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املوارد الب�شرية بالرتبية تعلن عنه  
دليل ل�ضبط اآلية حركة النقل 

واإنهاء اخلدمة للموظفني واملعلمني
•• دبي – حم�شن را�شد 

يف  جديدا  نظاما  و�ضع  من  م�ؤخرا،  والتعليم  الرتبية  وزارة  انتهت 
دليل من 30 �ضفحة ي�ضم الآليات والإج��راءات التي �ضيتم اإتباعها 
ب�����ض��اأن تنفيذ ال��ن��ق��ل ال��داخ��ل��ي واخل���ارج���ي ، واإن���ه���اء اخل��دم��ة فيما 
ومعلمني،  اإداري���ني  باملدار�س  العاملني  واملقيمني  امل�اطنني  يخ�س 
، وكانت نبيلة  ال���زارة واملناطق التعليمية  وكذلك العاملني بدي�ان 
اأعلنت عنه يف لقاء  ب��ال���زارة قد  الب�ضرية  امل���ارد  اإدارة  م��رزا مدير 
الدليل  ،واعتمد  التعليمية  املناطق  املا�ضي �ضم مدراء  ال�ضب�ع  عام 
على عدة معاير اتفق عليها من �ضاأنها ت�فر بيئة منا�ضبة ت�ضهم يف 
رفع الكفاءة النتاجية ، وخلق ن�ع من المان وال�ضتقرار ال�ظيفي ، 
يجعل امل�ظف قادرا على العطاء مبا يخدم امل�ؤ�ض�ضة ، و�ضيتم العالن 

عنه ف�ر اعتماده قريبا .                              )التفا�ضيل �س7(

�ضرطة اأبوظبي تنقذ فرن�ضيا �ضقط يف بئر عميقة
•• اأبوظبي-وام:

اأنقذت �ضرطة اأب�ظبي م�اطنا فرن�ضيا �ضقط ليال يف بئر ماء عميقة 
امل��زارع اخلا�ضة  �ضائكا لإح��دى  اأن �ضل طريقه وتعدى �ضريطا  بعد 
اإىل  احل��ادث��ة  تفا�ضيل  وت��ع���د  اأح���د.  ي���راه  اأن  دون  بئرها  يف  ليه�ي 
اإىل غرفة عمليات ال�ضرطة  "الأحد" املا�ضي حني ورد  �ضبيحة ي�م 
ب��الغ م��ن اأح��د امل��زارع��ني يفيد ب���ج���د �ضخ�س داخ��ل بئر امل��اء التي 
تروي اإحدى امل��زارع اخلا�ضة يف منطقة اخلرمية على طريق رزين 

بني مدينتي العني واأب�ظبي.                         )التفا�ضيل �س2(

•• دبي-وام:
ال  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  ح�ضر 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 
مل�ؤمتر  الفتتاحية  اجلل�ضة  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
ال�ضتثمار ال�ضن�ي يف دورته الرابعة والذي تنظمه 

وزارة القت�ضاد يف الدولة حتت رعاية �ضم�ه. 

م���ن ج��ه��ة اخ����رى ال��ت��ق��ى ���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�ضيخ 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  ال  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل يف قاعة 
ظهر  قبل  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف  امللتقى 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضم�  بح�ض�ر  ام�س 

را�ضد ال مكت�م ويل عهد دبي. )التفا�ضيل �س2(

حممد بن را�ضد خالل ح�ض�ره اجلل�ضة الفتتاحية مل�ؤمتر ال�ضتثمار ال�ضن�ي  )وام(

ح�شر اجلل�شة االفتتاحية ملوؤمتر اال�شتثمار ال�شنوي والتقى عددا من روؤ�شاء وفود الدول امل�شاركة 

حممد بن را�ضد: خربة الإمارات ن�ضعها 
يف خدمة الأ�ضقاء والأ�ضدقاء حول العامل 

اردوغان يتعهد بت�شفية ح�شابات مع عدوه غولن 

العتداء على زعيم املعار�ضة يف الربملان الرتكي 

ثالثة  ت��رح��ل  الهند 
دبلوما�ضيني ا�ضرائيليني 

•• نيودلهي-اأ.ف.ب:

ال�������ض���ف���ارة  م�����������ض������ؤول يف  اع����ل����ن 
ال�ضرائيلية يف ني�دلهي ام�س ان 
ا�ضرائيليني  دبل�ما�ضيني  ثالثة 
متهمني مبهاجمة م�ظف هندي 
يف دائرة الهجرة يف مطار العا�ضمة 
ال��ه��ن��دي��ة وا���ض��اب��ت��ه ب���ج���روح، مت 

ترحيلهم اىل ا�ضرائيل.
ني�دلهي  ����ض���رط���ة  رف���ع���ت  وق�����د 
امل�ظفني  ع��ل��ى  ج��ن��ائ��ي��ة  دع������ى 
يتمتع�ن  ال����ذي����ن  ال��ق��ن�����ض��ل��ي��ني 
بعدما  الدبل�ما�ضية  باحل�ضانة 
ح�����ض��ل��ت م���������ض����ادة ب��ي��ن��ه��م وب���ني 
متاخر  وق����ت  ه��ج��رة يف  م���ظ��ف 
با�ضم  امل���ت���ح���دث  وق�����ال  ال�����ض��ب��ت. 
ني�دلهي  ال�ضرائيلية يف  ال�ضفارة 
الدبل�ما�ضي�ن  ه�ر�ضاندي  اوهاد 
الثالثة ال�ضالع�ن يف هذا احلادث 

مت ترحيلهم اىل ا�ضرائيل.

•• انقرة-اأ ف ب:

رئي�س  وع��د  البلدية،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  بالف�ز  م��ع��ززا 
اردوغ�������ان الثالثاء  ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب  ال��������زراء 
ب��الن��ت��ه��اء م���ن ع����دوه ف��ت��ح اهلل غ���ل��ن و���ض��ط مناخ 
على  بال�ضرب  الع��ت��داء  مع  مت�ترا  زال  ما  �ضيا�ضي 

معار�ضه الرئي�ضي.
فعند ا�ضتئناف اجلل�ضة الربملانية �ضن اردوغان امام 

الأمن يحبط هجمات اإرهابية يف القاهرة
•• القاهرة-يو بي اأي:

اأبطل خرباء املفرقعات يف جهاز الأمن امل�ضري، ام�س مفع�ل عب�ة نا�ضفة 
داخل ق�ضم �ضرطة مدينة ن�ضر يف القاهرة، ياأتي ذلك بعد �ضاعات قليلة 

من اإبطال مفع�ل 12 عب�ة نا�ضفة يف جامعة عني �ضم�س.
وقال م�ضدر اأمني لي�نايتد بر�س اإنرتنا�ض�نال، اإنه مت العث�ر على ج�ضم 
ومت  القاهرة(،  ن�ضر)�ضرق  مدينة  ثان  �ضرطة  ق�ضم  حديقة  يف  معدين 
التعامل مع اجل�ضم من جانب خرباء املفرقعات الذين تبين�ا اأنه عبارة 

عن عب�ة نا�ضفة حملية ال�ضنع.
اأنه مت فر�س ط�ق اأمني وتفتي�س جميع اأنحاء مركز ال�ضرطة  واأ�ضاف 

حت�ضباً ل�ج�د عب�ات اأخرى تك�ن قد ُزرعت هناك.
12 عب�ة نا�ضفة يف  وياأتي احلادث عقب �ضاعات قليلة من العث�ر على 

جامعة عني �ضم�س )�ضمال القاهرة(.
الأمنية  الأجهزة  اإن  �ضحايف،  بيان  يف  امل�ضرية،  الداخلية  وزارة  وقالت 
فى  القان�نية  الإج����راءات  باإتخاذ  حالياً  تق�م  القاهرة  اأم��ن  مبديرية 
�ضباح  �ضم�س  ع��ني  جلامعة  التابع  الإداري  الأم���ن  اأف���راد  متكن  واق��ع��ة 
بتم�ضيط  قيامهم  ح��ال  وذل��ك  غريب  ج�ضم   12 على  العث�ر  من  ام�س 
نطاق اجلامعة الداخلي باملنطقة ال�اقعة بني كليتى احلق�ق واحلا�ضب 

الآيل.
اأن  اأن ق�ات احلماية املدنية وخرباء املفرقعات تبين�ا  ال���زارة  واأ�ضافت 
معهم  التعامل  ومت  ال�ضنع  حملية  قنبلة   12 عن  عبارة  الأج�ضام  تلك 

••  الفجر – تون�ص - خا�ص:

انطلق املجل�س التاأ�ضي�ضي الت�ن�ضي يف النقا�س العام 
بالنتخابات  املتعلق  الأ�ضا�ضي  القان�ن  مقرتح  ح�ل 
وال���ض��ت��ف��ت��اء، وق���د ع��ر���ض��ت جل��ن��ة ال��ت�����ض��ري��ع العام 
لهذا  الإع�����داد  يف  اأ���ض��غ��ال��ه��ا  ح����ل  ت��ق��ري��را  باملجل�س 

امل�ضروع.
وك��م��ا ك���ان م��ت���ق��ع��ا، دار ال��ن��ق��ا���س ال��ع��ام ح����ل عدة 
نقاط، وكان اأبرزها الف�ضل 167 من امل�ضروع الذي 
يتعلق باإق�ضاء التجمعيني الد�ضت�ريني، حيث جتلى 
النق�ضام بني الن�اب والكتل بني م�ؤيد للعزل وراف�س 

لعتماد الإق�ضاء كاآلية �ضيا�ضية وانتخابية.
اأثار قان�ن العزل ال�ضيا�ضي، حتى قبل مناق�ضة  وقد 

الداعية  ع��ل��ى جمعية  ه��ج���م��ا ج��دي��دا  ن����اب ح��زب��ه 
ال�ضالمي غ�لن املنفي اىل ال�ليات املتحدة مت�عدا 

باخ�ضاعها ل�ضط�ة الق�ضاء.
الرئي�ضي  احل�����زب  زع���ي���م  ع��ل��ى  الع����ت����داء  مت  وق����د 
للمعار�ضة يف تركيا كمال كيليت�ضدار اوغل� الثالثاء 
ال��رتك��ي م��ن قب�ل جمه�ل �ضدد له  ال��ربمل��ان  داخ��ل 
الخبارية  ال��ق��ن���ات  ذك���رت  ك��م��ا  ال���ج��ه  يف  لكمتني 

الرتكية.

م�ضروع القان�ن النتخابي، جدل حادا بني مك�نات 
اأراء الأح��زاب يف  امل�ضهد ال�ضيا�ضي يف ت�ن�س وتباينت 

هذا ال�ضاأن.
ولئن حافظت بع�س الأح��زاب على م�قفها من هذا 
اأخرى  اأح��زاب��ا  ف��ان  رف�ضه،  اأو  بدعمه  �ض�اء  القان�ن 

غرت م�قفها منه بن�ضبة 180 درجة.
التي  ال�ضيا�ضية  الت�ضكيالت  من  اجلمه�ري  احل��زب 
بقيت على م�قفها، وقد اأكد رئي�س الهيئة ال�ضيا�ضية 
ل��ل��ح��زب اأح��م��د جن��ي��ب ال�����ض��اب��ي الث��ن��ني، اأن م�قف 
م�ضروع  يف  ال�ضيا�ضي  العزل  من  اجلمه�ري  احل��زب 
يتغر  ومل  تاريخيا  م�قفا  ك��ان  النتخابي  القان�ن 
اجلماعية  ل��ل��م�����ض��ادرة  حم��اول��ة  لأن���ه   2011 م��ن��ذ 
حل��ق���ق ال���ت����ن�������ض���ي���ني.                          )التفا�ضيل 

فتاة من �ضكان القرم تعرب عن �ضعادتها بح�ض�لها على ج�از �ضفر رو�ضي

زعيم املعار�ضة الرتكية لدى و�ض�له اىل الربملان )رويرتز(

كتلة حركة النه�ضة متلك ورقة ال�ضغط داخل التاأ�ضي�ضي

النظام يهاجم بلدة رنكو�س يف القلمون

ع�ضرات القتلى بق�ضف ع�ضوائي يف حماة وحلب

•• دونيت�شك-وكاالت:

بالتفكك  املهددة  اوكرانيا  اعلنت 
امل�الني  النف�ضاليني  ان  ام�����س 
كارهابيني  �ضيعامل�ن  ل��رو���ض��ي��ا 
رو�ضيا  ح���ذرت  بينما  وجم��رم��ني 
م�����ن خ���ط���ر ح������رب اه���ل���ي���ة بعد 
ل���الن���ت���ق���اد م����ن قبل  ت��ع��ر���ض��ه��ا 

احللف الطل�ضي.
املتحدة  ال������لي�����ات  واق����رتح����ت 
اج���راء حم��ادث��ات واف��ق��ت رو�ضيا 
عليها �ضرط م�ضاركة ممثلني عن 

