
�ل�شاعة  ���ش��د  �ل���ف���رق  ب�����ش��ب��اق  ب��ال��ف��وز 
يف  �أم�����س  �شباح  �أق��ي��م  �ل���ذي  للنا�شئني 
38 كم   9 مل�����ش��اف��ة  �ل���ع���ام���ر�ت  والي�����ة 
مب�شاركة فرق متثل منتخبات �الإمار�ت 
عمان  و�شلطنة  و�لبحرين  و�ل�شعودية 
وكاأ�س  �لذهبية  �مليد�لية  ون��ال  وقطر 
�ل�����ش��ب��اق ع���ن ج�����د�رة و����ش��ت��ح��ق��اق بعد 
فوزه باملركز �الأول لل�شباق بعد حتقيقه 
56 دقيقة و55  �أف�����ش��ل زم��ن وق���دره 
42 كم-  22 ثانية وبعدل �شرعة بلغ 
�أكد على تطور  ر�ئع  �شاعة وهو معدل 
عبد  �شعيد  �مل�شتقبل  جن���وم  م�����ش��ت��وى 
�شويد�ن  �هلل  غبد  ور��شد  �شويد�ن  �هلل 
وجاء   .. �لزعابي  وخالد  �شفر  و�شعيد 
�لثاين  �مل��رك��ز  �ل��ب��ح��ري��ن��ي يف  �ل��ف��ري��ق 
ثانية  و22  دق��ي��ق��ه   57 ق����دره  ب��زم��ن 
فيما جاء منتخب �شلطنة عمان فاملركز 
�لثالث بزمن قدره �شاعة و55 ثانية. 

ف�سيه لل�سباب
فم�شافة  �ل�������ش���ب���اب  ف���ئ���ة  ����ش���ب���اق  ويف 
9-58 حقق �ملنتخب �ل�شعودي �ملركز 
�الول بزمن وقدره �شاعة و 21 و52 
ثانية ونال كاأ�س �ل�شباق ونال �مليد�لية 
�لذهبية وحقق فريق �المار�ت و�لذي 
حممد  �شودير  ط��الل  �لرباعي  ي�شم 
جا�شم  و�حمد  ر�شا  وحامد  �لزعابي 
�ملركز �لثاين بزمن وقدره �شاعة و23 
ثانية وقد �شادف فريق  دقيقة و36 
�ل�شباق  �حل��ظ خ��الل  �شوء  �الم����ار�ت 
�أثر  م��ا  وه���و  لل�شقوط  ت��ع��ر���ش��ه  ب��ع��د 
على مناف�شته عاملركز �الول �ما �ملركز 
�لثالث وقد حققه �ملنتخب �لبحريني 
26 دقيقة و74  بزمن وق��دره �شاعة 

ثانية . 

تتويج �لفائزين
عقب �نتهاء �ل�شباق قام �ل�شيخ في�شل 
�الحتاد  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حميد  ب��ن 
ل���ل���در�ج���ات و�ل�����ش��ي��خ خالد  �ل��ع��رب��ي 
�للجنة  رئ��ي�����س  خ��ل��ي��ف��ة  �ل  ح��م��د  ب���ن 
جمل�س  ب��دول  ل��ل��در�ج��ات  �لتنظيمية 

�لر�شيدي  �شباع  ب��ن  و�شيف  �ل��ت��ع��اون 
و  للدر�جات  �لعمانية  �للجنة  رئي�س 
�ل�شعودي  �لوفد  رئي�س  �لغالب  �شعد 
باملر�كز  �ل����ف����ائ����زة  �ل����ف����رق  ب���ت���ت���وي���ج 
�الوىل فالفاتيني وت�شليم كاأ�س �شباق 
�الم�������ار�ت وكا�س  ل��ف��ري��ق  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني 

�ل�شباب للفريق �ل�شعودي.

�ل�ساعة  �ــســد  �لــفــرقــي  ــيــوم  �ل
للكبار 

يبد� منتخبنا �لوطني للكبار م�شو�ره 
�لفرق  �شباق  يف  بامل�شاركة  للبطولة 
�لثامنة  ينطلق يف  �لذي  �ل�شاعة  �شد 
كيلو   65 مب�شافة  �ل��ي��وم  ���ش��ب��اح  م��ن 
مرت وميثل منتخب �المار�ت فال�شباق 
�لرباعي يو�شف مريز� و�حمد يو�شف 
وماجد  �ملن�شوري  وحممد  �ملن�شوري 

عبد�لرحيم �لبلو�شي .

ــد  ــد يــهــنــئ وف ــم خـــالـــد بـــن ح
�لمار�ت 

�ل خليفة  �ل�شيخ خالد بن حمد  قدم 
للدر�جات  �لتنظيمية  �للجنة  رئي�س 

�الم���������������ار�ت على  ل�����وف�����د  �ل���ت���ه���ن���ئ���ة 
منتخبي  وظهور  �جليدة  �النطالقة 
متطور  مب�شتوى  و�ل�شباب  �لنا�شئني 
�لتعاون  بطوله  �نطالقة  ب��اأن  و����ش��ار 
�نقطاع طويل  من �شلطنة عمان بعد 
ع����ن ت��ن��ظ��ي��م �ل����ب����ط����والت ي�����دل على 
�ل�شباب  وز�رة  توليه  �ل��ذي  �الإه��ت��م��ام 

و�ل���ري���ا����ش���ة �ل��ع��م��ان��ي��ة ب���ال���در�ج���ات 
وتوؤكد على �ل�شعي �حلقيقي و�جلهد 
�لذي تبذله جلنة �لدر�جات �لعمانية 
ل���الرت���ق���اء ب��ال��ل��ع��ب��ة وح��ر���ش��ه��ا على 
تنظيم �لبطولة متز�منة مع �لتطور 
�لتي  �لعمانية  للدر�جة  �لت�شاعدي 
ب����د�أت يف ج��ن��ي ث��م��ار �جل��ه��ود بالفوز 

ب��امل��ي��د�ل��ي��ات يف ب��ط��والت �ل��ت��ع��اون .. 
و�أ�شاد �ل�شيخ حالد بن حمد �آل خليفة 
�لعمانية  �ل�����در�ج�����ات  جل��ن��ة  ب��ن��ج��اح 
بتنظيم طو�ف عمان �لدويل وبطولة 
وجذبت  �ل��دول��ي��ة  �جلبلية  �ل���در�ج���ة 
نظر�  ع��م��ان  ل�شلطنة  �ل��ع��امل  �أن���ظ���ار 
مل�شاركة نخبة من �أ�شهر جنوم �لعامل.

�نطلقت يوم �أم�س يف �لقاعة �لذهبية 
فعاليات  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  ب���ن���ادي 
لذوي  �شعادتي  �شر  ريا�شتي  مهرجان 
�الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة �ل���ذي ينظمه 
جم��ل�����س �ب���وظ���ب���ي �ل���ري���ا����ش���ي خالل 
وذلك  �جل���اري،  مار�س   6–2 �لفرتة 
للرعاية  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
�بوظبي  �ل�����ش��ح��ة  �الإن�����ش��ان��ي��ة وه��ي��ئ��ة 
�لثقافة  م�����ش��ت��وى  رف�����ع  ب�����اأه�����د�ف   ،
�لريا�شية يف �شفوف �شريحة �ملعاقني 
وحت�������ش���ني �ل���ل���ي���اق���ة �ل���ب���دن���ي���ة ودع����م 
بر�مج  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ط��م��وح��ات��ه��م 
م�شاعي  وت��ع��زي��ز  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ري��ا���ش��ي��ة 

وخطو�ت دجمهم مع �أبناء �ملجتمع.
�شعادة حممد بن  �الفتتاح  �شهد حفل 
ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة 
وفا�شل   ، بوك�شنغ  و�لكيك  و�جل���ودو 
�لريا�شة  �إد�رة  م���دي���ر  �مل���ن�������ش���وري 
�لريا�شي  �بوظبي  مبجل�س  �لنوعية 
و�لدكتورة موزة �ل�شحي ع�شو جمل�س 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �كادميية  �إد�رة 
ونا�شر  �لن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م��ب��ارك 
�ل��ت��م��ي��م��ي �أم�����ني ���ش��ر �حت�����اد �جل����ودو 
و�م����ل ب��و���ش��الخ �أم����ني ���ش��ر جل��ن��ة كرة 
م�شاركة  و����ش���ط  ل���ل�������ش���ي���د�ت،  �ل����ق����دم 
�خلا�شة  �الحتياجات  ذوي  من   250

�لذين ميثلون مر�كز �لنور للمعاقني 
�الإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ز�ي���د  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
�الحتياجات  ل����ذوي  �ب��وظ��ب��ي  ون����ادي 
�خلا�شة . و�نطلقت فعاليات �ملهرجان 
باالفتتاح �لر�شمي مبقدمة عن �أهمية 
ومكانة �حلدث ودوره يف تعزيز م�شاعي 
دمج فئة ذوي �الحتياجات �خلا�شة يف 
جميع �لفعاليات و�ملنا�شبات �لريا�شية 
�خلطط  ����ش���وء  يف   ، و�الج���ت���م���اع���ي���ة 
�لريا�شي  �ب��وظ��ب��ي  ملجل�س  �ل��ف��اع��ل��ة 
وح���ر����ش���ه ع��ل��ى دع����م م�����ش��رية جميع 
و�ملبادر�ت  بالر�مج  �ملجتمع  �شر�ئح 

فعاليات  �نطالقة  وت��اله   ، �لريا�شية 
�مل�شي يف �ليوم �الول للمهرجان �لذي 
ريا�شية  وم�شابقات  فعاليات  يت�شمن 
�لقدم  ك��رة  ت�شمل  منوعة،  وترفيهية 
و�أن�شطة ريا�شية م�شاحبة، وم�شابقات 
كرة �ل�شلة وتعليم �ملهار�ت �الأ�شا�شية يف 
و�شحية  توعوية  وحما�شر�ت  �للعبة 
�لكو�در  م��ن  نخبة  يلقيها  وتثقيفية 
�ل�شحة  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ت���اب���ع���ني  �ل��ط��ب��ي��ة 
�ملهرجان  فعاليات  وتختتم   ، �أبوظبي 
�مل�����ش��ارك��ني و�جلهات  ب��ت��ك��رمي ج��م��ي��ع 

�ملتعاونة يف تنظيم �حلدث .