الوكرانيني امل�الني لها فيها. 
و������ض�����رح ال���رئ���ي�������س الوك���������راين 
النتقايل اولك�ضندر ت�رت�ضين�ف 
يرفع�ن  الذين  النف�ضاليني  ان 
املباين  وي���ج���ت���اح����ن  ال����ض���ل���ح���ة 
�ضتتم معاملتهم مب�جب القان�ن 
والد�ضت�ر كارهابيني وجمرمني.
ق�����ات  ان  ت����رت�������ض���ي���ن����ف  وق������ال 
المن لن ترفع ابدا ال�ضالح على 

تكليف رئي�س احلكومة النتقالية 
جديدة  وزارة  ت�ضكيل  الليبية 

•• طرابل�ص-اأ.ف.ب:

ك���ل���ف امل������ؤمت�����ر ال�����ط����ن����ي ال���ع���ام 
الليبي )الربملان( الثالثاء رئي�س 
احل���ك����م���ة الن��ت��ق��ال��ي��ة ع��ب��د اهلل 
ح��ك���م��ة جديدة  ت�����ض��ك��ي��ل  ال��ث��ن��ي 
وت���روؤ����س ف���رتة ان��ت��ق��ال��ي��ة جديدة 

كما اعلن امل�ؤمتر.
املكني ل�كالة  النائب طاهر  وقال 
ثبت  ال���ث���ن���ي  ان  ب���ر����س  ف���ران�������س 
ت�ضكيل  وك��ل��ف  ل���ل����زراء  ك��رئ��ي�����س 
حك�مة  خلالفة  ج��دي��دة  حك�مة 
ع��ل��ي زي�����دان ال����ذي اق��ي��ل يف 11 

مار�س.
با�ضم  ال���ن���اط���ق  ق�����ال  م����ن ج��ه��ت��ه 
ال����ع����ام عمر  ال�����ط����ن����ي  امل������ؤمت�����ر 
ان  بر�س  فران�س  ل�كالة  حميدان 
الربملان اختار تثبيت الثني رئي�ضا 
للحك�مة بعدما ف�ضل يف الت��ضل 
جديد  رئ��ي�����س  ح�����ل  ت����اف���ق  اىل 
رئي�س  ان  وقال حميدان  لل�زراء. 
احل��ك���م��ة اجل���دي���د ام���ام���ه مهلة 
جديدة  ح��ك���م��ة  لت�ضكيل  ا���ض��ب���ع 

تنال ثقة امل�ؤمتر ال�طني العام.

ردا  وذل��ك  �ضلميني،  متظاهرين 
على حتذيرات م��ضك� من خطر 

حرب اهلية.
وخالل الليل، �ضنت ق�ات جاغ�ار 
اخلا�ضة التابعة ل�زارة الداخلية 
يف  الرهاب"  مل��ك��اف��ح��ة  ع��م��ل��ي��ة 
ن�ضمة(  ماليني   1،5( خاركيف 

والتي تبعد 50 كلم عن احلدود 
ال��رو���ض��ي��ة، وح��ي��ث ح��ا���ض��ر مئات 
لرو�ضيا  امل�الني  املتظاهرين  من 
التابعة  امل��ح��ل��ي��ة  الدارة  م��ب��اين 
ال�ضرطة  وا�������ض������ارت  ل���ك���ي���ي���ف. 
وم�����ض���ؤول���ن ح��ك���م��ي���ن اىل ان 
م��ت��ظ��اه��ري��ن ر����ض���ق����ا زج���اج���ات 

•• عوا�شم-وكاالت:

اآخ���رون يف  وج��رح  ُقتل�ا  اأن مدنيني  ذك��رت م�ضادر ميدانية 
ق�ضف ع�ض�ائي لق�ات النظام بالرباميل املتفجرة وال�ض�اريخ 
الفراغية يف حماة وحلب، تزامنا مع ا�ضتداد املعارك يف جن�ب 
�ض�ريا و�ضمالها، فيما تق�ضف بكثافة بلدة رنك��س يف منطقة 

القلم�ن �ضمال دم�ضق متهيدا لقتحامها، 
واأفاد مركز حماة الإعالمي ام�س باقتحام اجلي�س ال�ض�ري 
احلر مدينة طيبة الإمام بريف حماة ال�ضمايل، مما اأدى اإىل 

اأ�ضر العديد من العنا�ضر امل�الية للنظام داخل املدينة.
وب�ضاتينها  املدينة  با�ضتهداف  ذلك  على  النظام  ق�ات  وردت 

اإىل  اأدى  مم��ا  املتفجرة،  وال��ربام��ي��ل  الفراغية  بال�ض�اريخ 
مقتل �ضخ�س و�ضق�ط عدد من اجلرحى.

اأعدمت  النظام  ق���ات  اإن  اأخ��رى، قال مركز حماة  من جهة 
اقتحام  اإث��ر  ن�ضاء-  اأربعة  -بينهم  اأ�ضخا�س  خم�ضة  ميدانياً 

بلدة حيالني بريف حماة الغربي من اأربعة حماور.
بني  عنيفة جرت  ا�ضتباكات  اإن  املركز  قال  ذات��ه،  الريف  ويف 
ملح  وت��ل  ح�ضرايا  ح�اجز  على  والنظامي  احل��ر  اجلي�ضني 
له  تتعر�س  عنيف  ق�ضف  مع  تزامنا  والقرامطة،  واجللمة 
املنطقة، خ�ض��ضاً قريتي الرو�ضة والع�ينة، مما اأ�ضفر عن 
مقتل طفل و�ضق�ط جرحى، اإ�ضافة اإىل حركة نزوح لالأهايل 

من هذه القرى خ�فاً من ارتكاب النظام جمازر اأخرى.

ويف مدينة حماة، اأفاد املركز باأن ق�ات النظام �ضنت حمالت 
واجلراجمة  الفراية  اأحياء  يف  املدنيني  بحق  واعتقال  ده��م 
وال�����ض��م��ال��ي��ة داخ�����ل امل���دي���ن���ة، ت���زام���ن���ا م���ع ق�����ض��ف م�ضتمر 
الع�ضكري باجتاه قرى وبلدات  بال�ض�اريخ من مطار حماة 

الريف احلم�ي.
اىل ذلك، ذكر تلفزي�ن املنار التابع حلزب اهلل من جهته ان 

اجلي�س ال�ض�ري بداأ عملية ع�ضكرية يف رنك��س.
ات�ضال  الرحمن يف  رامي عبد  ال�ض�ري  املر�ضد  وقال مدير 
هاتفي م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س تتعر�س ب��ل��دة رن��ك������س يف 
متتالية  ج���ي��ة  وغ����ارات  مكثف  لق�ضف  ال��ق��ل��م���ن  منطقة 

متهيدا لقتحامها.

مو�شكو حتذر كييف من حرب اأهلية

اأمريكا تتهم رو�ضيا بالتمهيد لعمل ع�ضكري يف �ضرق اأوكرانيا 
اأبرز نقطة خالفية يف القانون االنتخابي

مفتاح العزل ال�ضيا�ضي بيد حركة النه�ضة..!
وا�ضتخدم�ا  املبنى  على  ح��ارق��ة 
وا�ضيب  ي��دوي��ة.  وقنابل  ا�ضلحة 
ق����ات المن  ث��الث��ة م��ن عنا�ضر 
ب��ح��ال اخلطر،  ب��ج��روح اح��ده��م 
70 نا�ضطا ي�ضتبه يف  كما اعتقل 

�ضل�عهم يف ن�ضاطات انف�ضالية.
وزير اخلارجية  من جانبه حمل 
الأم���ري���ك���ي ج�����ن ك����ري عمالء 
رو���ض��ي��ا امل�����ض���ؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة عن 
النف�ضالية  ال������ض�����ط�����راب�����ات 
اأوك��ران��ي��ا وقال  اجل��اري��ة يف �ضرق 
حتاول  رمب����ا  م������ض��ك���  اإن  ام�����س 
ع�ضكري  لعمل  ال��ط��ري��ق  متهيد 

كما كان احلال يف القرم.
واأ�ضاف يف حديث يف الك�جنر�س 
اخلا�ضة  الق�ات  اأن  ال�ا�ضح  من 
وراء  وع�����م�����الءه�����ا  ال����رو�����ض����ي����ة 
ال�ضاعات  التي جرت يف  الف��ضى 
اأن ذلك من  اإىل  املا�ضية. م�ضرا 
لتدخل  ذري���ع���ة  ي��خ��ل��ق  اأن  ���ض��اأن��ه 

ع�ضكري مثلما راأينا يف القرم.

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي-وام:

ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضم�  اأك���د 
احل���اك���م يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الهالل 
الأح���م���ر ان ح�����ض���ل الإم������ارات ع��ل��ى امل��رت��ب��ة الأوىل 
الإمنائية  للم�ضاعدات  املانحة  ال���دول  ك��اأك��ر  عامليا 
الر�ضيدة  قيادتها  ت�جيهات  بف�ضل  ج��اء  الر�ضمية 
زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  راأ�ضها  وعلى 
اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( واأخيه �ضاحب 
ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكت�م نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي )رعاه اهلل( 
العلى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضم�  اأ�ضحاب  واإخ�انهما 
لالإحتاد والفريق اأول �ضم� ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 

امل�ضلحة.
وقال �ضم�ه - يف ت�ضريح بهذه املنا�ضبة - ان المارات 
امل�ضاعدات  م��ن��ح  ت��اري��خ��ي��ة يف جم���ال  ق��ف��زة  ح��ق��ق��ت 
اخلارجية الأمر الذي �ضعد بها من املركز ال� 19 يف 
من   2013 ع���ام  يف  الول  امل��رك��ز  اىل   2012 ع���ام 
بن�ضبة  الر�ضمية  الإم��ارات��ي��ة  امل�ضاعدات  زي��ادة  خ��الل 
 2012 مع  باملقارنة   2013 خ��الل  باملائة   375
ح�ضب  ام���ري���ك���ي  دولر  م��ل��ي��ار   5.2 ب��ل��غ��ت  وال���ت���ي 

اإح�ضاءات منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية.
من جانبه اأكد �ضم� ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد اآل نهيان 
الرئا�ضة  ���ض���ؤون  وزي���ر  ال�����زراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
اأن تب�وؤ دولة الإم��ارات العربية املتحدة املركز الأول 
عامليا كاأكر الدول عطاء اإن�ضانيا لعام 2013 اإجناز 
الر�ضيدة  للقيادة  الإن�ضانية  ال��روؤي��ة  يج�ضد  تاريخي 
وي��ع��رب ع��ن ال��ق��ي��م وال��ت��ك��اف��ل وال���رتاح���م ال��ت��ي متيز 
باأن  للعامل  ق�ية  بر�ضالة  ويبعث  وم�اطنيها  الدولة 
ي�����ض���د عالقات  اأن  ينبغي  م��ا  ه��ي  الإن�����ض��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م 
الدول وان م�ؤازرة الأ�ضقاء يف اأوقات الأزمات واملحن 

هي ال�ضبيل لإحالل ال�ضالم وال�ضتقرار.
)التفا�ضيل �س3(

حمدان ومن�شور بن زايد يعربان عن الفخر باإجناز يج�شد الروؤية االإن�شانية للقيادة الر�شيدة
الإمارات الأوىل عامليا كاأكرث 

الدول عطاء اإن�ضانيا لعام 2013

حرم رئي�س النيجر ت�شيد مب�شاعدة موؤ�ش�شة 
خليفة لالأعمال االإن�شانية لل�شعوب املنكوبة 

•• ابوظبي-وام:

ي��ضف�  حممد  فخامة  ح��رم  عائ�ضة  ال�ضيدة  اأ���ض��ادت 
رئي�س جمه�رية النيجر رئي�ضة منظمة غ�ري للحياة 
والإن�ضانية  اخل��ري��ة  بامل�ضاريع  النيجر  يف  الطيبة 
التي تق�م بها دولة الإم��ارات العربية املتحدة ب�ضكل 
لالأعمال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  وم�ؤ�ض�ضة  ع��ام 
الإن�ضانية  املعاناة  من  للحد  خا�س  ب�ضكل  الإن�ضانية 
واإغاثة ال�ضع�ب التي ت�اجه احلروب واملحن والك�ارث 
التي  وامل�ضاريع  امل�ضاعدات  تلك  خ�ض��ضا  الطبيعية 

تنفذها يف القارة الأفريقية .      )التفا�ضيل �س2(
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املنظمة العربية للهالل الأحمر تبداأ اأعمال دورتها ال� 40 مب�ضاركة الإمارات
املنظمة  التي تقدمها  الأدوار  .. فيلما وثائقيا عن  املبنى  حفل تد�ضني 
ودعمها  واإجن��ازات��ه��ا  وم�ضرتها  الأح��م��ر  وال�ضليب  للهالل  العربية 
اأمني عام  للعمل اخلري . واأو�ضح الدكت�ر عبداهلل بن حممد الهزاع 
اأن  احلفل  خالل  كلمته  يف  الأحمر  وال�ضليب  للهالل  العربية  املنظمة 
املبنى متميز يف ت�ضميمه الهند�ضي وجتهيزه املكتبي وم�قعه اجلغرايف 
.. م�ضرا اإىل حتمل اململكة العربية ال�ضع�دية كامل تكاليفه التي قاربت 
45 ملي�ن ريال امتداد للرعاية الذي حتظى بها املنظمة من حك�مة 
التي  املنظمة  ت��اري��خ  ال��ه��زاع  وا�ضتعر�س   . ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
تاأ�ض�ضت عام 1975 حينما تبل�رت فكرة م�ض�ؤويل الهيئات واجلمعيات 
ال�طنية العربية للهالل الأحمر وال�ضليب الأحمر اآنذاك ح�ل احلاجة 
اإىل تنظيم ي�حد ال�ضف ويعزز اجلهد العربي والت�اجد على امل�ضت�ى 

الإقليمي والدويل. 