م���ن ج��ه��ت��ه �����ش���اد ���ش��ع��ادة حم��م��د بن 
ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة 
مبهرجان  بوك�شنغ  و�لكيك  و�جل���ودو 
و�ملخ�ش�شة  ���ش��ع��ادت��ي  ���ش��ر  ري��ا���ش��ت��ي 
فعالياته لذوي �الحتياجات �خلا�شة ، 
�إعجابه �لكبري بالفعاليات  معر� عن 
و�نعكا�شها  ل���ل���م���ه���رج���ان  �مل����ن����وع����ة 
�مل�شاركني  م��ع��ن��وي��ات  ع��ل��ى  �الي��ج��اب��ي 
�ملمار�شة  يف  وتطلعاتهم  وطموحاتهم 
�لكبرية  باجلهود  م�شيد�   ، �لريا�شية 
ودوره  �ل���ري���ا����ش���ي  �ب���وظ���ب���ي  مل��ج��ل�����س 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  دع���م  �ل���ب���ارز يف 
�ل��ري��ا���ش��ة يف  �أه��م��ي��ة  ن��ح��و  وتوعيتهم 
�حل��ي��اة �ل��ي��وم��ي��ة ل��ل��ح��د م��ن خطورة 
الفتا   ، �ل�شحية  و�ملعوقات  �الأم��ر����س 
حتقيق  يف  �ملنا�شبات  ه��ذه  �أهمية  �ىل 
ن���ت���اج���ات م��ه��م��ة ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د زي����ادة 
ع���دد �مل��م��ار���ش��ني ل��ل��ري��ا���ش��ة م���ن ذوي 
�الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة ورف����ع �ل���روح 
�لريا�شة  وتعزيز   ، لديهم  �لتناف�شية 
يف من���ط ح��ي��ات��ه��م �ل��ي��وم��ي��ة و�أث���اره���ا 
�لبدنية  �ل�����ش��ح��ة  ع���ل���ى  �الي���ج���اب���ي���ة 
و�لنف�شية، وتثقيفهم بر�مج �لتغذية 
�ل�شليمة و�لعمل على حتقيق �لتو��شل 

�لريا�شي لهذه �ل�شريحة �ملهمة.

�ل�شابعة  �خلليج  بطولة  ذهبية  للجولف  �لوطني  منتخبنا  بعثة  �أه��دت 
�شاحب  �إىل  �ل��ت��و�يل  على  �لثانية  لل�شنة  بلقبها  حلق  و�ل��ت��ي  للنا�شئني 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�أ�شحاب �ل�شمو حكام �المار�ت و�أولياء �لعهود 
و�شعب �المار�ت كجزء من رد �جلميل لدولتنا وقيادتنا �لر�شيدة. وكان 
منتخبنا �لوطني للنا�شئني قد توج بذهبية �لبطولة �خلليجية �لثامنة 
ع�شرة للرجال و�ل�شابعة للنا�شئني للجولف و�لتي �أختتمت يوم �جلمعة 
�ل�شعودية �لريا�س وتناف�س خاللها  يف نادي دير�ب للجولف بالعا�شمة 

على مد�ر 4 �أيام �أكرث من 60 العبا بفئتي �لرجال و�لنا�شئني.
كما ح�شل العب منتخبنا �لوطني بفئة �لرجال خالد يو�شف على �ملركز 
�ملنتخب  حلق  حني  يف  �لفردي  �مل�شتوى  على  �لبطولة  وبرونزية  �لثالث 
للكبار   18 �ل���  �خلليجية  �لبطولة  يف  �ل��رج��ال  ف��رق  بذهبية  �لبحريني 
�لقطري  و�ملنتخب  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  للجولف  �ل�����ش��ع��ودي  �ملنتخب  وح��ق��ق 
�ملركز �لثالث. وتوج وكيل �لرئي�س �لعام لرعاية �ل�شباب ل�شوؤون �ل�شباب 
�ل�����ش��ع��ودي حم��م��د �ل��ق��رن��ا���س وم��ع��ه �مل��ه��ن��د���س ي��و���ش��ف �ل��دوي�����س رئي�س 
�الأوىل حيث حقق  �لثالثة  باملر�كز  �لفائزة  �ملنتخبات  �ل�شعودي  �الحت��اد 
�ملنتخب  �لرجال  بفئة  �لذهبية  و�مليد�ليات  �الأول  و�ملركز  �لبطولة  كاأ�س 
�لبحريني مبناف�شات �لقرو�س �ملجموع �لعام مبجموع 674 �شربة وحل 
 692 مبجموع  �لف�شية  و�مليد�ليات  �لثاين  باملركز  �ل�شعودي  �ملنتخب 
�لرونزية  و�مليد�ليات  �لثالث  �ملركز  �لقطري  �ملنتخب  نال  فيما  �شربة 
مبجموع  �لر�بع  باملركز  �لوطني  منتخبنا  وج��اء  �شربة   694 مبجموع 
697 �شربة و�ملنتخب �لعماين خام�شا مبجموع 727 �شربة و�ملنتخب 
بفئة  �ل�شايف  �لنت  ومبناف�شات  �شربة   779 مبجموع  �شاد�شا  �لكويتي 
�لرجال ح�شل �ملنتخب �لكويتي على �ملركز �الول مبجموع 680 �شربة.

ويف مناف�شات �لفردي ببطولة �لرجال فاز باملركز �الول �لبحريني حمد 
مبارك مبجموع 221 �شربة ليح�شل على لقب بطل �خلليج وحل باملركز 
العبنا  وح�شل  �ملجموع  بنف�س  يعقوب  نا�شر  �لبحريني  زميله  �ل��ث��اين 
وقائد منتخبنا خالد يو�شف على �ملركز �لثالث و�لرونز مبجموع 222 
مبجموع  �لرحمي  ع��ز�ن  �لعماين  �لالعب  �لر�بع  �ملركز  يف  وحل  �شربة 
223 �شربة وباملركز �خلام�س �لالعب �لقطري �شالح �لكعبي مبجموع 
 232 مبجموع  �لعا�شر  باملركز  حمود  ر��شد  العبنا  وح��ل  �شربة   225
�لوطني  منتخبنا  وت��وج  �مل�شرخ.  ح�شن  وتبعه  �ملرزوقي  �شهيل  ثم  �شربة 
ليوؤكد  �شربة   473 للنا�شئني مبجموع   7 �ل�  �لبطولة  بكاأ�س  للنا�شئني 
�أحقيته بفوزه باللقب �ل�شنة �ملا�شية وخا�شة بعد �ن بد�أ رحلة �لدفاع عن 
�للقب منذ �نطالق �ملناف�شات وت�شدر �ليوم �الول وحافظ عليه يف �ليوم 
�لثاين وحلق بالذهب يف �ليوم �خلتامي فيما حل �ملنتخب �لقطري ثانيا 
مبجموع 480 �شربة ويف �ملركز �لثالث جاء �ملنتخب �لبحريني مبجموع 
عمان  و�شلطنة  �شربة   526 مبجموع  ر�بعا  �لكويتي  ثم  �شربة   429
�شربة.   554 مبجموع  �شاد�شا  و�لكويت  �شربة   527 مبجموع  خام�شا 
وفاز �لالعب �لقطري في�شل ر�شو�ن بذهب فردي �لنا�شئني ليعلن عن 
224 �شربة وحل يف  �ل�شنية مبجموع  �لفئة  بهذه  للخليج  نف�شه بطال 
 234 �ملركز �لثاين و�لرونز �بن �الم��ار�ت عبد �هلل �لقبي�شي مبجموع 
 239 مبجموع  �شكيك  �حمد  زميله  ن�شيب  من  �لثالث  و�مل��رك��ز  �شربة 
�شربة   240 مبجموع  دوي��ج  خليفة  �لبحريني  �ل��ر�ب��ع  وباملركز  �شربة 
و�خلام�س �ل�شعودي �شعود �ل�شريف مبجموع 256 �شربة. وكان ل�شلطنة 
عمان ن�شيب من �الجناز�ت و�عتالء من�شات �لتتويج حيث ح�شدت ذهب 
حممد  ع��ز�ن  العبها  بفوز  �لفردي  �مل�شتوى  على  �ل�شايف  �لنت  م�شابقة 
وخالد  �شربة   219 مبجموع  �مل�شابقة  بهذه  �لرجال  بذهبية  �لرحمي 
يو�شف يف �ملركز �ل�شاد�س مبجموع 222 �شربة والعبنا ر��شد حمود �شابعا 
مبجموع 226 �شربة ثم ح�شن �مل�شرخ و�شهيل �ملرزوقي. وح�شد �ملنتخب 
�لفرق كذلك  �ل�شايف على م�شتوى  �لنت  �ملركز �الول مب�شابقة  �لعماين 
وت�شلم �جلو�ئز بح�شور منذر �لرو�ين رئي�س �للجنة �لعمانية للجولف 
ودينامو �جلمعية �حمد �جله�شمي. وعر خالد مبارك �ل�شام�شي �المني 
�لعام الحتاد �المار�ت للجولف مدير �ملنتخبات �لوطنية عن بالغ �شعادته 
�أنهم كانو� عند  �لنا�شئني كا�شفا  �بناء �الم��ار�ت خا�شة فريق  مبا حققه 
لل�شنة  باللقب  �الحتفاظ  على  وعاهدونا  وعدونا  وقد  بهم  �لظن  ح�شن 
�لثانية على �لتو�يل وبالفعل بعد �لتوفيق من �ملوىل عز وجل جاء �لن�شر 
بجهودهم �ملخل�شة وت�شميمهم مع روح �لوالء و�النتماء لدولتنا �لعالية 
وقيادتنا �لر�شيد بتحقيق هذ� �الجناز. وك�شف مدير �ملنتخبات عن نية 
�إىل جانب  �الحت��اد و�ال�شتعد�د القامة حفل تكرمي كبري يليق باالجناز 
�قامة مع�شكر خارجي وتو��شل �لتدريبات بل �الهتمام �لكبري و�ملتو��شل 
نائب  �لزرعوين  ع��ادل  و�أع��رب  �ملقبلة.  لال�شتحقاقات  ��شتعد�د�  للفريق 
بفوزه  �لنا�شئني  منتخب  حققه  مبا  �شعادته  عن  �الم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
بذهبية �خلليج لل�شنة �لثانية على �لتو�يل عن جد�رة و��شتحقاق. و�أكد 
�الحتاد  رئي�س  �لقا�شيمي  �شلطان  بن  فاهم  �ل�شيخ  معايل  �أن  �لزرعوين 
�لقد�مى  �لنجوم  م��ن  وعنا�شرها  للعبة  ومتابعة  كبري  �هتماما  ي��ويل 
يف  لت�شب  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ب��ط��والت  ت�شخري  مت  و�ل��ت��ي  �ل�شنية  و�ل��ق��و�ع��د 

م�شلحة �لالعبني و�شوال للمنتخبات �لوطنية.