الهيئة  ق���رارات  متابعة  وح���ل  العام  لالأمني  تقريرين  يت�ضمن  ال��ذي 
وكالة  ملرا�ضل  ت�ضريح  الفالحي يف  واأ�ضاف   .  39 ال�  دورتها  العامة يف 
اأنباء الإم��ارات وام يف الريا�س اأن الجتماع ناق�س ثالثة تقارير مالية 
للمنظمة هي احل�ضاب اخلتامي لالأمانة العامة للمنظمة العربية للعام 
اأع�ضاء  واجلمعيات  للهيئات  الد�ضت�رية  ال�ضرتاكات  و   2013 امل��ايل 
واأ�ضار   .2014 احلايل  للعام  التقديرية  امليزانية  اإىل  اإ�ضافة  املنظمة 
اأعمال  ج��دول  الجتماع  خ��الل  ا�ضتعر�ضت  التنفيذية  اللجنة  اأن  اإىل 
الأحمر يف  الأحمر وال�ضليب  العربية للهالل  العامة للمنظمة  الهيئة 
دورتها ال� 40 التي �ضتعقد الي�م يف الريا�س برعاية �ضم� الأمر في�ضل 
بن عبداهلل بن عبدالعزيز رئي�س هيئة الهالل الأحمر ال�ضع�دي اإ�ضافة 
اإىل حتديد م�عد عقد الدورة ال� 41 والدولة التي �ضت�ضت�ضيفها. وذكر 
املنطقة من ك�ارث  تعي�ضها  التي  الأو���ض��اع  �ضتبحث يف  ال��دورة  اأن هذه 

ال�ضبل  لبحث  والالجئني  النازحني  من  كبرة  اأع��ددا  خلفت  ون��زاع��ات 
الإن�ضانية  الأو�ضاع  اأن  اإىل  واأ�ضار  لهم.  الإن�ضاين  العمل  لتقدمي  املثلى 
يف  احتياجاتهم  وتاأمني  ال�ض�ري�ن  والنازح�ن  الالجئ�ن  يعي�ضها  التي 
اأبرز حماور هذه  املخيمات على احلدود ويف بع�س دول اجل�ار �ضتمثل 
الجتماعات بجانب �ضبل ت�حيد اجله�د املبذولة لتخفيف وطاأة املاأ�ضاة 
واليمن  ليبيا  الإن�ضاين يف  ال��ضع  اإىل مناق�ضة  اإ�ضافة  يعي�ض�نها  التي 
لالأو�ضاع  احلقيقي  احلجم  على  لل�ق�ف  ولبنان  وفل�ضطني  وال��ع��راق 
اآخر د�ضن �ضم� الأمر في�ضل بن عبداهلل  الن�ضانية فيها . من جانب 
الأحمر يف  وال�ضليب  للهالل  العربية  املنظمة  مبنى   .. عبدالعزيز  بن 
حي ال�ضفارات يف الريا�س الليلة املا�ضية بح�ض�ر �ضعادة الدكت�ر حممد 
عتيق الفالحي رئي�س وفد الدولة اإىل اجتماعات الدورة الأربعني للهيئة 
و�ضاهد احل�ض�ر خالل  الريا�س يف وقت لحق.  الي�م يف  �ضتعقد  التي 

•• الريا�ص-وام: 

للهالل  العربية  للمنظمة  العامة  للهيئة   40 ال���  اأع��م��ال  ام�س  ب���داأت 
مب�ضاركة  الريا�س  ال�ضع�دية  العا�ضمة  يف  الأحمر  وال�ضليب  الأحمر 
للهيئة  التنفيذية  اللجنة  وك��ان��ت  الإم��ارات��ي��ة.  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
العامة للمنظمة العربية للهالل الأحمر وال�ضليب الأحمر قد عقدت 
اأم�س اجتماعها الثالث يف الريا�س ملتابعة قرارات الدورة ال� 39 للهيئة. 
الهالل  هيئة  ع��ام  اأم��ني  الفالحي  عتيق  حممد  الدكت�ر  �ضعادة  وق��ال 
 40 ال���  ال���دورة  اجتماعات  اإىل  الهيئة  وف��د  رئي�س  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر 
 .. الأحمر  وال�ضليب  الأحمر  للهالل  العربية  للمنظمة  العامة  للهيئة 
العربية  العامة للمنظمة  الأمانة  اإن الجتماع ناق�س عددا من تقارير 
للهالل وال�ضليب الأحمر ومنها تقرير اأن�ضطة الأمانة العامة للمنظمة 

حممد بن را�ضد يح�ضر اجلل�ضة الفتتاحية ملوؤمتر ال�ضتثمار ال�ضنوي
•• دبي-وام:

ح�ضر �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  ال  را���ض��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم 
الفتتاحية  اجلل�ضة  اهلل  رعاه  دبي 
مل����ؤمت���ر ال���ض��ت��ث��م��ار ال�����ض��ن���ي يف 
دورته الرابعة والذي تنظمه وزارة 
رعاية  حت��ت  ال��دول��ة  يف  القت�ضاد 
مركز  يف  اجلل�ضة  وح�ضر  �ضم�ه. 
ام�س  �ضباح  العاملي  التجاري  دب��ي 
���ض��م��� ال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
بن را�ضد ال مكت�م ويل عهد دبي 
و�ضم� ال�ضيخ مكت�م بن حممد بن 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  را���ض��د ال مكت�م 
ال  �ضعيد  بن  احمد  ال�ضيخ  و�ضم� 
للطران  دبي  هيئة  رئي�س  مكت�م 
طران  ملجم�عة  العلى  الرئي�س 
اأح���م���د جمعة  الم�������ارات وم���ع���ايل 
الزعابي نائب وزير �ض�ؤون الرئا�ضة 
ال�زراء  املعايل  اأ�ضحاب  وعدد من 
والفعاليات  امل�������ض����ؤول���ني  وك����ب����ار 
جانب  اإىل  الدولة  يف  القت�ضادية 
اثنني و�ضتني وزيرا عربيا واأجنبيا 
من بني مئة وع�ضرة وف�د ر�ضمية 
ال�ضقيقة  ال��دول��ة  م��ن  ع��ددا  متثل 
وال�ضديقة وح�ضد من امل�ضتثمرين 

العرب والجانب من داخل الدولة 
وخ����ارج����ه����ا. م���ع���ايل ���ض��ل��ط��ان بن 
القت�ضاد  وزي���ر  املن�ض�ري  �ضعيد 
ترحيبية  ب��ك��ل��م��ة  امل����ؤمت���ر  اإف��ت��ت��ح 
المارات  و�ضي�ف  امل�ؤمتر  براعي 
ي��رك��ز يف  امل����ؤمت���ر  م�����ض��را اىل ان 
ن�ضخته الرابعة وعلى مدى ثالثة 
ال�ضتثمارية  ال�����ض��راك��ة  ع��ل��ى  اأي����ام 
وال�ضامل  امل�ضتدام  النم�  لتحقيق 
والنامية.  ال��ن��ا���ض��ئ��ة  ال����ض����اق  يف 

اقت�ضاد  ي�ا�ضل  فيما  املقبل  العام 
بف�ضل  من�������ه  الم������������ارات  دول��������ة 
ت��دف��ق ال���ض��ت��ث��م��ارات الج��ن��ب��ي��ة يف 
والتي  النفطية  غ��ر  ال��ق��ط��اع��ات 
دولر  م���ل���ي���ار  ال��ت�����ض��ع��ني  ن����اه����زت 
اأمريكي. وا�ضار وزير القت�ضاد اإىل 
يت�قع  ال���دويل  النقد  �ضندوق  اأن 
بن�ضبة  ال�طني  اقت�ضادنا  ينم�  اأن 
يف  باملائة   4.5 اإىل  باملائة  ر3   9
هرمي�س  جم��م���ع��ة  زادت  ح���ني 

ال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  يف  ال�ضد 
امل��ب��ا���ض��رة ع��امل��ي��ا ول��ه��ا ال���ري���ادة يف 
�ضخ ال�ضتثمارات للخارج ويحدث 
الت�ايل  على  الثانية  لل�ضنة  ه��ذا 
و�ضت�ا�ضل ال�ضر على هذا الطريق 
ال��ع��ام اجل���اري بالرغم من  خ��الل 
عدم ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي يف بع�س 
املناطق وال�ضطرابات يف ال�ض�اق 
املالية معتربا اأن هناك ثمان اأ�ض�اق 
ال�ضني  فيها جمه�رية  نا�ضئة مبا 

وتناول ال�زير املن�ض�ري يف كلمته 
عقب  العاملي  القت�ضادي  ال��ضع 
ع�ضفت  التي  القت�ضادية  الزم��ة 
ق��ب��ل ارب���ع���ة اع�������ام ب��ال��ع��دي��د من 
اإقت�ضادات الدول من�ها باأن معظم 
اأن  ي���رون  الق��ت�����ض��ادي��ني  املحللني 
�ضي�ضل  العاملي  القت�ضادي  النم� 
العام  خ�����الل  ب���امل���ائ���ة   3.7 اىل 
ترتفع  اأن  امل��ت���ق��ع  وم���ن  اجل����اري 
هذه الن�ضبة اىل 3.9 باملائة خالل 

ال�ضاأن  بهذا  ت�قعاتها  م��ن  املالية 
وقالت ان من� القت�ضاد الماراتي 
املقبل  العام والعام  قد يرتفع هذا 
اإىل  ب��امل��ائ��ة   4.7 ن�����ض��ب��ت��ه  م���ا  اإىل 
دولة  ف�ز  بعد  خا�ضة  باملائة   5.4
لك�ضب�  دبي  با�ضت�ضافة  الم��ارات 
وزير  م��ع��ايل  واو���ض��ح   .  2020
النا�ضئة  ال����ض����اق  اأن  الق��ت�����ض��اد 
ب���ات���ت ت���ق����د م����ع����دلت ال���ن���م���� اإذ 
ت�ضتح�ذ هذه ال�ض�اق على ن�ضيب 

دول  ع�����ض��ر  اأك����رب  ���ض��م��ن  ال�ضعبية 
الجنبية  لال�ضتثمارات  م�ضتقبلة 
امل��ب��ا���ض��رة. وم��ن جهته اك��د معايل 
رئي�س  ن��ائ��ب  يا�ضني  ال��دي��ن  حم��ي 
ال�زراء وزير التعليم املاليزي على 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ال���دويل وحتقيق 
من  ال����ع����امل  دول  ب����ني  ال�������ض���راك���ة 
العاملي  بالقت�ضاد  النه��س  اج��ل 
وزي�������ادة ن�����ض��ب��ة من�����ه يف الع������ام 
وذل��ك من خ��الل حتقيق  القادمة 

خمتلف  يف  امل�ضرتكة  ال�ضتثمارات 
التنمية  اىل  و����ض����ل  ال��ق��ط��اع��ات 
و�ضرح   . امل���ن�������ض����دة  امل�������ض���ت���دام���ة 
مق�مات ال�ضتثمار يف بالده م�ؤكدا 
ان ماليزيا ت�ضتعد ل�ضتقبال املزيد 
اخلارجية.  ال�ضتثمارات  هذه  من 
بالنم�  ك��ل��م��ت��ه  خ����ت����ام  يف  ون��������ه 
الق��ت�����ض��ادي الم���ارات���ي خا�ضة يف 
و�ضعيها  الخ��رة  الرب��ع  ال�ضن�ات 

لتحقيق النم� امل�ضتدام. 