االمارات حتلق بذهب نا�سئي خليجية 
اجلولف لل�سنة الثانية على التوايل

��شتمتع �أكرث من 700 من هو�ة وحمرتيف ريا�شة �لدر�جات 
�شر�ئح  وخمتلف  و�مل�شتويات  �الأع��م��ار  جميع  م��ن  �لهو�ئية 
�ملجتمع باالأجو�ء �حلافلة بالن�شاط و�ملرح و�الإثارة يف فعالية 
طو�ف نب�س دبي للدر�جات �لهو�ئية �لتي �حت�شنها م�شمار 
دبي للدر�جات يف منطقة �لقدرة �جلمعة 28 فر�ير، ويعد 
هذ� �حلدث، �لذي نظمه جمل�س دبي �لريا�شي بالتعاون مع 
�لتو�يل،  على  �لثاين  للعام  �لريا�شي  للت�شويق  برومو�شيفن 
خطوة �أخرى نحو تعزيز �ل�شحة و�للياقة �لبدنية بني جميع 

�أفر�د �ملجتمع يف �أجو�ء من �لت�شلية و�ملرح. 
بد�ية  �لدر�جات يف  و�نطلقت ثالث جوالت متتالية لركوب 
و�الأط���ول يف  �الأوىل  ب��د�أت �جلولة  �حل��اف��ل،  �لريا�شي  �ليوم 
 400 96 كم و�شارك فيها  �ل�شابعة �شباحاً و�متدت مل�شافة 

�لدر�جون متو�شطي  تلتها جولة  �أ�شحاب �خلرة،  در�ج من 
بلغ  جولة  وخا�شو�  در�ج   200 عددهم  بلغ  �لذين  �مل�شتوى 
طولها 48 كم، بينما �أكمل �أكرث من 100 طفل حتت 12 
يف  للدر�جات  دب��ي  م�شمار  على  كم   10 مل�شافة  جولة  عاماً 

منقطة �لقدرة.
�ملجتمعية مبجل�س  �لريا�شة  ق�شم  �لبناي مدير  عادل  وقال 
��شتكمااًل للنجاحات  ياأتي جناح هذ� �حلدث  دبي �لريا�شي: 
و�لذي  �لهو�ئية  للدر�جات  �ل��دويل  دبي  �لتي حققها طو�ف 
�أقيم خالل �ل�شهر فر�ير، ويعك�س جناح هذ� �حلدث مدى 
�اله��ت��م��ام �ل���ذي ت��ل��ق��اه ري��ا���ش��ة �ل���در�ج���ات م��ن جمل�س دبي 
يف  ت�شاهم  �لتي  �لريا�شات  دع��م  على  يعمل  �ل��ذي  �لريا�شي 
�لرتويج للن�شاط �لبدين �شيما و�أن �لدر�جات تعتر من �أحد 

كافية  من  كبري�ً  �هتماما  تلقى  و�لتي  �ملجتمعية  �لريا�شات 
�أطياف �ملجتمع .

و�جلمهور  �ل��ط��و�ف  يف  للم�شاركني  �ل��ف��ر���ش��ة  �أت��ي��ح��ت  ك��م��ا 
من  للعائالت  �ملخ�ش�شة  �مل��رح  قرية  بفعاليات  لال�شتمتاع 
جميع �الأعمار �ملوجودة مبوقع �حلدث، و�لتي �شمت �أن�شطة 
ترفيهية خمتلفة منا�شبة جلميع �الأعمار، وهي: �ألعاب قالع 
�لت�شلق على �جل��د�ر، و�ملو�شيقى، كما توفرت من�شاآت  �لقفز، 
�لذي  �الأم��ر  �لتجزئة،  بيع  وحم��الت  و�مل��رط��ب��ات،  لالأطعمة 
حول �ليوم �إىل حدثاً ممتعاً، ويف نهاية �لطو�ف ح�شل جميع 
�مل�شاركني على ميد�ليات، كما ك�شفت �للجنة �ملنظمة للحدث 
عن وجود خطط لتو�شيع طو�ف نب�س دبي للدر�جات نظر�ً 

لتنامي �الهتمام �جلماهريي بهذ� �حلدث.

م�ساركة وا�سعة يف طواف نب�ض دبي للدراجات الهوائية 

�أول �لغيث 

ذهبي���ة وف�سي���ة لدراج����ات االإم����ارات يف بطول���ة التع����اون مب�سق����ط

مب�ساركة 250 من ذوي �لحتياجات �خلا�سة 

انطالقة رائعة لفعاليات مهرجان جمل�ض اأبوظبي الريا�سي ب�سعار ريا�ستي �سر �سعادتي 

ت�����ش��ت��اأن��ف يف �ل�����ش��اع��ة �ل�����ش��اد���ش��ة م��ن م�����ش��اء �ل��ي��وم يف ���ش��ال��ة م��در���ش��ة �الحتاد 
�أدنوك  �شركة  دو�ئ��ر  �أبو ظبي بطولة دوري  �لبطني يف  �لنموذجية يف منطقة 
مار�س-�آذ�ر   12 �الأرب��ع��اء  يوم  تختتم  ،�لتي   2014 لعام  �لريا�شية  لالألعاب 
�حلايل برعاية �شعادة �ملهند�س عبد�هلل نا�شر �ل�شويدي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
تتجدد  و�ل��ت��ي  �أدن���وك  �لوطنية  �أب���و ظبي  ب���رتول  �شركة  ع��ام  م��دي��ر  للبرتول 
�إقامتها باإ�شر�ف جلنة ن�شاط نادي �لكورني�س ب�شركة �أدنوك و�لتي ت�شتمل علي 
م�شابقات �ألعاب كرة �لقدم وكرة �ل�شلة و�لكرة �لطائرة وكرة �ليد ،و�لتي يقف 
يف �شد�رتها قبل �نطالقة جولتها �لثالثة �لليلة فريق د�ئرتي �ل�شوؤون �الإد�رية 
�ل��ت��ي متثل منت�شف  �ل��ي��وم  ج��ول��ة  ،ح��ي��ث حت��دد  نقطة   12 بر�شيد  و�مل��ال��ي��ة 
�لطريق لفرق �لدورة �لريا�شية مالمح �ل�شد�رة علي �شوء لقاء �لقمة �ملثري 
�لذي يجمع بني فريقي معهد �أدنوك �لفني)ATI( �لذي يحتل �ملركز �لثاين 
يف �لرتتيب �لعام للبطولة بر�شيد 8 نقاط مع فريق د�ئرتي �ل�شوؤون �الإد�رية 
و�ملالية �ملت�شدر بفوزه علي فريق �لدو�ئر �ملتحدة �لر�بع مما يك�شب لقاء �ليوم 

نوعا من �لتحدي و�الإثارة بني �لفريقني �ملت�شدرين . 
ومن جانب �آخر �أ�شاد �ل�شيد �أحمد خلفان �ملن�شوري نائب رئي�س جلنة �لن�شاط 
�لريا�شية  لالألعاب  �أدن��وك  �شركة  دو�ئ��ر  دوري  لبطولة  �لفنية  �للجنة  رئي�س 
بتعاون كافه �لدو�ئر و�لفرق �مل�شاركة يف �لبطولة و�حلكام ، مما �نعك�س على 
تو��شلت يف  �لتي  �لبطولة  م�شابقات  تو��شل من خالل  �ل��ذي  �لفني  �مل�شتوى 
على  ينعك�س  �أن  �شاأنه  م��ن  �ل��ذي  �ل�شريف  و�لتناف�س  �لريا�شية  �ل���روح  �إط���ار 
�الإنتاج  على  وب��ال��ت��ايل  مو�قعهم  خمتلف  يف  �لعاملني  ب��ني  �ل��زم��ال��ة  ع��الق��ات 
و�الإنتاجية وهو ما حتر�س عليه جلنة نادي �لكورني�س بال�شركة برئا�شة �ل�شيد 
�شعيد �شيف �لقمزي �لتي تتابع باهتمام كافه �ملباريات ملا لها من �أهد�ف �أكر 
من ح�شابات �لربح و�خل�شارة .. و�شكر رئي�س �للجنة �لفنية للبطولة �لتعاون 
وو�شائل  �لريا�شية  و�الحت��اد�ت  �لنموذجية  �الحت��اد  �إد�رة مدر�شة  مع  �مل�شتمر 

�الإعالم �لريا�شية �لتي �شاهمت يف �إجناح �لبطولة .

ا�ستئناف بطولة دوري دوائر �سركة 
اأدنوك لالألعاب الريا�سية

اللجنة الريا�سية بنادي مليحه الريا�سي ت�سيد باإجنازات فرقها الريا�سية وتدعوها اإىل موا�سلة جهدها
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توما�س  �الول  جنمها  �للقب  حاملة  ت�شيكيا  �شتفتقد 
ب��ردي��ت�����س يف م��و�ج��ه��ة �ل��ي��اب��ان يف رب���ع ن��ه��ائ��ي كاأ�س 

ديفي�س لكرة �مل�شرب من 4 �ىل 6 
ني�شان �بريل �ملقبل.