التقى عددا من روؤ�شاء وفود الدول امل�شاركة مبوؤمتر اال�شتثمار

حممد بن را�ضد: خربة المارات ن�ضعها يف خدمة وم�ضاعدة الأ�ضقاء والأ�ضدقاء حول العامل 

•• ابوظبي-وام:

اأ������ض�����ادت ال�������ض���ي���دة ع��ائ�����ض��ة حرم 
رئي�س  ي������ض��ف���  حم��م��د  ف��خ��ام��ة 
رئي�ضة منظمة  النيجر  جمه�رية 
النيجر  الطيبة يف  للحياة  غ���ري 
بامل�ضاريع اخلرية والإن�ضانية التي 
العربية  الإم���ارات  تق�م بها دول��ة 
وم�ؤ�ض�ضة  ع����ام  ب�����ض��ك��ل  امل���ت���ح���دة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإن�ضانية ب�ضكل خا�س للحد من 
املعاناة الإن�ضانية واإغاثة ال�ضع�ب 
واملحن  احل�������روب  ت�����اج����ه  ال���ت���ي 
خ�ض��ضا  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وال����ك�����ارث 
ت��ل��ك امل�����ض��اع��دات وامل�����ض��اري��ع التي 
ت��ن��ف��ذه��ا يف ال���ق���ارة الأف��ري��ق��ي��ة . 
ون�هت يف هذا ال�ضدد بامل�ضاعدات 
الطبية التي قدمتها امل�ؤ�ض�ضة اىل 
جمه�رية غينيا التي من �ضانها ان 
ت�ضاهم م�ضاهمة كبرة يف حت�ضني 
هناك  الطبية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
�ضعادة  ل��ق��اء  خ����الل  ذل����ك  ج����اء   .
حممد حاجي اخل�ري مدير عام 
م�ؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهيان 

ال�ضيدة  م��ع  الإن�ضانية  ل��الأع��م��ال 
عائ�ضة حرم رئي�س النيجر. وقالت 
م�ؤ�ض�ضة  اأن  النيجر  رئي�س  ح��رم 
تق�م  الإن�ضانية  لالأعمال  خليفة 
ب��ج��ه���د م��ل��م������ض��ة ووا����ض���ح���ة يف 
م�ضاعدة ال�ضع�ب املنك�بة واإقامة 

تنمية  ت�����ض��ه��م يف  ال��ت��ي  امل�����ض��اري��ع 
من  ع���دد  يف  ال��ف��ق��رة  املجتمعات 
التنمية  م���ع���دلت  ذات  ال���ب���ل���دان 
الع�ن جلميع  يد  املنخف�ضة ومد 
م�ضاربهم.  اخ��ت��الف  على  الب�ضر 
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ����ض���ع���ادة حممد 

حاجي اخل�ري ان دولة الإمارات 
�ضاحب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال��دول��ة حفظه  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل 
اإن�ضانية  مب�����ض��اري��ع  ت�����ض��اه��م  اهلل 
م��ت��م��ي��زة يف ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 

ح�ل العامل. واأ�ضاف اخل�ري ان 
�ضاأنها ت�طيد  ال��زي��ارات من  ه��ذه 
الإن�ضانية  ال���ع���الق���ات  اأوا������ض�����ر 
وال�����ض��راك��ات الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
احلقل  يف  ال���ع���ام���ل���ة  امل���ن���ظ���م���ات 
اإن  اىل  م�������ض���را   .. الإن���������ض����اين 
م�ؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهيان 
ل��الأع��م��ال الإن�����ض��ان��ي��ة ل���ن تدخر 
امل��ع��ان��اة عن  ج��ه��دا يف �ضبيل رف��ع 
و�ضتعمل  وامل��ح��ت��اج��ني  ال���ف���ق���راء 
وفق ا�ضرتاتيجيتها بدعم قطاعي 
من  العديد  يف  والتعليم  ال�ضحة 
ال��ف��ق��رة. ي��ذك��ر ان  ال��ع��امل  دول 
من اأهداف منظمة غ�ري للحياة 
الفقر  ت��خ��ف��ي�����س ح��ال��ة  ال��ط��ي��ب��ه 
التى تعاين منها قطاعات وا�ضعة 
وتهتم  ال��ن��ي��ج��ر  يف  ال�����ض��ع��ب  م���ن 
مبجالت الرتبية والتعليم وحم� 
وت�ضجيع  البيئة  وحماية  الم��ي��ة 
البديلة  ال����ط����اق����ات  ا����ض���ت���خ���دام 
اىل  ا���ض��اف��ة  الت�ضحر  وم��ق��اوم��ة 
امل�ضاهمة يف ت�فر فر�س العالج 
الطبي والتغذية املنا�ضبة وخا�ضة 

لالطفال والن�ضاء.

•• دبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م���  ���ض��اح��ب  ال��ت��ق��ى 
نائب  ال مكت�م  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�����������زراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
دبي  م���رك���ز  امل��ل��ت��ق��ى يف  ق���اع���ة  يف 
ام�س  ظهر  قبل  العاملي  التجاري 
بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضم�  بح�ض�ر 
حم��م��د ب��ن را���ض��د ال م��ك��ت���م ويل 
عهد دبي و�ضم� ال�ضيخ مكت�م بن 
نائب  ال مكت�م  را���ض��د  ب��ن  حممد 

جمه�ريات  اإح��������دى  ب���اق����ت���ي���ن���ا 
التجهيز  ووزي��ر  الرو�ضي  الحت��اد 
رباح  عبدالعزيز  املغربي  والنقل 
ومت���ن���ي ل��ه��م ���ض��م���ه ال��ت���ف��ي��ق يف 
نخبة  ي���ج���م���ع  ال�������ذي  م��ل��ت��ق��اه��م 
وا���ض��ع��ة م��ن امل�����ض���ؤول��ني واخلرباء 
من  وامل�ضتثمرين  الق��ت�����ض��ادي��ني 
خمتلف دول العامل خا�ضة العامل 
ال�ضم�  ���ض��اح��ب  واأع������اد  ال���ث���ال���ث. 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكت�م 
خالل جتاذبه اأطراف احلديث مع 
اأن  التاأكيد على  ال���زراء ال�ضي�ف 

دولهم وقد ا�ضادوا يف هذا ال�ضياق 
الم���ارات وجناحها  دول��ة  بتجربة 
النم�  اأع��ل��ى م��ع��دلت  يف حت��ق��ي��ق 
الق��ت�����ض��ادي يف ال�����ض��ن���ات الرب���ع 
ال�ضتثمارية  وامل�����ض��اري��ع  امل��ا���ض��ي��ة 
غر  على  تنفذها  التي  ال�ضخمة 
�ضعيد ويف �ضتى القطاعات ل�ضيما 
ال�زراء  ن���ه  كما  التحتية.  البنية 
الكبار  احل��ك���م��ي���ن  وامل�����ض���ؤول���ن 
التي  دب��ي  ال��ل��ق��اء بق�ضة جن��اح  يف 
اأبهرت العامل باإجنازاتها ومتيزها 
التط�ير  م�������ض���اري���ع  خم��ت��ل��ف  يف 

حاكم دب��ي ع��ددا من روؤ���ض��اء وف�د 
م�ؤمتر  اأعمال  يف  امل�ضاركة  ال��دول 
فقد   .. الرابع  ال�ضن�ي  ال�ضتثمار 
اأ�ضحاب  م���ن  ب��ك��ل  ���ض��م���ه  رح����ب 
يا�ضني  ال����دي����ن  حم���ي���ي  امل����ع����ايل 
التعليم  ال�زراء وزير  نائب رئي�س 
النائب  باق�ريل  وبهجت  املاليزي 
الول لرئي�س ال�زراء يف جمه�رية 
ك������ض���ف��� و���ض��م��� الم����ر حممد 
والتجارة  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  بلقيه 
ال�ضالم  دار  ب���رون���اي  ���ض��ل��ط��ن��ة  يف 
رئي�س جمه�رية  راي�ضف  واغ�رب� 

املت�ا�ضعة  الم�����ارات  دول���ة  خ���ربة 
وم�ضاعدة  خ����دم����ة  يف  ن�����ض��ع��ه��ا 
العامل  ح���ل  وال�ضدقاء  ال�ضقاء 
التنمية  ل��ت�����ض��ج��ي��ع  م��ن��ا  ح��ر���ض��ا 
ال������دول  ه������ذه  الق����ت���������ض����ادي����ة يف 
وحت���ق���ي���ق ال����رخ����اء وال����ض���ت���ق���رار 
على  اأج��م��ع���ا  ال������زراء  ل�ضع�بها. 
الم�������ارات حت����ل���ت اىل  دول�����ة  اأن 
اأن  ل����الخ����ري����ن  م����در�����ض����ة مي���ك���ن 
يديرون  ك��ي��ف  م��ن��ه��ا  ي�����ض��ت��ف��ي��دوا 
وم�ضاريع  ب�����رام�����ج  وي������ط�������رون 
ال��ت��ن��م��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف م��ف��ردات��ه��ا يف 

اللقاء  ح�ضر  ال�ضامل.  احل�ضاري 
ال  �ضعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ  �ضم� 

للطران  دبي  هيئة  رئي�س  مكت�م 
طران  ملجم�عة  العلى  الرئي�س 

الم���������ارات وم����ع����ايل ���ض��ل��ط��ان بن 
�ضعيد املن�ض�ري وزير القت�ضاد. 

�ضيف بن زايد يلتقي م�ضوؤول رو�ضيا يف مراقبة تداول املخدرات 

حرم رئي�س النيجر ت�ضيد مب�ضاعدة موؤ�ض�ضة خليفة لالأعمال الإن�ضانية لل�ضعوب املنكوبة

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضم�  الفريق  التقى 
الهيئة  رئي�س  اإي��ف��ان���ف  فيكت�ر  ام�س  مكتبه  يف  الداخلية  وزي��ر  ال�����زراء 
له.  امل��راف��ق  وال���ف��د  امل��خ��درات  ت���داول  على  للرقابة  الرو�ضية  الفيدرالية 
امل�ضرتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ض�عات  م��ن  ع��دد  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
وكيل  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  ال��رك��ن  ال��ل���اء  اللقاء  ح�ضر  اجلانبني.  ب��ني 
والعميد علي خلفان  امل�ضاندة  للم�ارد واخلدمات  امل�ضاعد  الداخلية  وزارة 
اللقاء  كما ح�ضر  اأب�ظبي.  �ضرطة  القيادة يف  �ض�ؤون  عام  الظاهري مدير 
وزارة  يف  الحتادية  املخدرات  مكافحة  عام  مدير  ال�ض�يدي  �ضعيد  العقيد 
التحريات  اإدارة  مدير  ب�ر�ضيد  حممد  را�ضد  الدكت�ر  والعقيد  الداخلية 
اأب���ظ��ب��ي وال��ع��ق��ي��د ���ض��ع���د ال�����ض��اع��دي مدير  وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ب�ضرطة 
رو�ضيا  والك�ضندر يفيم�ف �ضفر جمه�رية  ال�زير  �ضم�  �ضكرتارية مكتب 

الحتادية لدى الدولة.

�ضرطة اأبوظبي تنقذ فرن�ضيا �ضقط يف بئر عميقة
•• اأبوظبي-وام:

اأب���ظ��ب��ي م�اطنا  ���ض��رط��ة  اأن���ق���ذت 
ف��رن�����ض��ي��ا ���ض��ق��ط ل��ي��ال يف ب��ئ��ر ماء 
عميقة بعد اأن �ضل طريقه وتعدى 
���ض��ري��ط��ا ���ض��ائ��ك��ا لإح������دى امل�����زارع 
اأن  دون  بئرها  يف  ليه�ي  اخلا�ضة 
يراه اأحد. وتع�د تفا�ضيل احلادثة 
املا�ضي  الأح����د  ي����م  �ضبيحة  اإىل 
عمليات  غ����رف����ة  اإىل  ورد  ح����ني 
املزارعني  اأح��د  من  ب��الغ  ال�ضرطة 
بئر  داخ����ل  �ضخ�س  ب���ج���د  ي��ف��ي��د 
امل�����اء ال���ت���ي ت�����روي اإح�����دى امل�����زارع 
اخلرمية  م��ن��ط��ق��ة  يف  اخل���ا����ض���ة 
ب���ني مدينتي  رزي����ن  ع��ل��ى ط��ري��ق 
الف�ر  وع���ل���ى  واأب�����ظ����ب����ي.  ال���ع���ني 
حت��رك��ت ف���رق ال�����ض��رط��ة مب��ا فيها 
والإ�ضعاف  امل����دين  ال���دف���اع  اآل���ي���ات 
حيث  الأمنية  والدوريات  والإنقاذ 
�ضنة   34 م.ن  امل��دع���  على  ع���روا 
25 مرتا  عالقا داخل بئر عميقة 
اأمتار   5 ب���ارت���ف���اع  م����اء  وي��ح��ت���ي 
تقريبا.  ����ض���اع���ات   4 ن��ح���  وم���ن���ذ 
العفاري مدير  املقدم حميد  واأفاد 
مركز �ضرطة بني يا�س باأن املذك�ر 
منطقة  ق��رب  ب�ضيارته  ي�ضر  ك��ان 
القيادة  ه����اي���ة  مل��م��ار���ض��ة  زراع���ي���ة 
وغ�������رزت عجالت  ال����رم����ال  ف������ق 
مركبته بالرمال وذلك عند قرابة 
ال�ضاعة الثالثة فجرا فاأخذ يبحث 
حتت  لي�ضعها  خ�ضبية  األ�����اح  ع��ن 
ع��ج��الت ال�����ض��ي��ارة لإخ���راج���ه���ا اإل 
اإىل مزرعة م�ض�رة  اأنه دخل خطاأ 
نف�ضه  ليجد  ال�ضائكة  ب��الأ���ض��الك 
 . م��رتا   25 بئر عميقه  ي��ه���ي يف 
�ضاعات  ومع  اإن��ه  العفاري  واأ�ضاف 
ال�������ض���ب���اح ال���ب���اك���ر �����ض����ادف م����رور 
يهم  وك��ان  باملزرعة  العاملني  اأح��د 
حني  البئر  م��ن  ال�ضقاية  ب��اأع��م��ال 
من  �ضادر  ا�ضتغاثة  ب�ض�ت  ف�جئ 