�ملنتخب  م�����درب  وق�����ال 
يارو�شالف  �ل��ت�����ش��ي��ك��ي 
ن������اف������ر�ت������ي������ل �ت����ف����ه����م 
و�ح��رتم ق��ر�ر توما�س، 

بعدم �مل�شاركة يف 

ربع �لنهائي.
وقاد برديت�س مع �ملخ�شرم ر�ديك �شتيبانيك ت�شيكيا 
و2013،   2012 ع��ام��ي  ديفي�س  ك��اأ���س  ل��ق��ب  �ىل 
و�ىل تخطي �لدور �الول هذ� �لعام على ح�شاب 

هولند� �ل�شهر �ملا�شي.
�لعام  يف  �ل��ل��ق��ب  ت�����ش��ي��ك��ي��ا  و�ح������رزت 
�مل��ا���ش��ي ب��ف��وزه��ا ع��ل��ى ����ش��ب��ان��ي��ا يف 
�ل����دور �ل��ن��ه��ائ��ي، ول��ك��ن غ���اب عن 
ب�شبب  ن�����اد�ل  ر�ف���اي���ل  �الخ�����رية 
2012 بتغلبها على  �ال�شابة، ويف 

�شربيا.
ونقلت �شحف ت�شيكية عن برديت�س قوله 
ي�شارك يف  �نه لن  �لدولية  دبي  دورة  عقب 
�لعام،  ه��ذ�  ديفي�س  ك��اأ���س  مباريات  جميع 
�شيغيب  �ن��ه  على  و����ش��ر  ع��اد  لكنه 
ف���ق���ط ع����ن رب������ع �ل���ن���ه���ائ���ي �شد 

�ليابان.
وخ�����������ش�����ر ب����ردي����ت���������س 
دبي  دورة  ن��ه��ائ��ي 
على  �لثاين  للعام 
ب�شقوطه  �لتو�يل 
�ل�شوي�شري  �م���ام 
روج����ي����ه ف����ي����درر، 
�ن  و������������ش�����������ب�����������ق 
خ�����������ش�����ر ن����ه����ائ����ي 
�م��������ام   2013
نوفاك  �ل�����ش��رب��ي 

ديوكوفيت�س.
وخ���������������������الف���������������������ا 
ل����ل����م���������ش����ن����ف����ني 
�الو�ئ����������ل �ل���ذي���ن 
ي������������رك������������زون ع����ل����ى 
من  �ك��رث  �لفردية  م�شريتهم 
كاأ�س  يف  بلد�نهم  منتخبات  م��ع  �مل�شاركة 
ديفي�س، فان برديت�س غاب مرتني فقط عن 
�ىل  �ن�شمامه  منذ  �مل�شابقة  يف  ت�شيكيا  منتخب 

�ملنتخب عام 2003.

فاز �نديانا بي�شرز على �شيفه بو�شطن �شيلتيك�س 
يف  بينهما  ج��م��ع��ت  �ل��ت��ي  �مل���ب���ار�ة  يف   97-102
�ن  بعد  للمحرتفني  �المريكي  �ل�شلة  كرة  دوري 
�حرز له بول جورج 25 نقطة �ىل جانب ثماين 

رميات مرتدة.
16 نقطة �ىل جانب  و��شاف الن�س �شتيفن�شون 

ت�شع رميات مرتدة للفريق �لفائز.
وكان جيف جرين �ف�شل هد�يف بو�شطن بر�شيد 

27 نقطة.
ويف ملعبه وبني جماهريه فاز ميامي هيت على 
20 نقطة  112-98 بف�شل  �ورالن��دو ماجيك 

�ل�شهري ليرون  وت�شع رميات مرتدة من العبه 
حلماية  �ل��وج��ه  على  قناعا  و�شع  �ل��ذي  جيم�س 

�نفه �ملك�شور.
وه����ذ� ه��و �ل��ف��وز �ل�����ش��اب��ع ع��ل��ى �ل���ت���و�يل حلامل 
مقابل  �ملو�شم  هذ�  له  و�الربعني  و�لثاين  �للقب 

14 هزمية.
�ورالن���دو  ه���د�يف  �ف�شل  ه��اري�����س  توبيا�س  وك���ان 

ماجيك بر�شيد 20 نقطة.
ديرتويت  �شيفه  على  روك��ت�����س  هيو�شتون  وف���از 
جونز  ترييت�س  �ح���رز   .110-118 بي�شتونز 
22 نقطة �ىل جانب ع�شر رميات مرتدة للفريق 

�لفائز و��شاف زميله جيم�س هاردن 20 نقطة.
وي���ز�ردز على  و��شنطن  ف��از  �خ��رى  ويف مباريات 
-122 �شيك�شرز  �شيفنتي  فيالدلفيا  م�شيفه 

103 وفاز ممفي�س جريزليز على ملعبه و�مام 
كافالريز  ك��ل��ي��ف��الن��د  ع��ل��ى  م�شجعيه  ج��م��اه��ري 

.96-110
وف����از ل��و���س �جن��ل��ي�����س ك��ل��ي��رز ع��ل��ى ���ش��ي��ف��ه نيو 

�ورليانز بليكانز 76-108.
وهذ� هو �لفوز �لر�بع على �لتو�يل لكليرز بينما 
�ورليانز  لنيو  �ل��ت��و�يل  على  هزمية  �شابع  كانت 

�ملتعرث.

�ل��ذي جمع  �للقاء  تولوكا بهدف نظيف يف  �أزول على �شيفه  ك��روز  فاز 
�لدوري  �إي���اب  مرحلة  م��ن  �لتا�شعة  �جل��ول��ة  مناف�شات  �إط���ار  يف  بينهما 

�ملك�شيكي لكرة �لقدم كالو�شور� 2014.
كروز  ليعزز  كري�شتيان خيمينز )ق80(  �لوحيد  �مل��ب��ار�ة  ه��دف  و�أح��رز 
�أزول �شد�رته للدوري �ملك�شيكي بر�شيد 25 نقطة، ويرفع �لفارق �لذي 

يف�شله عن تولوكا �لو�شيف �إىل �شت نقاط.
ليو��شل  منهما،  لكل  بهدف  ف��ري�ك��روز  م�شيفه  م��ع  تيخو�نا  وت��ع��ادل 
ن��ق��اط، ويحتل  �مل��رك��ز �الأخ���ري بر�شيد �شت  �أ���ش��ح��اب �الأر�����س �ح��ت��الل 
خلف  �الأه����د�ف  ب��ف��ارق  نقطة،   11 بر�شيد  �لعا�شر  �مل��رك��ز  �ل�شيوف 
ج���اج���و�رز. �أح����رز ه���دف ت��ي��خ��و�ن��ا الع��ب��ه �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ه��رين��ان بري�نو 
)ق6(، فيما �أدرك فري�كروز هدف �لتعادل من خالل �الأوروجو�ئي لير 
كينيوني�س )ق81(. وخ�شر جاجو�رز على �أر�شه وو�شط جماهريه �أمام 

وميجل  )ق13(  هرناندز  �ليا�س  توقيع  حملت  نظيفة  بثالثية  ليون 
�شباح )ق18( و�الأرجنتيني ماورو بو�شيلي )ق31(.

�لر�بع،  �ملركز  يف  نقطة،   14 �إىل  ليون  ر�شيد  يرتفع  �لنتيجة،  وبهذه 
بفارق �الأه��د�ف �أمام بوما�س �أون��ام، ويتجمد ر�شيد جاجو�رز عند 11 
مونتريي  م�شيفه  على  �أمريكا  كلوب  ف��از  كما  �لتا�شع  �ملركز  يف  نقطة 
15 نقطة يف  ب��ه��دف��ني م��ق��اب��ل و�ح����د، ل��ريت��ف��ع ر���ش��ي��د �ل�����ش��ي��وف �إىل 
�ملركز �لثالث، ويتجمد ر�شيد �أ�شحاب �الأر�س عند ت�شع نقاط يتقا�شم 
بيمنتل  �ري��ك  �أمريكا  �أح��رز هديف كلوب  �ل14 مع موريليا.  �ملركز  بها 
هدف  �شجل  بينما  )ق89(،  �شامباوزي  روب��ن��ز  و�الأرجنتيني  )ق35( 

مونتريي �لوحيد �لكولومبي ويل�شون موريلو.
وتختتم مباريات �جلولة مبو�جهات بوما�س �أونام مع بات�شوكا، وبويبال 

مع كرييتارو، وجو�د�الخار� مع تيجري�س �أونال.

كروز اأزول يعزز �سدارته للدوري املك�سيكي بي�سرز يهزم �سيلتيك�ض يف دوري ال�سلة االمريكي 

ول���ي عه���د دب��ي ي�سه���د جانب���ا م����ن تدريب����ات منتخبن���ا الوطن����ي االأول لك���رة الق����دم
�شهد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي الإمارة دبي جانبا من تدريبات منتخبنا �لوطني �الأول لكرة 
�إىل  لل�شفر  �إ�شتعد�د�  مع�شكره  �شمن  �ل�شبا  ند  ملعب  على  �الول  �أم�س  �لقدم 
ط�شقند ملو�جهة منتخب �أوزبك�شتان �الأربعاء �ملقبل يف ختام مباريات �لت�شفيات 
�أع�شاء  �شموه  و�إل��ت��ق��ى   .2015 �أ���ش��رت�ل��ي��ا  �آ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  نهائيات  �إىل  �مل��وؤه��ل��ة 
يف  �لتوفيق  لهم  متمنيا  �لوطني  منتخبنا  والعبي  و�الإد�ري  �لفني  �جلهازين 
جميع �ملناف�شات و�ال�شتحقاقات �لقادمة. و�أ�شاد �شموه بجهود �ملدرب �لوطني 
�لعديد من  �إىل حتقيق  �ملنتخب  قاد  �لذي  �ملهند�س مهدي علي وفريق عمله 
�الإجناز�ت خالل مرحلة تولية قيادته �ملنتخب. من جهته ثمن يو�شف �ل�شركال 
رئي�س �إحتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم زيارة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�لالعبني  متنح  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �إن  وق��ال  �ل��وط��ن��ي..  �ملنتخب  ملع�شكر  مكتوم  �آل 
ط�شقند.  �إىل  �لبعثة  �شفر  قبل  قويا  معنويا  دعما  و�الإد�ري  �لفني  و�جل��ه��از 
و�أ�شاف �إن �شموه عودنا على مثل هذه �ملبادر�ت خا�شة و�أنها تاأتي من ريا�شي 
حقق �لعديد من �الإجناز�ت وله �شجل م�شيء يف �ملحافل �لريا�شية. وقد عر 
�للقاء  ح�شر  �لزيارة.  بهذه  �شعادتهم  عن  و�الإد�ري  �لفني  و�جلهاز  �لالعبون 
�لقدم  لكرة  �الإم���ار�ت  �إحت��اد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �ل�شام�شي  �شامل  عبيد 
م�شرف  �لطلياين  وع��دن��ان  �ملنتخب  على  �ل��ع��ام  �مل�شرف  حماد  عبيد  وحممد 

�ملنتخب ومرتف �ل�شام�شي مدير �ملنتخب.

تكرميًا لأعظم �سائقي �لفورمول و�ن على �لإطالق

حلبة البحرين الدولية تطلق ا�سم مايكل �سوماخر على اأول منعطفاتها

اأكادميية يونايتد ت�ست�سيف االأكادميية الكويتية

ب���رديت����ض يغي����ب ع����ن رب����ع 
نهائ���ي ك���اأ�ض ديفي����ض  

ب���الل خ���ان يت���وج بك���اأ�ض االأ�سك���وا�ض يف روتان���ا الع����ني 

�لدولّية  �ل��ب��ح��ري��ن  حلبة  �أع��ل��ن��ت 
موطن ريا�شة �ل�شيار�ت يف �ل�شرق 
لبطل  ت���ك���رمي���ه���ا  ع����ن  �الأو������ش�����ط 
�شوماخر  م��اي��ك��ل  �الأمل����اين  �ل��ع��امل 
�الأّول  �ملُنعطف  ت�شمّية  خالل  من 
�لت�شاور  للحلبة با�شمه وذلك بعد 
مع عائلته.. وتاأتي هذه �ملُبادرة يف 
ذكرى تنظيم �لن�شخة �لعا�شرة من 
لطري�ن  �لكرى  �لبحرين  جائزة 
�شباق  �شُيقام  �إذ   ،2014 �خلليج 
�إبريل-ني�شان   6 يف  �ل���ع���ام  ه����ذ� 
�ملُقبل، حيث �شينطلق ك�شباق ليلي 

الأول مرة على �الإطالق.

وُتّوج �شوماخر بالن�شخة �الفتتاحية 
�الأملاين  م���از�ل  حيث  �ل�شباق،  م��ن 
يحمل �لرقم �لقيا�شي الأ�شرع لفة 
خالل  ����ش��ت��ط��اع  �إذ  �ل��ب��ح��ري��ن،  يف 
�لظفر  م���ن  �ل��ن��اج��ح��ة  م�����ش��ريت��ه 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  بلقب  م���ر�ت  �شبع 
�لفوز  �إ�شافة لتحقيقه  لل�شائقني، 
وليكون  ك�����رى،  ج���ائ���زة   91 يف 
بالتايل �أجنح �شائق عرفته بطولة 
�ل����ع����امل ل���ل���ف���ورم���وال و�ح������د منذ 

�نطالقها يف �لعام 1950.
�حللبة،  ت�شميم  �أثناء  �أنه  �لالفت 
كان ل�شوماخر دور بارز يف �لعديد 

من  لعل  و�الآر�ء،  �الإ�شهامات  م��ن 
�أب���رزه���ا �إع���ط���اءه م��الح��ظ��ات��ه من 
�إثناء ت�شميم  ك�شائق  وجهة نظره 
�أن  م��ن  وت���اأك���ده  �الأّول،  �ملُ��ن��ع��ط��ف 
يف  ك��ب��ري�ً  حت��دي��اً  ي�شكل  �ملنعطف 
فر�شاً  ومي���ن���ح  �ل�����ش��ائ��ق��ني،  وج����ه 
�لزياين  ز�يد  �ل�شيد  �أما  للتجاوز. 
رئي�س جمل�س �إد�رة حلبة �لبحرين 
�لدولّية فكان له �لت�شريح �التي. 
بتوجيهات  �خل��ط��وة  ه���ذه  ت��اأت��ي   :
�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  من  �شامية 
�آل خليفة  �الأمري �شلمان بن حمد 
�الأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �ل��ع��ه��د  ويل 

جمل�س  ل��رئ��ي�����س  �الأول  �ل���ن���ائ���ب 
لعبت  �شخ�شية  لتكرمي  �ل����وزر�ء، 
دوًر� رئي�شاً يف تاريخ حلبة �لبحرين 
فذة  ريا�شية  �شخ�شية  �ل��دول��ّي��ة، 
على  �ل��و����ش��ح��ة  ب�شماتها  ت��رك��ت 
ل�شباقات  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ���ش��اح��ة 

�لفورموال و�حد . 
بحلبة  �لعمل  ف��ري��ق  ي��و����ش��ل  كما 
و�لقائمني  �ل���دول���ي���ة  �ل��ب��ح��ري��ن 
بال�شفاء  �أمنياتهم  بتقدمي  عليها 
وعودته  �شوماخر  ملايكل  �ل��ع��اج��ل 
وجماهريه  الأه���ل���ه  م��ع��اف��ى  ���ش��امل��اً 
وم����ن ج��ان��ب��ه �أك������دت ���ش��اب��ني كيم 

�ملتحدثة �لر�شمية لعائلة �شوماخر 
تود  �شوماخر  قائلة: عائلة مايكل 
�لبحرين  حللبة  �ل�شكر  تقدم  �أن 
�ل��دول��ي��ة ع��ل��ى ه���ذه �ل��ل��ف��ت��ة، �لتي 
ب���اإجن���از�ت مايكل  مت��ث��ل �ع���رت�ف���ا 
مل�شات  و�إ�شافة  و�ن  �لفورموال  يف 
ونحن  �حل��ل��ب��ة،  لت�شميم  م��اي��ك��ل 
ن��ح��ن ن��ع��ت��ر ه���ذ� �ع�����رت�ف حلبه 
مقتنعة  و�أن���ا  �ل�����ش��ي��ار�ت،  لريا�شة 
�لفكرة  �شيحب  م��اي��ك��ل  �أن  مت��ام��ا 
لوجود  ك��ث��ري�  ب��ال��ف��خ��ر  و�شي�شعر 
بحلبة  �����ش���م���ه  ي��ح��م��ل  م��ن��ع��ط��ف 

�لبحرين �لدولية. 

�لقدم  ل��ك��رة  يونايتد  �ك��ادمي��ي��ة  ��شت�شافت 
�شكليب�س  �ك����ادمي����ي����ة  ن���ظ���ريت���ه���ا  ب���ال���ع���ني 
 2002 12 ���ش��ن��ة م��و�ل��ي��د  �ل��ك��وي��ت��ي��ة ف��ئ��ة 
وقد �شهد �للقاء ح�شور جماهريى متثل يف 
�ولياء �المور و�ال�شدقاء وبع�س من حمبي 

�ال�شتمتاع بكرة �لقدم .
�الأد�ء  يف  �مل��رت��ف��ع  ب��امل�����ش��ت��وى  �الد�ء  مت��ي��ز 

خالل  من  يونايتد  �كادميية  العبي  وتالق 
�الأهد�ف  وت�شجيل  �ل��ك��رة  على  �ال�شتحو�ذ 
وب����رز م��ن��ه��م ب�����ش��ك��ل الف���ت ل��ل��ن��ظ��ر �ملهاجم 
يو�شف �أمين وحممد �لبلخي و�حمد و�كرم 
�ل��ف��ري��ق �شيكو ����ش��اف��ة �ىل  ول��ي��د ودي��ن��ام��و 

حار�س �ملرمى �لعمالق طارق .
�ك���د �ل��ك��اب��ن م��ب��ارك �ل��ك��ت��ب��ي �مل��دي��ر �لعام 

الكادميية يونايتد على �نه جاري �لتح�شري 
ق�شرية  خ���ارج���ي���ة  م��ع�����ش��ك��ر�ت  و  ل����زي����ار�ت 
منها  �ل��ه��دف  �وروب���ي���ة  و  خليجية  دول  يف 
م�شتو�هم  تطوير  على  �لالعبني  م�شاعدة 
وقد ��شاد �لكابن عالء جمال �ملدير �لفني 
�لذي  �ل��ر�ئ��ع  بامل�شتوى  يونايتد  الكادميية 
ظهر عليه �لفريقني و�و�شح �ن �لهدف من 

تلك �مل��ب��اري��ات ت��ب��ادل �خل���ر�ت م��ع خمتلف 
�ل��ت��ي بدورها  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  �ك��ادمي��ي��ات 
ممار�شي  قاعدة  تو�شيع  يف  كبري  دور  تلعب 
ن�شاط كرة �لقدم وم�شاعدة جميع �مل�شتويات 
من �لالعبني يف بلوغ طموحاتهم من خالل 
وتنا�شب  تنا�شبهم  تدريبية  ب��ر�م��ج  تنفيذ 

�مكاناتهم .

�لعني  ب��ف��ن��دق روت����ان����ا  �خ��ت��ت��م��ت 
ب��ط��ول��ة �ال���ش��ك��و����س �ل��ت��ي نظمها 
تفعيل  �ط��������ار  ����ش���م���ن  �ل����ف����ن����دق 
و�شهدت  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �الأن�������ش���ط���ة 
50 العبا  �لبطولة م�شاركة نحو 
من جن�شيات عدة ، تناف�شو� للفوز 
من  �ملقدمة  و�جل��و�ئ��ز  بالكوؤو�س 
�د�رة روتانا ، حيث نال �لباك�شتاين 
 ، �مل���رك���ز �الأول  ك���اأ����س  ب���الل خ���ان 
من  وم��ث��رية  ق��وي��ة  مناف�شة  ب��ع��د 

�مل�شاركني للفوز باملر�كز �الأوىل .
�لريا�شي يف روتانا  �مل�شوؤول  وقال 
�لتناف�س  �إن  ف��ر�ج  �أح��م��د   ، �لعني 
�رتفاع  ي��وؤك��د  �ل��ب��ط��ول��ة  �مل��ث��ري يف 

ما   ، للم�شاركني  �لفني  �مل�شتوى 
�لبطولة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  يحفزهم 
يف �لفرتة �ملقبلة وتو�شيع نطاقها 

لتحقيق غاياتها .
و�أك����د م��دي��ر ف��ن��دق روت��ان��ا �لعني 
تعزيز  �أه���م���ي���ة   ، غ���ري���ب  �أمي�����ن   ،
�لريا�شية  ب��امل��ن��ا���ش��ط  �الإه���ت���م���ام 
لتاأكيد  �ملختلفة  �مل�شابقات  ودع��م 
�حل�شور �جليد للفندق يف �ملجال 
�لريا�شي ودعم رغبة جميع �أفر�د 
�أف�شل  على  �حل�شول  يف  �ملجتمع 
�خلدمات �لريا�شية د�خل �لفندق 
�مل�شتوى  ت��ط��وي��ر  ج��ان��������������ب  ،�إىل 

�لفني . 