داخل البئر فبا�ضر باإبالغ ال�ضرطة 
الآليات  خمتلف  معها  جلبت  التي 
الرجل  ل��ت��ج��د  والخ���ت�������ض���ا����ض���ات 
مت�ضبثا باأنب�ب داخل البئر ل�ضحب 
املياه الأمر الذي اأبقاه ط�ال تلك 
ال�ضاعات على قيد احلياة فتم على 
و  البئر  داخ��ل  م��ن  انت�ضاله  ال��ف���ر 
املفرق لإجراء  اإىل م�ضت�ضفى  نقله 
والطمئنان  الالزمة  الفح��ضات 

ال�ضرطة  ون�����ض��ح��ت  ���ض��ح��ت��ه.  اإىل 
باأخذ  احل����ادث����ة  ه����ذه  يف  ال���ن���ا����س 
اأنف�ضهم  ت��ع��ري�����س  وع����دم  ال��ع��ربة 
للخطر يف حال تعطلت �ضياراتهم 
اأو علقت يف مناطق رملية وحثتهم 
بغرفة  الت�������ض���ال  �����ض����رورة  ع���ل���ى 
العمليات على الرقم 999 لتق�م 
فرق ال�ضرطة بخدمتهم وللحفاظ 

على �ضالمتهم بال�ضكل الأمثل. 
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اأخبار الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

�ضارك وفد من وزارة الداخلية يف اأعمال امللتقى اخلليجي الثامن ملمار�ضي العالقات العامة 
الذي نظمته جمعية العالقات العامة البحرينية م�ؤخرا بفندق ومنتجع �ض�فيتيل الزلق 
يف مملكة البحرين ال�ضقيقة بالتعاون مع اأحد مكاتب ا�ضت�ضارات العالقات العامة . واأو�ضح 
العقيد ح�ضني حمم�د الع��ضي مدير اإدارة العالقات العامة بالإنابة يف ال�زارة رئي�س ال�فد 
اأن ملتقى هذا العام ناق�س م��ض�ع ح�كمة الإع��الم ملا لهذا امل��ض�ع من اأهمية بالغة لكل 
لالإعالم  عا�ضمة  املنامة  اختيار  مع  تزامنا  الإعالميني  خا�ضة  العامة  العالقات  ممار�ضي 
العربي للعام 2013 - 2014. و�ضارك يف امللتقى نخبة من اخلرباء واملخت�ضني يف جمال 

التدريبية واجلل�ضات احل�ارية  العمل  اأوراق  اأث��روا فعالياته مبجم�عة من  الذين  الإع��الم 
وور�س العمل التدريبية. ومت يف جل�ضة العمل الأوىل مناق�ضة م��ض�ع ح�كمة الإعالم ويف 
الثالثة م��ض�ع  تناولت اجلل�ضة  املنطقة كما  الإع��الم يف  الثانية م��ض�ع حتديات  اجلل�ضة 

احلريات الإعالمية . 
ومت عقد ثالث ور�س عمل تدريبية الأوىل بعن�ان اأ�ضا�ضيات ح�كمة الإعالم والثانية بعن�ان 
الت�ا�ضل الداخلي الناجح خلبر الت�ضال الداخلي وحيد البل��ضي اأما ور�ضة العمل الثالثة 
�ضهيل  اأول  امل��الزم  ال�فد  �ضم   . الإعالميني؟  مع  ناجحة  �ضبكة  تبني  كيف  بعن�ان  فكانت 
من  املعمري  �ضليمان  �ضعيد  وامل��الزم  ب��ال���زارة  العامة  العالقات  اإدارة  من  الزحمي  خليفة 

القيادة العامة ل�ضرطة اأم القي�ين.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى اب�ظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى ت�ام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكت�م                     2221211         
م�ضت�ضفى المل                      3444010
م�ضت�ضفى ال��ضل                    2193000

ال�شارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ضت�ضفى ام الق�ين                7656888
را�س اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى الن�ر                       6139111
امل�ضت�ضفى الماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكر                      2829900
امل�ضت�ضفى الأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�شارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى ال�احة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية الن�ر اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية الأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الك�رني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جمل�س املرورالحتادي يقرتح ن�ضا ملخالفة الإهمال وعدم النتباه اأثناء القيادة
املكياج اأو الهاتف املتحرك وغرها من الأم�ر التي ت�ضغل 
انتباه ال�ضائق عن الطريق وتقلل من قدرته على الرتكيز 
يف القيادة . جاء ذلك خالل تراأ�ضه اجتماع جمل�س املرور 
ال��ذي عقد بنادي �ضباط �ضرطة دبي بح�ض�ر  الحت��ادي 
اأع�ضاء املجل�س من مديري اإدارات املرور بالدولة وبع�س 
الدوائر وامل�ؤ�ض�ضات احلك�مية حيث و�ضف الل�اء الزفني 
خ���الل الج��ت��م��اع ال�����ض��ائ��ق ال����ذي ي��ن�����ض��غ��ل ع���ن الطريق 
ح���ادث قد  وق����ع  اإىل  ي����ؤدي  ق��د  ال���ذي  املحتمل  باخلطر 
ي�ضتدعي بحث  ال��ذي  الأم��ر  اإ�ضابات  اأو  وفيات  ينتج عنه 
احلل�ل للحد من هذه الظاهرة اخلطرة. كما مت خالل 
اإىل  التي ترمي  امل��ق��رتح��ات  م��ن  العديد  الج��ت��م��اع ط��رح 

•• دبي-وام:

اقرتح �ضعادة الل�اء املهند�س امل�ضت�ضار حممد �ضيف الزفني 
م�ضاعد القائد العام ل�ضرطة دبي ل�ض�ؤون العمليات رئي�س 
ملخالفة  ج��دي��دا  قان�نيا  ن�ضا  الحت����ادي  امل���رور  جمل�س 
ال�ضائقني الذين ين�ضغل�ن عن الطريق وه� ن�س الإهمال 
اأثناء القيادة .. م�ؤكدا على خط�رة بع�س  وعدم النتباه 
من  كبرة  ن�ضبة  بها  ين�ضغل  التي  اخلاطئة  الت�ضرفات 
ال�ضائقني والتي قد ت�ؤدي يف النهاية اإىل ح�ادث ل حتمد 
�ضي�عا  الت�ضرفات  هذه  اأك��ر  من  اأن  اإىل  واأ�ضار  عقباها. 
ارتداء الغرتة والعقال اأو قراءة كتاب اأو جريدة او و�ضع 

ت�ضديد الإجراءات بالن�ضبة ملخالفات الته�ر والتي ت�ضكل 
الطريق  اأم���ن  �ضبط  اإىل  وت��ه��دف  ال��ط��ري��ق  على  خ��ط��را 
املته�رين  ال�ضائقني  وردع  اخلطرة  املخالفات  من  واحلد 
بته�ر  القيادة  الطريق وخمالفة  الت�ضابق على  كمخالفة 
جتاوز  وخمالفة  خطرا  ت�ضكل  ب�ض�رة  القيادة  وخمالفة 
ال�ضرعة املقررة للطريق مبا يزيد عن 60 كم -�س وذلك 
املرورية ومدة  والنقاط  الغرامة  ت�ضديد قيمة  من حيث 
ن�س  ا���ض��ت��ح��داث  مناق�ضة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��رك��ب��ة  ح��ج��ز 
املركبة يف  �ضائق  يتم عن طريقه خمالفة  قان�ين جديد 
الركاب خارج  اأو  ال�ضائق  اأي جزء من ج�ضم  اإخ��راج  حالة 

املركبة اأثناء �ضرها.

حمدان ومن�شور بن زايد يعربان عن الفخر باإجناز يج�شد الروؤية االإن�شانية للقيادة الر�شيدة

الإمارات الأوىل عامليا كاأكرث الدول عطاء اإن�ضانيا لعام 2013
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ال�ضيخ حمدان بن  �ضم�  اأك��د 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���غ���رب���ي���ة 
الأحمر ان ح�ض�ل الإم��ارات على 
املرتبة الأوىل عامليا كاأكر الدول 
الإمنائية  ل��ل��م�����ض��اع��دات  امل��ان��ح��ة 
ت�جيهات  بف�ضل  ج��اء  الر�ضمية 
راأ�ضها  وع��ل��ى  ال��ر���ض��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م���  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�ضاحب  واأخ����ي����ه  اهلل(  )ح���ف���ظ���ه 
ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل 
ال���زراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
اأ�ضحاب  واإخ���ان��ه��م��ا  اهلل(  )رع���اه 
امل��ج��ل�����س العلى  اأع�����ض��اء  ال�����ض��م��� 
لالإحتاد والفريق اأول �ضم� ال�ضيخ 
اآل ن��ه��ي��ان ويل  ب���ن زاي����د  حم��م��د 
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 

للق�ات امل�ضلحة.
ت�����ض��ري��ح بهذه  ���ض��م���ه - يف  وق���ال 
حققت  الم������ارات  ان   - امل��ن��ا���ض��ب��ة 
ت���اري���خ���ي���ة يف جم�����ال منح  ق���ف���زة 
الذي  الأمر  اخلارجية  امل�ضاعدات 
���ض��ع��د ب��ه��ا م���ن امل���رك���ز ال���� 19 يف 
الول يف  امل��رك��ز  اىل   2012 ع��ام 
زي�����ادة  خ�����الل  م����ن   2013 ع�����ام 
الر�ضمية  الإم��ارات��ي��ة  امل�����ض��اع��دات 
خ����الل  ب����امل����ائ����ة   375 ب���ن�������ض���ب���ة 
 2012 م���ع  ب��امل��ق��ارن��ة   2013
دولر  م��ل��ي��ار   5.2 ب��ل��غ��ت  وال���ت���ي 
منظمة  اإح�ضاءات  ح�ضب  امريكي 

التعاون القت�ضادي والتنمية.
واأكد �ضم� ال�ضيخ حمدان بن زايد 
املتقدم  امل��رك��ز  ه���ذا  ان  ن��ه��ي��ان  اآل 
املانحة  ال��دول  يف �ضدارة كربيات 
نتيجة  ه�����  امن�����ا  ل���ل���م�������ض���اع���دات 
طبيعية لغر�س زايد اخلر رحمه 
ك��ر���س ح��ي��ات��ه خلدمة  ال����ذي  اهلل 
العامل  يف  مكان  اي  يف  املحتاجني 

مبادئ  ت���ط��ي��د  اىل  دوم�����ا  ودع�����ا 
ال�����ض��داق��ة وال���ت���ع���اون ب���ني المم 
ال�ضالم  ا�ض�س  وتر�ضيخ  وال�ضع�ب 
النهج  وه�  الب�ضر  بني  والتعاي�س 
ع��ل��ي��ه قيادة  ت�����ض��ر  ال������ذي  ذات������ه 

المارات الر�ضيدة.
ت�ضريحه:  خ��ت��ام  يف  �ضم�ه  وق���ال 
تقدمي  ���ض��ت���ا���ض��ل  الم��������ارات  ان 
واخلرية  الن�ضانية  امل�����ض��اع��دات 
يف كافة بقاع العامل وهي الر�ضالة 
ت��ضلها  ان  الم������ارات  ت����د  ال��ت��ي 
املحبة  ام��ارات  باأنها  اأجمع  للعامل 

وال�ضالم.
ال�ضيخ  ���ض��م���  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�ض�ر 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�����������زراء وزي����ر 
دولة  ت���ب����وؤ  اأن  ال��رئ��ا���ض��ة  ����ض����ؤون 
املركز  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
عطاء  ال���دول  ك��اأك��ر  عامليا  الأول 
اإجن�����از   2013 ل���ع���ام  اإن�������ض���ان���ي���ا 
الإن�ضانية  الروؤية  يج�ضد  تاريخي 
للقيادة الر�ضيدة ويعرب عن القيم 
وال��ت��ك��اف��ل وال���رتاح���م ال��ت��ي متيز 
الدولة وم�اطنيها ويبعث بر�ضالة 
الإن�ضانية  القيم  باأن  للعامل  ق�ية 
عالقات  ي�ض�د  اأن  ينبغي  م��ا  ه��ي 
ال�����دول وان م�������ؤازرة الأ����ض���ق���اء يف 
اأوقات الأزمات واملحن هي ال�ضبيل 