    

جنا من حادث فقتلته �سيارة 
جنا مقيم هندي يف �ل�شعودية من حادث مروري، قبل �أن يتوفى الحقاً يف 
�أثناء �نتظار �إكمال �إج��ر�ء�ت �ل�شرطة.  وقالت �شحيفة عكاظ  حادث �آخر 
�إن �ل�شائق يقود �شاحنة كبرية وكان يقف مع رجل �ملرور �لذي با�شر �ملوقع 
حني ��شطدمت مركبة م�شرعة مبركبة �أخرى �شغرية لت�شطدم بدورها 
بدورية �ملرور �لتي �قتحمت موؤخرة �ل�شاحنة وده�شت �ل�شائق.  نزل رجل 
�ملرور من �لدورية، ووقف مع قائد �ل�شاحنة بني موؤخرة �ل�شاحنة ومقدمة 
�لدورية الإنهاء �إجر�ء�ت �حلادث. و�أثناء �إكمال �الإج��ر�ء�ت، تفاجاأ �ل�شائق 
وترتطم  �شغرية  مبركبة  لت�شطدم  م�شرعة  مركبة  بقدوم  �مل��رور  ورج��ل 
��شطدمت  �أن  بعد  �ل�شاحنة  حتت  ��شتقرت  �لتي  �ملتوقفة  �مل��رور  ب��دوري��ة 

بقائد �ل�شاحنة �لذي ق�شى فور�ً، فيما جنا رجل �ملرور باأعجوبة. 

»12 عاما من العبودية« يت�سدر جوائز �سبرييت 
Years a Slave( للمخرج �شتيف   12 فاز فيلم )12 عاما من �لعبودية 
�مل�شتقلة  لل�شينما  �شبرييت  جو�ئز  توزيع  حفل  يف  �ال�شد  بن�شيب  مكوين 
جو�ئز  توزيع  حفل  من  ي��وم  قبل  جو�ئز  بخم�س  ف��از  حيث  كاليفورنيا  يف 

�الأكادميية �المريكية للعلوم و�لفنون �ل�شينمائية )�الو�شكار(.
فقد ح�شل �لفيلم على جائزة �أف�شل فيلم. كما فاز خمرج �لفيلم مكوين 
بجائزة �أف�شل خمرج. وفازت لوبيتا نيوجنو بجائزة �أف�شل ممثلة م�شاعدة. 
باالإ�شافة �إىل جائزة �أف�شل �شيناريو �لتي ذهبت �إىل جون ريديل وجائزة 

�أف�شل ت�شوير و�لتي فاز بها �شون بابيت.
وي��دور �لفيلم حول �لرق يف فرتة ما قبل �حلرب �الأهلية �الأمريكية وهو 
مز�رع  يف  للعمل  وبيعه  ب��ه  �الإي��ق��اع  يتم  لرجل  و�قعية  ق�شة  م��ن  مقتب�س 

بوالية لويزيانا �الأمريكية.
�لفيلم �شيوتيال  و�هدى خمرج �لفيلم ومنتجه مكوين �جلائزة �ىل بطل 
مل  لكن  للجو�ئز  ر�شحا  �للذين  فا�شبندر  مايكل  �مل�شاعد  و�ملمثل  �جيفور 

يحالفهما �حلظ.
وقال مكوين مايكل فا�شبندر عبقري فهو رقيق ورجل ... هذ� هو مايكل 
�أد�ء  �أكرث  �أد�وؤه  وكان  �لفيلم  روح وقلب هذ�  �شيوتيال فكان  �ما  فا�شبندر. 
�أو�شكار  �ملر�شحني بقوة للفوز بجائزة  �أحد  ت��ر�ه. ومكوين  �أن  مميز ميكن 

�أف�شل خمرج.
�شانتا  �شاحل  على  عمالقة  خيمة  يف  �شبرييت  جو�ئز  توزيع  حفل  و�قيم 
غري  حفل  وه��و  �أو���ش��و�ل��ت  ب��ات��ون  �حلفل  و��شت�شاف  بكاليفورنيا  مونيكا 

ر�شمي ب�شورة �أكر من حفل توزيع جو�ئز �الأو�شكار �لر�شمي.
�لعام  ه��ذ�  �ل��رودة لكن  وع��ادة ما يقام �حلفل يف طق�س م�شم�س ومنع�س 
��شطر �ل�شيوف �إىل حمل مظالت و�رتد�ء �أحذية مطر ذ�ت رقبة طويلة 

حيث هطلت �أمطار غزيرة على �خليمة.
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اأوباما يرك�ض داخل 
البيت االأبي�ض 

ظ��ه��ر �ل��رئ��ي�����س �الأم��ري��ك��ي ب���ار�ك 
�أوب���ام���ا ون��ائ��ب��ه ج���و ب���اي���دن وهما 
ميار�شان ريا�شة �لرك�س يف �أروقة 
ن�شرته  فيديو  يف  �الأبي�س،  �لبيت 

�شحيفة غارديان �لريطانية.
ومن خالل �لفيديو، يظهر بايدن 
�أوب����ام����ا  وه�����و ي���دخ���ل �ىل م��ك��ت��ب 
وي�شاأله �إن كان م�شتعد�ً لالنطالق، 
ليرتك �أوباما �مللّفات �لتي يعاينها 
�أروقة  بالرك�س يف  �الث��ن��ان  وي��ب��د�أ 
�الأب��ي�����س و�ل��ق��ي��ام ببع�س  �ل��ب��ي��ت 
�حل���رك���ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة. ج���اء ذلك 
�الأمريكية  �ل�شيدة  بناء على طلب 
�الأوىل مي�شال �أوباما، دعماً حلملة 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �ل�شحية  �لتوعية 
�الأمريكيني  ت�شجيع  بهدف  �أخ��ري�ً 
على ممار�شة �لريا�شة وحتفيزهم 

الإعتماد �أ�شاليب غذ�ئية �شحية.
كما تطّل �ل�شيدة �الأوىل يف �حللقة 
�الأمريكي  �مل�شل�شل  م��ن  �الأخ����رية 
�إطار  �أن����د ري��ك��ري��ا���ش��ن يف  ب��ارك�����س 

�لرتويج حلملتها.

لوؤلوؤة يف ج�سد رجل  42
مت ��شتخر�ج 42 لوؤلوؤة من ج�شد �شيني يف عملية جر�حية 
�شحيفة  ،وب��ح�����ش��ب  �ل�شينية  ه��ون��ان  مقاطعة  يف  دق��ي��ق��ة 
�الأنباء �لكويتية زرعها له طبيب مزيف لعالج �آالم �أ�شابت 
�ل����ذي يعي�س مب��ق��اط��ع��ة هونان   ، ف��ن��ج  زو  وك����ان  ظ���ه���ره.  
�ل�شينية، قد عانى من �آالم مرحة يف �لظهر – عام 2011 
�أخرى  مبقاطعة  طبيب  ب��زي��ارة  ج��ري�ن��ه  �أح���د  فن�شحه   -
�لقدمي يف عالج مثل  �ل�شيني  �أن��ه ي�شتخدم �لطب  يدعي 
 42 بزر�عة  �ملزعوم  �لطبيب  ق��ام  وبالفعل  �حل���االت.   تلك 
لوؤلوؤة حتت جلد فنج ، �لذي ما �إن عاد �إىل مقاطعته حتى 
بد�أ يعاين من �آالم مرحة يف مناطق متفرقة من ج�شده، 
ويف مفا�شله ب�شكل خا�س.  وبعد عامني، وجد فنج نف�شه 
�أج��ره على �لبحث عن  غري ق��ادر على حتمل �الآالم، مما 
لزيارة  �أنه مل يجده، وهو ما دفعه  �ملزعوم، غري  �لطبيب 

م�شت�شفى متخ�ش�س يف عالج �آالم �ملفا�شل. 
وباإجر�ء �أ�شعة �شينية على ج�شد فنج مت �لك�شف عن �أماكن 
زر�عة حبات �للوؤلوؤ، وقد خ�شع لعملية �أخرى ال�شتخر�جها، 
غري �أن �جلر�ح �لذي �أجرى �لعملية قد �أكد �أنها ت�شببت يف 
تلف حاد بالهيكل �لعظمي، وال �شيما مف�شل �لورك �لذي 

�أ�شبح يتطلب عملية جر�حية �أخرى ال�شتبد�له. 

يحتفالن بزفافهما باأقنعة الغاز
�لو�قية من  �الأقنعة  �رتد�ء  �إىل  ��شطر عرو�شان �شينيان 
�لغاز �أثناء �لتقاط �شور زفافهما لتجنب ��شتن�شاق �لهو�ء 

�مللوث �لذي يلف �أجو�ء �لبالد يف �الآونة �الأخرية.
�شوهد�  �ل��ع��رو���ش��ان  �أن  م����ريور  د�ي��ل��ي  �شحيفة  وذك����رت 
بالعا�شمة  ت�شاويانغ  ح��ي  يف  غ��وم��او  ج�شر  م��ن  ب��ال��ق��رب 
�الأبي�س  ف�شتانها  �لعرو�س  �رت��دت  حيث  بكني،  �ل�شينية 
�أغ��ل��ب معامله،  �أخ��ف��ى  �أ���ش��ود  بقناع  �ل��ز�ه��ي وغطت وجهها 
�لقناع  �أف�شد  �لتي  �ل�����ش��ود�ء  ببدلته  �لعري�س  ظهر  فيما 
�أناقتها. وجلاأ �لعرو�شان �إىل هذ� �الإجر�ء لتوثيق زفافهما 
بال�شور للوقاية من �ل�شباب �لدخاين �لذي يلوث �أجز�ء 
عدة  منذ  بكني  �لعا�شمة  يف  وخا�شة  �ل�شني  من  عديدة 
�لرئتني  و�لتهاب  �الأوبئة و�المر��س  بانت�شار  �أيام، مهدد�ً 
يف �لبالد. و�أ�شارت �ل�شلطات �ملخت�شة �إىل �أن ن�شبة �لتلوث 
يف �لبالد جتاوزت �ملعدل �لطبيعي ب�شكل كبري، حيث بلغت 
كمية ج�شيمات �لغبار �مللوثة يف �لهو�ء يوم �الأربعاء �ملا�شي 
486 يف كل مرت مكعب، يف حني �أن �حلد �مل�شموح به من 

قبل منظمة �ل�شحة �لعاملية هو 25 جزيئة فقط.

ثمرة بطاطا وزنها 14 كيلوغرامًا
عرث �شعودي يف فناء منزله على ثمرة بطاطا وزنها 14 
مو�شوعة  يف  ه��ذه  ثمرته  ت��دخ��ل  �أن  متوقعاً  كيلوجر�م 
عكاظ  �شحيفة  بح�شب  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة،  ل���الأرق���ام  غيني�س 

�ل�شعودية.
وق�����ال �أح���م���د �حل���م���ي���د�ن �ل�����ذي ي�����زرع �ل��ب��ط��اط�����س يف 
����ش��رت�ح��ت��ه �خل��ا���ش��ة �إن���ه ت��ف��اج��اأ ب��االن��ت��اج �لكبري وغري 
�أنه  �إال  باملنتج  خرته  م��ن  وبالرغم  مزرعته،  يف  �ملعتاد 
نادر  �حلجم  ب��اأن  و�أبلغوه  �خل��رة  �أه��ل  من  �لكثري  �شاأل 
و�أن �لزيادة �إذ� حدثت للثمرة قد ال تتجاوز �لكيلوجر�م 

�لو�حد كحد �أق�شى. 

جثة تركل متعهد جنازات 
فوجئ متعهد جناز�ت يف والية م�شي�شيبي �الأمريكية بجثة �أح�شرت �إليه تركله لتخرج من �لكي�س قبل قليل من 

جتهيزها للدفن. وقال �ملتعهد بريون بورتر مل يكن ميًتا.. هذه هي �لق�شة باخت�شار . 
وبح�شب �شحيفة �الأنباء فاأن ق�شة و�لرت ويليامز �الأمريكي، ك�شرت �لقاعدة على ما يبدو، م�شكلًة حالة فريدة من 

نوعها. 
و�شدد على �أنه مل ي�شادف حالة م�شابهة طو�ل 40 �شنة من عمله يف جمال دفن �ملوتى. 

�أن ح�شر حمقق يف  �أعلنت وفاته �الأربعاء �ملا�شي، بعد  �أن �لرجل �لذي يدعى و�لرت وليامز  ويف تفا�شيل �لق�شة، 
�أفاق �لرجل  ا وبالتايل نقل �إىل د�ر �جلناز�ت، حيث  �أ�شباب �لوفيات �إىل منزله يف لك�شينجتون، ومل يجد له نب�شً

�لبالغ من �لعمر 78 عاما عندما كانت �إد�رة �شوؤون �جلناز�ت ت�شتعد لتحنيطه. 
وقد �أفاق و�لرت وبد�أ بال�شرب على �لغطاء �لذي كان ملفوفا فيه يف مقر �إد�رة �شوؤون �جلناز�ت بورتر �أند �شونز يف 

ليك�شينن. و�شرعان ما نقل �ملز�رع �ل�شابق �إىل �مل�شت�شفى. 
ويف حتقيق تلفزيوين، �أكدت �إحدى بنات �لرجل، وهو �أب ل� 11 ولد�ً، �أنه توجد طبعاً �أ�شباب قد ت�شرح وتف�شر �الأمر 

من �ملنظار �لطبي، لكن �لعائلة تعتقد �أنه �لقدر �لذي مل ي�شاأ �أن تنتهي حياة و�لدها �الآن. 
يذكر �أن هذ� �خلطاأ يعزى ، بح�شب �لطبيب �ل�شرعي، �إىل تعطل جهاز قيا�س دقات �لقلب. 
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تقا�سي ال�سرطة بعد اأن انقذتها 
�لعمر، دعوى  و�الأربعني من  �ل�شابعة  بريطانية يف  �إم��ر�أة  حّركت 
بتهمة  جرمية،  من  �أنقذتها  �أن  بعد  بالدها  �شرطة  �شد  ق�شائية 

�نتهاك حقوقها �الإن�شانية.
وقالت �شحيفة ميل �أون �شندي، �إن �ملر�أة، �لتي مت تعريفها باإ�شم 
جويل الأ�شباب قانونية، �شّلمت �لدعوى �لق�شائية للمحكمة �لعليا 
�ل�شهود  �الإفال�س ج��ّر�ء و�شعها يف نظام حماية  يف لندن بدعوى 
�ألف   100 م��ق��د�ره  بتعوي�س  للمطالبة  تقريباً،  �شنو�ت   10 مل��دة 

جنيه ��شرتليني من �ل�شرطة �لريطانية.
و�أ�شافت �أن جويل ، �لعاملة يف جمال �لتجميل، ��شطرت مع �بنتها 
تعّر�شها  بعد  �نكلرت�،  بجنوب  �شرية  منازل  يف  للعي�س  �ملر�هقة 
قبل  من  للتهديد  خم���ّدر�ت،  تاجر  وه��و  �ل�شابق  حياتها  و�شريك 

ع�شابات �ملخّدر�ت.
�لريطانية  �ل�شرطة  �تهمت  �مل����ر�أة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
مبنعها من �لعمل خالل فرتة تخفيها، ما جعلها تفقد منزلها يف 

لندن وغريه من �ملمتلكات الأنها ��شطرت للتخّلي عنها.
باأن �شرطة  �إنها فقدت كل �شيء وت�شعر  �إىل جويل قولها  ون�شبت 
لندن تخّلت عنها ب�شكل كامل، بعد �أن كانت تعّهدت بتعوي�س �أي 

خ�شائر تتعّر�س لها جّر�ء و�شعها يف برنامج حماية �ل�شهود.
و�أ�شافت �ملر�أة �أن �شرطة لندن تركتها من دون مال، و�أنها ال تز�ل 
دعوى  حتريك  وق���ّررت  منزلها،  ب��اب  ُط��رق  كلما  ب��اخل��وف  ت�شعر 
ق�شائية �شد �ل�شرطة �أمام �ملحكمة �لعليا بتهمة �إنتهاك حقوقها 
على  �أ���ش��ّرت  �أن  بعد  نزيهة،  غ��ري  ب�شورة  ومعاملتها  �الإن�شانية 

و�شعها يف برنامج حماية �ل�شهود ملدة 6 �أ�شهر.

ت�سحك عند النطق ب�سجنها مدى احلياة 
�لقا�شي  ق��ر�أ  عندما  و�شحكت  �شفاحة  بريطانية  قاتلة  �بت�شمت 
ميل  ديلي  �شحيفة  وقالت  �حل��ي��اة.  م��دى  بال�شجن  عليها  �حلكم 
 3 قتلت  �لتي  دينهي )31 عاما(،  �لقاتلة جوهانا  �إن  �لريطانية 
�ل�شابة  �أن  �ل�شحيفة  ونقلت  قتلهم.  على  ن��دم  �أي  تبد  مل  رج��ال، 
و�جهت �عتقالها من قبل �ل�شرطة بال�شحك و�شرد نكت يف مركز 
تظهر  لقطات  على  ح�شلت  �أنها  �ل�شحيفة  و�أ�شافت  �ل�شرطة.  
�ملر�أة حلظة �عتقالها عند مركز �ل�شرطة.  وقالت جوهانا ل�شباط 
ممازحة  �أ���ش��خ��ا���س،   3 ق��ت��ل  بتهمة  �عتقلوها  �أن  ب��ع��د  �ل�����ش��رط��ة، 
ك��ان ميكن  �أ���ش��و�أ.  �الأم��ر  �أن يكون  ك��ان ميكن  بالقتل:  وم�شتهزئة 
�لقاتلة  و�أردف���ت   . �أو قبيحة  ���ش��ود�ء  �أو  �شمينة  �أو  �أك��ون كبرية  �أن 
مثل  �إن���ه  ك��ب��ري�.  �أم���ر�  لي�س  �لقتل  حم��اول��ة  �أو  �لقتل  �ملت�شل�شلة 

�خلروج يوم �الأحد حلفلة �شو�ء. �إنه �شهل .
وقالت �ل�شحيفة �إن �للقطات، �لتي �لتقطتها فيديوهات �ملر�قبة 
يف مركز �ل�شرطة، �أظهرت �لقاتلة وهي ترق�س وتبت�شم بابتهاج يف 

�لبهو �لرئي�شي للمركز فيما كان �شباط �ل�شرطة يقفون حولها.
بعد  �ملحكمة  �إىل  و�ل�شتائم  �ل�شب  وجهت  �لتي  دينهي،  وت�شاهد 
�شدور �حلكم بحقها، يف �لفيديو وهي ترفع ر�أ�شها وحترك �شعرها 
بينما جتل�س على مقعد قبالة مكتب. وقد و�شف ج�شت�س �شبن�شر، 
�لقا�شي يف حمكمة �ولد بايلي يف لندن، جوهانا باأنها قاتلة قا�شية 
�م���ر�أة حت�شل على حكم  �أول  لت�شبح  وم��ت��اآم��رة  و�أن��ان��ي��ة  وم��اك��رة 
�عرتفت  ق��د  كانت  دينهي  �ل�شجن.  يف  حياتها  �أي���ام  بقية  بق�شاء 
 48 وكيفن يل  ع��ام��ا(   31( �شالبو�شزي�شكي  ل��وك��از  م��ن  ك��ل  بقتل 
عاما( وجون �شامبان )56 عاما(. وهم �شاحب �لبيت �لذي كانت 
تقيم فيه، و�شريكها يف �ل�شكن، و�شديقها، وقتلو� كلهم طعنا. كما 