لإحالل ال�ضالم وال�ضتقرار.
للبيانات  وف����ق����ا  ����ض���م����ه  وق�������ال 
جلنة  عن  ام�س  ال�ضادرة  الأول��ي��ة 
مبنظمة  الإمن���ائ���ي���ة  امل�������ض���اع���دات 
والتنمية  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون 
عاملية  ����ض���اب���ق���ة  دول���ت���ن���ا  ح���ق���ق���ت 
ح��ي��ث و���ض��ل��ت ن�����ض��ب��ة ال����زي����ادة يف 
اخلارجية  م�����ض��اع��دات��ه��ا  اإج���م���ايل 
باملائة   375 اإىل   2013 ل��ع��ام 
دره����م مبا  م��ل��ي��ار   19.1 ب��ق��ي��م��ة 
القيادة  ظ��ل  يف  دول��ت��ن��ا  اأن  ي���ؤك��د 
النهج  ذات  على  ما�ضية  الر�ضيدة 
ب���اإذن اهلل  ل��ه  املغف�ر  اأ�ض�ضه  ال��ذي 
اآل  ال�الد ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

ن��ه��ي��ان يف اإغ��اث��ة امل��ن��ك���ب��ني ودعم 
احلياة  �ضبل  وت���ف��ر  امل��ح��ت��اج��ني 

الكرمية لغر القادرين.
واأ�ضاف �ضم�ه اأنتهز هذه اللحظة 
امل�ضه�دة مت�جها بخال�س التهنئة 
ال�ضم�  ل�����ض��اح��ب  وال���ت���ربي���ك���ات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
الفريق  واإىل  حاكم دبي رعاه اهلل 
زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضم�  اأول 
اأب�ظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
امل�ضلحة  ل��ل��ق���ات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
الذي  امل�ضه�د  الجن���از  ذل��ك  على 
ح�ضدته الدولة باعرتاف وتقدير 
لإعالء  م�ضعاها  يف  اجمع  ال��ع��امل 
الإن�ضاين  التاآخي  قيم وممار�ضات 
ولإدراك�����ه�����ا م��ن��ذ ق���ي���ام احت���اده���ا 
اأن��ه��ا ل��ن تتخلى ع��ن نهج  امل��ب��ارك 

وروؤية قيادتها. 
وقد احتلت دولة الإمارات العربية 
عامليا  الأوىل  امل���رت���ب���ة  امل���ت���ح���دة 
املان�حة للم�ضاعدات  الدول  كاأكر 
اأيه  دي  اأو  ال��ر���ض��م��ي��ة  الإمن���ائ���ي���ة 
مقارنة بدخلها الق�مي الجمايل 
قفزة  حم���ق���ق���ة   2013 ل����ع����ام 
تاريخية يف جمال منح امل�ضاعدات 
بها  �ضعد  ال��ذي  الأم��ر  اخلارجية 
 2012 19 يف عام  ال�  من املركز 

اىل املركز الول يف عام 2013.
ال�ضحفي  ال���ب���ي���ان  يف  ذل����ك  ج����اء 
امل�ضاعدات  جل���ن���ة  ع����ن  ال�������ض���ادر 
التابعة  ���ض��ي  اأي����ه  دي  الإمن���ائ���ي���ة 
القت�ضادي  ال����ت����ع����اون  مل��ن��ظ��م��ة 

والتنمية اأو اإي �ضي دي.
وك��������ان��������ت جل�����ن�����ة امل�����������ض�����اع�����دات 
التعاون  ملنظمة  التابعة  المنائية 
اأعلنت  ق��د  والتنمية  القت�ضادي 
للبيانات  وف��ق��ا  ان���ه  اأم�����س  م�����ض��اء 
ب���ال���دول التي  الول���ي���ة اخل��ا���ض��ة 

2013 عن ما قدمته يف  ع��ام  يف 
عام 2012.

هذه  اأن  امل�ضاعدات  جلنة  وذك���رت 
البيانات تعترب اأولية واأنه �ضيك�ن 
هناك اإعالن اآخر بعد النتهاء من 
التف�ضيلية  البيانات  باقي  ت�ضلم 
الإمنائية  ب��امل�����ض��اع��دات  اخل��ا���ض��ة 
الر�ضمية من باقي الدول الع�ضاء 

يف اللجنة.
وقدمت معايل ال�ضيخة لبنى بنت 
التنمية  وزي����رة  ال��ق��ا���ض��م��ي  خ��ال��د 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل اأ���ض��م��ى اآي����ات 
مل��ق��ام �ضاحب  ال�����ض��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضم� 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
واإىل �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
الفريق  واإىل  حاكم دبي رعاه اهلل 

ر�ضمية  اإمنائية  م�ضاعدات  قدمت 
2013 فاإن دولة  اأيه لعام  اأو دي 
اإحتلت  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
مانح  كاأكرب  عامليا  الأوىل  املرتبة 
الر�ضمية  المن��ائ��ي��ة  للم�ضاعدات 
الجمايل  الق�مي  بدخلها  قيا�ضا 
حجم  ب����ل����غ  ح����ي����ث  اأي  ان  ج�����ي 
الإماراتية  المن��ائ��ي��ة  امل�����ض��اع��دات 
اأك��ر م��ن خم�ضة   2013 يف ع��ام 
ر5   2 اأم���ري���ك���ي  دولر  م���ل���ي���ارات 

مليار دولر اأمريكي.
واأ������ض�����اف�����ت جل����ن����ة امل���������ض����اع����دات 
قدمته  ما  اأن  بيانها  يف  المنائية 
دولة المارات خالل عام 2013 
م�ضاعدات  ن�����ض��ب��ة  اأك������رب  ي��ع��ت��رب 
اإمن���ائ���ي���ة ر���ض��م��ي��ة ت���ق���دم���ه دول����ة 
مقارنة بدخلها الق�مي الإجمايل 
دولة  م�����ض��اع��دات  واأن  اأي  ان  ج��ي 
الإمارات زادت بن�ضبة 375 باملائة 

زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضم�  اأول 
اأب�ظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
امل�ضلحة  ل��ل��ق���ات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
على ت�جيهاتهم ال�ضديدة بتقدمي 
امل�������ض���اع���دات ل��ل�����ض��ع���ب وال������دول 
 2013 ع�����ام  خ�����الل  امل���ح���ت���اج���ة 
تب�وؤ  نتائجها  اإح��دى  كانت  والتي 
دولة الإمارات املرتبة الأوىل عامليا 
للم�ضاعدات  دويل  م��ان��ح  ك���اأك���رب 
الإمنائية الر�ضمية قيا�ضا باإجمايل 

الدخل الق�مي للدولة.
املبا�ضرة  املتابعة  معاليها  وثمنت 
واحلثيثة ل�ضم� ال�ضيخ من�ض�ر بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�ضة  ����ض����ؤون  وزي�����ر  ال��������زراء 
���ض��م���ه لقطاع  دع���م  اأن  ..م����ؤك���دة 
الماراتي  اخل��ارج��ي��ة  امل�����ض��اع��دات 
و  ب��دوره  القيام  القطاع من  مكن 

تاأدية ر�ضالته على اأكمل وجه.

احتالل  ان  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ����ض���اف���ت 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
جمال  يف  ع��امل��ي��ا  الأوىل  امل��رت��ب��ة 
م��ن��ح امل�������ض���اع���دات اخل���ارج���ي���ة مل 
يكن حم�س �ضدفة بل كان ثمرة 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  ل��ت���ج��ي��ه��ات 
ا�ضرتاتيجي  ل��ت��خ��ط��ي��ط  ون��ت��اج��ا 
ح�ل كيفية التخ�ضي�س والت�جيه 
اخلارجية  ل��ل��م�����ض��اع��دات  الأم���ث���ل 
يخدم  مب�����ا  الإم��������������ارات  ل�����دول�����ة 
الفقرة وي�ضاعدها  الدول  �ضع�ب 
المنائية  الأه����داف  حتقيق  على 
ل���الأل���ف���ي���ة. واأك��������دت م��ع��ال��ي��ه��ا يف 
ختام ت�ضريحها ان دولة الإمارات 
وبت�جيهات من قيادتها الر�ضيدة 
�ضركائها  م��ع  ال��ع��م��ل  يف  م��ا���ض��ي��ة 
ال��دول��ي��ني لتعزيز  امل��ان�����ح��ني  م��ن 
العامل  دول  يف  امل�ضتدامة  التنمية 

الثالث ومكافحة الفقر.

مكتب البيئة ببلدية املنطقة الغربية ينظم ندوة ل�ضركات البناء والإن�ضاء
•• املنطقة الغربية - الفجر: 

وال�ضحة  ال���ب���ي���ئ���ة  م��ك��ت��ب  ن���ظ���م 
وال�ضالمة ببلدية املنطقة الغربية 
يف  العاملة  لل�ضركات  ن��دوة  اأم�����س 
باملنطقة  ال��ب��ن��اء والإن�����ض��اء  ق��ط��اع 
الغربية وذلك بقاعة الجتماعات 
باملبنى ب وت�ضمنت الندوة عر�ضني 
متطلبات  الأول  ال��ع��ر���س  ت��ن��اول 
النفايات  ادارة  يف  ال�������ض���الم���ة 
مب�ضاريع الإن�ضاء، وتناول العر�س 
الثاين اأن�اع وا�ضتخدامات ل�حات 
بهدف  وذل��ك  ال�ضالمة،  وا���ض��ارات 

النفايات  ادارة  مل��ض�ع  الأ�ضا�ضية 
وكذلك  وامل�����ض���ؤول��ي��ات،  والأدوار 
ت�����ض��ن��ي��ف ال����ن����ف����اي����ات وم�������ض���ادر 
الناجمة  والأخ�����ط�����ار  ت����ل���ي���ده���ا، 
بامل�ضاريع  املُجّمعة  النفايات  ع��ن 
الن���������ض����ائ����ي����ة، وخم�����اط�����ر وق������ع 
والأ�ضرار  وال���ض��اب��ات  احل�����ادث 
باملمتلكات املرتتبة على �ض�ء اإدارة 
النفايات بامل�ضاريع الن�ضائية. ومت 
اإع���ادة  م��ف��ه���م عملية  ا���ض��ت��ع��را���س 
ال���ت���دوي���ر واه���م���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
للحفاظ  الن�ضائية  امل�ضاريع  كافة 
ومعاجلة  وج����م����ع  ال���ب���ي���ئ���ة  ع���ل���ى 

وال�ضحة  ال�����ض��الم��ة  ث��ق��اف��ة  ب��ن��اء 
يف  البيئة  على  واحل��ف��اظ  املهنية 
متطلبات  وحتقيق  العمل  اأم��اك��ن 
اإم���ارة  ل��ن��ظ��ام  الت�ضريعي  الإط�����ار 
وال�ضحة  البيئة  لإدارة  اأب���ظ��ب��ي 

وال�ضالمة املهنية.
مبقدمة  الأول  ال���ع���ر����س  وب�������داأ 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ع����ن امل���ق�������ض����د ب�������اإدارة 
كما  الإن�ضائية  بامل�ضاريع  النفايات 
ورد مبتطلبات نظام اإمارة اأب�ظبي 
وال�ضالمة  وال�ضحة  البيئة  لإدارة 
الت�ضريعية،  واملتطلبات  املهنية، 
ومت خالله ا�ضتعرا�س امل�ضطلحات 

وال�ضتفادة  الن�ضائية،  النفايات 
وا�ضتهدف  ال���ن���ف���اي���ات،  ت��ل��ك  م���ن 
لتقدمي  املعتمدة  امل�ضجلة  اجلهات 
اخلدمات اخلا�ضة باإدارة النفايات 

مبختلف اأن�اعها. 
ال����ث����اين  ال�����ع�����ر������س  خ��������الل  ومت 
وا�ضتخدامات  اأن������اع  ا���ض��ت��ع��را���س 
ال�ضالمة  واإ���������ض��������ارات  ل������ح�����ات 
املختلفة، كما متت تغطية ج�انب 
اإمارة  املتطلبات الت�ضريعية لنظام 
وال�ضحة  البيئة  لإدارة  اأب���ظ��ب��ي 
والأدوار  امل���ه���ن���ي���ة،  وال�������ض���الم���ة 
اأ�ضحاب  م���ن  ل��ك��ل  وامل�����ض���ؤول��ي��ات 

وا�ضتخدام  الط�ارئ،  اج��راءات  يف 
الأي������دي ل���الإ����ض���ارة وال��ت���ج��ي��ه يف 

عمليات الرفع و ما �ضابهها. 
اأ�ضئلة  ع��ل��ى  ال����رد  مت  اخل��ت��ام  ويف 
وا����ض���ت���ف�������ض���ارات احل���������ض�����ر، ومت 
التن�يه لزيارة امل�قع الإلكرتوين 

ال����ع����م����ل وال�����ع�����ام�����ل�����ني، وك����ذل����ك 
لل�حات  ال�������ض���الم���ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
بكافة  وال���ت���ع���ري���ف  وال�������ض������ارات 
باإ�ضارات  اخل��ا���ض��ة  امل�����ض��ط��ل��ح��ات 
التخطيط  وع��م��ل��ي��ة  ال�������ض���الم���ة، 
والتقييم، وكذلك �ضيانة الل�حات 
ال�ض�ئية  وال��ل���ح��ات  وال����ض���ارات، 
ا�ضتخدام  جانب  اإىل  وال�ض�تية، 
احلاويات  على  ال�ضالمة  ل���ح��ات 
الن�ضائية،  امل�ضاريع  يف  والأنابيب 
وو�����ض����ع ال�������ض������ارات وال���ع���الم���ات 
مكافحة  ل���ن���ق���اط  ال���ت���ح���ذي���ري���ة 
امل�ضتخدمة  وال���ل����ح���ات  احل���ري���ق 

اأب���ظ��ب��ي للبيئة  اخل��ا���س مب��رك��ز 
املهنية  وال�������ض���الم���ة  وال�������ض���ح���ة 
)اأو�����ض����اد( ل��ل��ح�����ض���ل ع��ل��ى مزيد 
الندوة  يف  و�ضارك  املعل�مات،  من 
88 �ضخ�ضاً من ال�ضركات العاملة 

باملنطقة.

متديد العمل 24 �ضاعة يف الفح�س الفني الثقيل مبحطة اأمان مبنطقة م�ضفح 
•• ابوظبي-وام:

اأعلنت اإدارة ترخي�س الآليات وال�ضائقني يف �ضرطة اأب�ظبي متديد العمل 24 �ضاعة يف م�ضار الفح�س الفني الثقيل 
مبحطة اأمان مبنطقة م�ضفح لتمكني اأ�ضحاب املركبات من فح�ضها يف اأي وقت . وقال العقيد �ضهيل اخليلي رئي�س 
ق�ضم ترخي�س الآليات يف اإدارة ترخي�س الآليات وال�ضائقني ب�ضرطة اأب�ظبي اإن متديد العمل يف حمطة اأمان لفح�س 
الآليات الثقيلة يقلل ال�قت امل�ضتغرق يف اإجراء الفح��ضات الفنية لها وتقدمي اخلدمة لأكربعدد ممكن منها على 
نح� يت�افق مع روؤية �ضرطة اأب�ظبي يف ج�دة اخلدمة و�ضرعة الإجناز بدقة ومتيز تلبية لالحتياجات املتزايدة ملثل 
هذه اخلدمة . وذكر اأن منهجية �ضرطة اأب�ظبي تعنى بالت�ضهيل على املتعاملني وتلبية طلباتهم على وجه ال�ضرعة 
والت�ا�ضل معهم عرب �ضيا�ضة الباب املفت�ح من خالل مركز خدمة العمالء الذي يت�ىل حل امل�ضكالت التي ت�اجههم 
ا�ضتف�ضاراتهم  اإىل تلك اجلهة والرد على  املراجعني  اإر�ضال  اإىل  25 جهة دون احلاجة  بالتن�ضيق مع  ب�ضكل مبا�ضر 

ب�ض�اأن امل�ضتندات املطل�بة والإجراءات عرب م�قع ال�ضكاوى واملقرتحات على م�قع القيادة العامة ل�ضرطة اأب�ظبي. 

تخريج عدد من الدورات يف 
مدر�ضة �ضباط ال�ضف

•• اأبوظبي-وام:

ع��دد من  بتخريج  امل�ضلحة  ب��ال��ق���ات  الن��ف��رادي  ال��ت��دري��ب  ق��ي��ادة  احتفلت 
بالع�ير  ال�ضف  �ضباط  م��در���ض��ة  ق��ي��ادة  يف  وذل���ك  التخ�ض�ضية  ال����دورات 
رئي�س  م�ضاعد  الكعبي  ���ض��رور  ه��الل  �ضامل  ال��رك��ن  ال��ل���اء  �ضعادة  بح�ض�ر 
الأركان لالحتياط وعدد من كبار �ضباط الق�ات امل�ضلحة . بداأ الحتفال 
األقى  احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن  عطره  اآي���ات  تليت  بعدها  احلفل  راع��ي  ب��ض�ل 
املنا�ضبة رحب فيها براعي  بعدها قائد مدر�ضة �ضباط ال�ضف كلمة بهذه 
احلفل واحل�ض�ر. واأثنى قائد املدر�ضة على املجه�د الذي بذله اخلريج�ن 
امل�ضتجدين لي�ضبح�ا قادرين  املنعقدة يف مراكز تدريب  الدورات  لجتياز 
عل�م  م��ن  اكت�ضب�ه  مب��ا  مت�ضلحني  منهم  امل��رج���ة  الإ���ض��اف��ة  ت�ضكيل  على 
ور�ض�له  اهلل  بطاعة  اخلريجني  اأو�ضى  كلمته  ختام  ويف  وعملية.  نظرية 
واأويل الأمر واأن يك�ن�ا جن�دا اأوفياء لهذا ال�طن الغايل حتت ظل القيادة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضم�  ل�ضاحب  الر�ضيدة 

وزير الطاقة و�ضفري فرن�ضا يبحثان التعاون يف جمال الطاقة بني البلدين

الداخلية ت�ضارك يف امللتقى اخلليجي ملمار�ضي العالقات العامة بالبحرين

•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل �ضهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة و�ضعادة مي�ضال مراييه �ضفر اجلمه�رية 
الفرن�ضية لدى الدولة ام�س عالقات التعاون القائمة بني البلدين. واأ�ضاد املزروعي خالل اللقاء الذي 
عقد يف مكتبه يف دي�ان ال�زارة بعالقات التعاون التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية املتحدة 
بجمه�رية فرن�ضا..م�ؤكدا حر�س الدولة على دعم العالقات التجارية والإقت�ضادية بني البلدين خا�ضة 
يف جمال الطاقة ومبا يخدم امل�ضالح امل�ضرتكة . واأ�ضاف معاليه اأن دولة الإمارات ت�ضعى دائما من خالل 
ع�ض�يتها يف املنظمات الدولية اإىل حتقيق الإ�ضتقرار يف اأ�ض�اق البرتول العاملية والتي من �ضاأنه حتفيز 
ودعم من� الإقت�ضاد العاملي . من جانبه اأ�ضاد ال�ضفر الفرن�ضي بعالقات ال�ضداقة التي تربط البلدين 
واجله�د التي تبذلها دولة الإمارات على ال�ضعد كافة . واأكد حر�س بالده على ت�ثيق عالقات التعاون 
.. م�ضيدا مبا ت�ضهده  امل�ضرتكة  امل�ضالح  العالقة لتحقيق  اإىل تط�ير هذه  دائما  الإم��ارات وتتطلع  مع 

الدولة من تط�ر �ضريع يف املجالت كافة. 
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/بقالة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضاطئ البحر
رخ�ضة رقم:CN 1020205  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�ض�ؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�ض�����ادة/اخلرباء  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت العامة
رخ�ضة رقم:CN 1046621  قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مرمي �ضلطان �ضلطان ال�ض�يدي )%100(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضعيد عبداهلل حممد ماجد املهري

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
م�ضرابا  ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالعمال البحرية ذ.م.م
رخ�ضة رقم:CN 1195651  قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد من�ض�ر خالد الكتله )%25(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد التكلة

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضامل �ضعيد �ضامل حممد 
عنيزان  حممد  ال�ضيد/عمر  و  اجلن�ضية  المارات  العامري  حم�ضن 
البطاينة امارات اجلن�ضية قد ابدوا رغبتهم يف الغاء العالن ال�ضابق 
بتاريخ:2012/7/28  رقم:10551  العدد  الفجر  جريدة  يف  ال�ضادر 
التجاري  بال�ضم    CN  1063945 رقم:  الرخ�ضة  بخ�ض��س 

اتالتن�س ل�ضيانة املباين وادارة العقارات ذ.م.م
قد تقدم�ا بطلب اجراء التعديالت التالية:

اعادة ال��ضع كما كان عليه �ضابقا
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذا العالن وال  تاريخ  ا�ضب�ع من  التنمية القت�ضادية خالل 
فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
و�ضركاه  ال�ض�����ادة/�ضيف  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للزجاج ذ.م.م
رخ�ضة رقم:CN 1039527  قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
خزمية �ضفاقت كان�ض�ال من 25% اىل %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف مظفر ح�ضني ب�هرا

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
ال�ضرق  ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لال�ضماك ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1069525 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
فاليات ت�ما�س ج�ن من 16% اىل %25

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/فارجي�س ت�ما�س من 17% اىل %24
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف ب�نكات �ضر ينفا�س

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بقالة ال�ضيف

رخ�ضة رقم:CN 1103321 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة بادينهار اثيل حيدرو�س ي��ضف )%49(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/علي خلفان علي �ضعيد احل�ضاين من مالك اىل �ضريك 
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/علي خلفان علي �ضعيد احل�ضاين 100% اىل %51

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 1*6 اىل 1*1
تعديل �ضكل قان�ين/من م�ؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري:من/بقالة ال�ضيف  
AL SAFI GROCERY

اىل/�ض�بر ماركت ال�ضيف ذ.م.م
AL SAIF SUPERMARKET LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة جممع ا�ضتهالكي )�ض�بر ماركت()4711002(
تعديل ن�ضاط/حذف بقالة)4711003(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ؤ�ض�ضة رب�ع ع�ضارج لتجارة م�اد 

البناء رخ�ضة رقم:CN 1395548 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضار زامني اف�ضل خان )%49(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/فهد �ضامل را�ضد البادي من مالك اىل �ضريك 
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/فهد �ضامل را�ضد البادي من 100% اىل %51

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 1*3.75 اىل 1*3

تعديل �ضكل قان�ين/من م�ؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري:من/م�ؤ�ض�ضة رب�ع ع�ضارج لتجارة م�اد البناء  

RBOOE ASHAREJ FOR BUILDING MATERIALS TRADING EST
اىل/م�ؤ�ض�ضة رب�ع ع�ضارج لتجارة م�اد البناء ذ.م.م

RBOOE ASHAREJ BUILDING MATERIALS TRADING LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى   
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ا�ضب�ع  خالل  القت�ضادية 
الجراءات  �ضت�ضتكمل  حيث  املدة  انق�ضاء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�ض�ؤولة 

املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
وال�ضيانة  للمقاولت  الريا  طريق  ال�ض�����ادة/م�ؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�ضة رقم:CN 1180107 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جمال عا�ضه �ضفر حممد روي�ضد املرزوقي البقمي )%51(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ابراهيم حممد ابراهيم حممد الغار )%25(
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ج�جن هي� �ض�ي )%24(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضالح احمد �ضالح �ضعبان املن�ض�ري 
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 0.4*0.6
تعديل �ضكل قان�ين/من م�ؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري:من/م�ؤ�ض�ضة طريق الريا للمقاولت وال�ضيانة العامة  
AL THURAYA WAY GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST

اىل/الن�ضر احلر للمقاولت العامة ذ.م.م
FREE EAGLE GENERAL CONTRACTING LLC

 فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد 

انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املالكي للتدريب والتط�ير

رخ�ضة رقم:CN 1000712 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدالرزاق فريد في�ضل املالكي )%49(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/منى مبارك حممد اب�خاطر القبي�ضي من مالك اىل �ضريك 
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/منى مبارك حممد اب�خاطر القبي�ضي 100% اىل %51

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 01*01 اىل 1*1

تعديل �ضكل قان�ين/من م�ؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري:من/املالكي للتدريب والتط�ير  

AL MALIKI TRAINING & DEVELOPMENT
اىل/املالكي للتدريب والتط�ير ذ.م.م

AL MALIKI TRAINING & DEVELOPMENT LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق 

او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حممد عبا�س لاللكرتونيات ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1060267 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/فرحان خالد خالد حمم�د من 25% اىل %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبا�س قا�ضم علي 
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 2.65*0.60 اىل 4*1

تعديل ا�ضم جتاري:من/حممد عبا�س لاللكرتونيات ذ.م.م  
MOHAMMED ABBAS ELECTRONICS LLC

اىل/فرحان خالد لاللكرتونيات ذ.م.م
FARHAN KHALID ELECTRONICS LLC

تعديل عن�ان/من اب�ظبي اب�ظبي �ضارع زايد الثاين بناية مرمي عمر العماري اىل 
اب�ظبي م�ضفح م37 حمل رقم6 بناية رقم 190+191 بناية �ضيخ زيد ثابت

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ا�ضالح الجهزة واملعدات اللكرتونية)3313007(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق 

او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حممد حاجي �ضلطان لت�ضليح كهرباء 