�ملمثلة كيت بالن�سيت حتمل جائزة �أف�سل �سخ�سية ن�سائية يف فيلم )�ليا�سمني �لأزرق( خالل توزيع جو�ئز �ل�سينما حاولت الحقا قتل رجلني �آخرين لكنها ف�شلت يف ذلك.
يف �سانتا مونيكا بكاليفورنيا. )رويرتز(

األعاب نينتندو 
القدمية تزداد قيمتها

�لقدمية  نينتندو  �أل��ع��اب  ت���ز�ل  ال 
حتتفظ بقيمتها فلم تفقد بريقها 
�مل�شتعدون  ع�شاقها  ل��دى  مطلقاً 
دف�����ع م���ب���ال���غ ط���ائ���ل���ة �����ش����ر�ء هذه 
�لب�شائع  �أ�����ش����و�ق  م���ن  �الأج����ه����زة 

�مل�شتعملة يف �أملانيا.
�الأملانية  ج��ي��م��رو  جم��ل��ة  و�أف�����ادت 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم����ال �الأل���ع���اب 
�الهتمام  ه���ذ�  ب����اأن  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�لتي  ن��ي��ن��ت��ن��دو  �أج���ه���زة  �إىل  ي�����ش��ل 
كانت تباع يف �الأ�شو�ق �الأملانية عام 
���ش��ع��ر �جل��ه��از من  1987 وي�����ش��ل 
هذ� �لنوع و�لذي يعر�س للبيع يف 

حالة جيدة �إىل 40 يورو.
�أن ت�شل قيمة �أجهزة  ومن �ملمكن 
عبوتها  د�خ���ل  ت��ب��اع  �ل��ت��ي  نينتندو 
�أعلى من هذ�  �أ�شعار  �إىل  �الأ�شلية 
�لفيديو  �أل���ع���اب  �أن  ك��م��ا  �ل�����ش��ع��ر، 
ن��ف�����ش��ه��ا م��ث��ل لعبة  �ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة 
ليجاند �أوف زيلد� �أو ميجا مان ال 

تباع �أي�شاً باأ�شعار زهيدة.
وع�����ن�����د �������ش������ر�ء ه��������ذه �الأل������ع������اب 
هو�ة  ي��اأخ��ذ  �أن  الب��د  �لكال�شيكية، 
�أل���ع���اب �ل��ف��ي��دي��و يف �ع��ت��ب��اره��م �أن 
يف  �شدرت  �لتي  �الألعاب  �إ�شد�ر�ت 
على  للعمل  ت�شلح  قد ال  ما  دول��ة 
�ل���ت���ي ط���رح���ت يف دولة  �الأج����ه����زة 
�لتي  �الأل���ع���اب  �أن  مبعنى  �أخ����رى، 
�أو  ����ش���درت يف �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة 
�أجهزة  �ليابان مثاًل ال تعمل على 

نينتندو �لتي طرحت يف �أملانيا. 

كارمن �سليمان 
حتتفل باألبومها 

�ل�����ش��اب��ة كارمن  �مل��ط��رب��ة  ت�����ش��اف��ر 
�الأردنية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل  �شليمان 
�ل����ي����وم �الإث������ن������ني، حيث  ع�����ّم�����ان، 
�شتقيم موؤمتر�ً �شحفياً لالحتفال 
�أخباري  �الأول  �أل��ب��وم��ه��ا  ب��اإط��الق 
�الأغنية  ع����ن����و�ن  ي��ح��م��ل  وه�����و   ،
فنان  ل��ه��ا  حلنها  �ل��ت��ي  �لرئي�شية 

�لعرب حممد عبده.
كارمن  جت����ري  �أن  �ملُ��ن��ت��ظ��ر  م���ن 
جمموعة من �للقاء�ت �لتلفزيونية 
و�ل�����ش��ح��ف��ي��ة، ع��ق��ب �ن��ت��ه��ائ��ه��ا من 
على  بالتوقيع  تقوم  كما  �مل��وؤمت��ر، 

ن�شخ �الألبوم ملحبيها.
بجمهورها  ك��ارم��ن  تلتقي  و���ش��وف 
يوم  يف م�شر، فيما بعد، وحتديد�ً 
�جل��اري، يف حفل  )�آذ�ر(  8 مار�س 
باإطالق  حت��ت��ف��ل  ح��ي��ث  م�����ش��اب��ه، 
�ألبومها يف فريجن ميجا �شتورز ، 

مبدينة ن�شر.

ن�سائح لتعلم اللغات يف زمن قيا�سي
�لتطور  يفر�شها  �شرورة  �الأجنبية  �للغات  تعلم  �أ�شبح 
�ل��ع��ل��م��ي �مل��ت�����ش��ارع خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة، ومل يعد 
ب��االإم��ك��ان م��و�ك��ب��ة �حل�����ش��ارة و�ل��ت��ط��ور �ل��ب�����ش��ري دون 
�الإطالع على ثقافات �ل�شعوب �الأخرى بلغاتها. ونتيجة 
�نت�شار �الإنرتنت وو�شائل �لتو��شل �الجتماعي بات من 
�ل�شرورة �إتقان لغات �أجنبية �أخرى لالإبحار يف معني ال 
ين�شب من �ملعلومات �لتي توفرها �ل�شبكة �لعنكبوتية، 
�لن�شائح  ه��اك جمموعة من  الي��ف  يقدم موقع  ولهذ� 
�لتي ت�شاعد على تعلم لغة جديدة يف �أ�شرع وقت ممكن. 
-1 �ختيار �ملنهج �ملنا�شب تتوفر يف �الأ�شو�ق وعلى �شبكة 
�أن  ويجب  �للغات،  تعليم  مناهج  من  �لعديد  �الإنرتنت 
على  �لطريق  ي�شهل  �ل��ذي  �ملنا�شب  �ملنهج  �ختيار  يتم 
�ملتعلم باأي�شر و�أ�شرع �لطرق، وال باأ�س يف �حل�شول على 
ر�أي �خلر�ء و�أ�شحاب �لتجارب �ل�شابقة يف هذ� �ملجال.

-2 �ال�شتفادة من بر�مج �لتلفزيون ومو�قع �الإنرتنت
�لتلفزيون  وب��ر�م��ج  �الأف����الم  يف  �ملحكية  �للغة  ت�شاعد 
�ل�شحيح، وين�شح  بال�شكل  �الأجنبية  �للغات  �إتقان  على 
با�شتبد�ل �لن�شخ �ملرتجمة من هذه �لر�مج باأخرى ال 
تز�ل حتتفظ بلغتها �الأ�شلية، كما يف�شل �أن يتم قر�ءة 
يرغب  �لتي  باللغة  �الإن��رتن��ت  مو�قع  ومتابعة  �الأخ��ب��ار 

�لقارىء بتعلمها. -3 حتديد جدول زمني للتعليم

ي�شاعد �جلدول على تنظيم �لوقت و�اللتز�م بح�ش�س 
�أن يتم و�شع هدف �شمن مدة  �لتعلم �ليومية، ويجب 
�لعزم على  �إليه، مثل  للو�شول  و�ل�شعي  زمنية حمددة 
�إتقان �ملحادثة خالل 6 �أ�شهر �أو �شنة، و�تباع �الأ�شاليب 
و�ال�شرت�تيجيات �لتي ت�شاعد على حتقيق هذ� �لهدف.

بع�س  ت�شاعد  للتعليم  خ��ا���ش��ة  تقنيات  ����ش��ت��خ��د�م   4-
�لتقنيات على تر�شيخ �ملعلومات يف �لذ�كرة، فعلى �شبيل 
�ملثال يف�شل �أن تقرتن بع�س �لكلمات و�الألفاظ ب�شور 
�أو �أ�شكال جم�شمة، وعلى �لرغم من �أن �لبع�س ي�شتهني 
بهذه �لطريقة يف �لتعلم �إال �أن �لعقل �لباطن لالإن�شان 
باأ�شياء  �ق��رت�ن��ه��ا  عند  �أف�شل  ب�شكل  �ملعلومات  يخزن 
معينة. -5 �ال�شتفادة �لق�شوى من �لوقت بدل �ال�شتماع 
�إىل �الأغاين �أو ممار�شة �ألعاب �لفيديو يف �أوقات �لفر�غ، 
ين�شح باال�شتفادة من بع�س �لر�مج و�لتطبيقات �لتي 

توفرها �لهو�تف �لذكية لتعلم لغات جديدة.
-6 �لتحدث ب�شكل م�شتمر

�للغات،  لتعلم  �الأم��ث��ل  �لطريقة  �لتكر�ر  طريقة  تعد   
وت�شاعد �ملحادثة بلغة �أجنبية مع �الآخرين على تعلمها 
لذلك  �الأك��ادمي��ي��ة،  �الأ�شاليب  م��ن  بكثري  �أ���ش��رع  ب�شكل 
�إىل  ينتمون  �أ�شخا�س  مع  د�ئم  ب�شكل  بالتحدث  ين�شح 

�لبلد �الأم للغة �ملر�د تعلمها.

اأ�سواأ اإطاللة للنجمة بريتني �سبريز 
ظهرت �لنجمة �الأمريكية بريتني �شبريز موؤخًر� وهي تخرج من �أحد �ملطاعم �ل�شرية، وحتمل بيدها 

طبًقا من )�ل�شلطة(، قبيل لقائها بحبيبها ديفيد لوكادو لتناول �لغد�ء يف بحرية وي�شتوود.
�أ�شو�أ �إطالالتها على �الإط��الق؛ حيث ظهرت  �أنها يف  �أك��دو�  �أث��ارت �شخط متابعيها، �لذين  بريتني 
ا  �شاحبة ومتعبة مع ت�شريحة �شعر غري مرتبة جعلتها تبدو �أكر من عمرها، كما �ختارت قمي�شً

برتقالًيا و )�شورت( �أ�شود وحذ�ًء ريا�شًيا بعيدين عن �الأناقة، بح�شب جمهورها.
�أن �شبريز غرّيت لون �شعرها �إىل �الأ�شود؛ الإحياء حفلة يف ال�س فيجا�س خالل هذ� �ل�شهر  يذكر 

وذلك بعد �شنو�ت من �عتمادها �للون �الأ�شقر.