ومكيفات ال�ضيارات
رخ�ضة رقم:CN 1038392 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 3.50*1
تعديل ا�ضم جتاري:من/حممد حاجي �ضلطان لت�ضليح كهرباء ومكيفات ال�ضيارات  

اىل/حممد حاجي �ضلطان لت�ضليح املكيفات
MOHAMMED HAJI SULTAN A/C REPAIR

وتنقية  التربيد  معدات  اله�اء  مكيفات  و�ضيانة  ا�ضالح  ن�ضاط/ا�ضافة  تعديل 
اله�اء)3312007(

تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضالح مكيفات ه�اء ال�ضيارات )4520021(
تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضالح كهرباء ال�ضيارات و�ضحن البطاريات )4520005(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق 

او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املانع داما�س العاملية �س.ذ.م.م 

- فرع اب�ظبي 4 رخ�ضة رقم:CN 1456303 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 4.50*1 اىل 0.60*2

تعديل ا�ضم جتاري:من/املانع داما�س العاملية �س.ذ.م.م - فرع اب�ظبي 4
AL MANA DAMAS INTERNATIONAL LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1 

اىل/ف�يل ف�يل )فرع من املانع داما�س العاملية �س.ذ.م.م - فرع اب�ظبي 1
FOLLI FOLLIE )BR AL MANA DAMAS INTERNATIONAL LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1 (

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ا�ضب�ع  خالل  القت�ضادية 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  انق�ضاء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غر 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مركز عن�ان الناقة لتجميل 
ال�ضيدات - فرع 1 رخ�ضة رقم:CN 1507888-1 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة احمد عبده احمد ثابت)%100(
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف زينب يحيى �ضعد ال�ضلطان

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�ضم جتاري:من/مركز عن�ان الناقة لتجميل ال�ضيدات - فرع 1

ANWAN ALANAQA LADIES BEUATY CENTER - BRANCH1 

اىل/�ضال�ن زهرة الك�ن لل�ضيدات
ZAHRAT ALKOON LAIDES SALOON 

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  ا�ضب�ع  خالل  القت�ضادية 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  انق�ضاء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�ض�ؤولة  غر 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الن�ضر احلر لتجارة 

CN 1194478:م�اد البناء ذ.م.م  رخ�ضة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جمال عا�ضه �ضفر حممد روي�ضد املرزوقي البقمي )%51(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد �ضيف را�ضد طريبي�س املن�ض�ري

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  الل�ات�س  ال�ض�����ادة/نقطة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�ضة رقم:CN 1203999 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ثامر  ع�ضه �ضفر حممد روي�ضد املرزوقي البقمي من �ضريك اىل مالك  
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

 ثامر  ع�ضه �ضفر حممد روي�ضد املرزوقي البقمي من 51% اىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف راجيندر ك�مار ميال رام براب�ديفي

تعديل �ضكل قان�ين/من �ضركة ذات م�ض�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ض�ضة فردية
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر  القت�ضادية خالل 
م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات 

املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/خالد عبدالقادر امل�ضعبي 
للمقاولت العامة رخ�ضة رقم:CN 1774676 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 60*40 اىل 1*1
تعديل ا�ضم جتاري:من/خالد عبدالقادر امل�ضعبي للمقاولت العامة  

KHALID ABDUL QADER AL MESSADI GENERAL CONTRACTING

اىل/البيت ال�ضغر للمقاولت العامة
SMALL HOUSE GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة 
غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضك�ر لعمال ال�ضباغ والديك�ر 

رخ�ضة رقم:CN 1195123 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري:من/�ضك�ر لعمال ال�ضباغ والديك�ر  
SCORE DECOR PAINTING WORKS

اىل/�ضك�ر لعمال ال�ضباغ
SCORE PALNTING WORKS

املنطقة  اىل   4 م    110 ق  اجلبانة  لي�ا  الغربية  املنطقة  عن�ان/من  تعديل 
A-18 الغربية لي�ا جفن ار�س رقم 93 مكتب رقم

تعديل ن�ضاط/حذف اعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي )الديك�ر()4330015(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر  القت�ضادية خالل 
م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات 

املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
للم�اد  البحر  ن�ر  ال�ض�����ادة/م�ؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغذائية رخ�ضة رقم:CN 1034232 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 0.8*2.75

تعديل ا�ضم جتاري:من/م�ؤ�ض�ضة ن�ر البحر للم�اد الغذائية  
NOORUL BAHR FOODSTUFF ESTABLISHMENT

اىل/بقالة ن�ر غياثي
NOOR GHAYATHI GROCERY

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ضاط/حذف جتارة امل�اد الغذائية املعلبة واملحف�ظة باجلملة)4630101(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع امل�اد الغذائية املجمدة - بالتجزئة)4721033(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر  القت�ضادية خالل 
م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات 

املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  

العدد 11067 بتاريخ 2014/4/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/امتاك�س للكمبي�تر  

رخ�ضة رقم:CN 1257230 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد خليفة حممد �ضاهني املرر )%100(
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف مطر �ضعيد حممد �ض�يح املزروعي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضب�ع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�ض�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ



األربعاء  - 9   ابريل    2014 م   -   العـدد    11067
Wednesday   9  April   2014  -  Issue No   11067

05

اأخبـار الإمـارات
انتحار هندي �ضنقًا يف املنطقة الرحمة لالأعمال اخلريية براأ�س اخليمة تتفقد م�ضاريعها يف اندوني�ضيا 

ال�ضناعية ال�� )10( بال�ضارقة �ضمن �ضل�ضلة من الزيارات التفقدية التي تنظمها الرحمة ب�ضكل دوري للدول 
امل�ضتفيدة من م�ضاعدات الرحمة . واو�ضح اأنه مت يف هذه الزيارة افتتاح 48 
م�ضجدا جديدا يف عدة مناطق يف اإندوني�ضيا تركز معظمها يف اإقليم جيبارا. 
وا�ضار اىل اأن اإندوني�ضيا تعد من اأهم حمطات العمل الإن�ضاين لدى الرحمة 
الرحمة  اأن  البلدين..م��ضحا  �ضعبي  بني  تربط  التي  الق�ية  للعالقة  نظرا 
وجممعا  وب��ن��اء  بئرا   250 حلفر  اإ���ض��اف��ة  فيها  م�ضاجد   704 ببناء  قامت 
تعليميا متكامال لالأيتام اإ�ضافة اإىل العديد من امل�ضاريع امل��ضمية مثل اإفطار 
ال�ضائم والأ�ضاحي . واأ�ضاف اأنه مت خالل الزيارة و�ضع حجر الأ�ضا�س لبع�س 
امل�ضاريع اخلرية والتنم�ية هناك. اجلدير بالذكر اأن الرحمة افتتحت العام 
م�ضاريع  متابعة  خالله  من  يتم  وال��ذي  اإندوني�ضيا  يف  خا�ضا  مكتبا  املا�ضي 

الرحمة.

•• راأ�ص اخليمة -وام:

يف  جديدا  م�ضجدا   48 اخليمة  براأ�س  اخلرية  لالأعمال  الرحمة  افتتحت 
جمه�رية اإندوني�ضيا وذلك خالل اجل�لة التفقدية التي قام بها وفد اجلمعية 

م�ؤخرا.
للرحمة لالأعمال اخلرية  العام  الأم��ني  الطنيجي  �ضعيد  اهلل  والتقى عبد   
وال�فد املرافق مع �ضعادة اأحمد عبداهلل امل�ضلي �ضفر الدولة لدى اجلمه�رية 
اخلرية  ون�ضاطاتها  الرحمة  جه�د  على  �ضعادته  اثنى  حيث  الإندوني�ضية 
يف دعم املجتمع الإندوني�ضي والتي تعك�س �ض�رة م�ضرقة عن دولة الإمارات 
و�ضعبها املعطاء. مت خالل اللقاء بحث �ضبل تط�ير وتنفيذ امل�ضاريع اخلرية 
تاأتي  لإندوني�ضيا  الزيارة  هذه  اأن  الطنيجي  واأكد  اندونيب�ضا.  يف  والإن�ضانية 

القما�س ح�ل  بربط قطعة من  ق��ام  ال��ذي  املنتحر  ال�ضاب  جثة 
ال�ضقف يف اجلزء  الأع��م��دة من  اح��د  بتعليقها على  وق��ام  رقبته 
العل�ي من امل�ضت�دع. وعليه مت التن�ضيق مع كيل النيابة املناوب 
الذي اأمر باأخذ الإج��راءات الالزمة ونقل اجلثة اىل امل�ضت�ضفى 
القان�نية  الإج��راءات  وبعد  ال�ضرعي،  الطبيب  على  ثم عر�ضها 
اإنزال اجلثة ونقلها  اخلا�ضة بالتعامل مع حالت النتحار ، مت 
اإىل امل�ضت�ضفى ملعاينتها و حتديد �ضبب ال�فاة والتاأكد ما اإذا كانت 

هناك �ضبهة جنائية ح�ل وفاة ال�ضاب اأم ل.

•• ال�شارقة-الفجر:

تلقت غرفة العمليات املركزية ب�ضرطة ال�ضارقة يف متام ال�ضاعة 
اجلن�ضية  من  �ضاب  بانتحار  يفيد  بالغاً  ام�س  �ضباح   8.15
ال��ه��ن��دي��ة وع��م��ره 31 ع��ام��اً داخ���ل اأح���د امل�����ض��ت���دع��ات باملنطقة 
ال�ضناعية العا�ضرة بال�ضارقة. على الف�ر انتقل اىل مكان احلادث 
فريق من ال�ضباط والفراد من مركز �ضرطة ال�ضناعية ال�ضامل 
وجدو  حيث  والن��ق��اذ  الإ�ضعاف  ودوري���ات  الخت�ضا�س  منطقة 

�ضلطان القا�ضمي يكرم الفائز بجائزة ال�ضارقة لأف�ضل اأطروحة دكتوراه يف العلوم الإدارية
•• ال�شارقة-وام:

�ضهد �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ الدكت�ر 
ع�ض�  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان 
ال�ضارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ام�س  �ضباح  ال�ضارقة  جامعة  رئي�س 
لأف�ضل  ال�ضارقة  ت�زيع جائزة  حفل 
الإدارية  العل�م  يف  دكت�راه  اأطروحة 
 12 ال�  دورتها  العربي يف  ال�طن  يف 
ال�ضارقة  بجامعة  البروين  قاعة  يف 
التي فاز باملركز الأول فيها الدكت�ر 
ع���ب���د اهلل  اإب����راه����ي����م  ب����ن  ع���ب���د اهلل 
اخلريجي الباحث يف كلية امللك فهد 
ال�ضع�دية  العربية  باململكة  الأمنية 
ب��ض�ل  احل���ف���ل  ب������داأ  ال�����ض��ق��ي��ق��ة. 
وكان  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضم�  �ضاحب 
و�ض�له  ل����دى  ���ض��م���ه  ا���ض��ت��ق��ب��ال  يف 
مل��ق��ر احل��ف��ل ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن علي 
اجلروان امل�ضت�ضار بالدي�ان الأمري 
ال�ضارقة  اأمناء جائزة  رئي�س جمل�س 
العل�م  يف  دكت�راه  اأطروحة  لأف�ضل 
الإدارية يف ال�طن العربي والدكت�ر 
عمرو عبد احلميد م�ضت�ضار �ضاحب 
ال�ضم� حاكم ال�ضارقة ل�ض�ؤون التعليم 
العايل والدكت�ر عبداحلميد جم�ل 
ال�ضارقة  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الفاع�ري  رفعت  والدكت�ر  بالإنابة 
للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير 
الإدارية والدكت�ر عبدالرحيم عالم 
رئي�س البح�ث والدرا�ضات يف املنظمة 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الإداري��������ة وعدد  ال��ع��رب��ي��ة 

العل�م  يف  دكت�راه  اأطروحة  لأف�ضل 
ال��ع��رب��ي فهي  ال����ط���ن  الإداري��������ة يف 
حتفيز  يف  ف���اع���ل  وب�����ض��ك��ل  ت�����ض��اه��م 
العاملني  والأك���ادمي���ي���ني  ال��ب��اح��ث��ني 
احلل�ل  ل��ت��ق��دمي  الإدارة  جم���ال  يف 
ال��ع�����ض��ري��ة ل��ل��م�����ض��ك��الت الإداري��������ة. 
وتابع :ان جلنة التحكيم املك�نة من 
الفنية  واللجنة  خمت�ضني  اأ���ض��ات��ذة 
ق��د عملت  واأم��ان��ة اجل��ائ��زة  للجائزة 
على تنظيم عملية الختيار م�ضتعينة 
مبعاير التقييم العلمي الدقيق التي 
وو�ضعها  الأم����ن����اء  جم��ل�����س  اأق����ره����ا 
الإدارة  ع��ل��م  يف  خم��ت�����ض��ني  خ�����رباء 
خالل  واإت��ق��ان  جهد  بكل  عملت  ق��د 
الأ�ضهر املا�ضية و�ضنفت التخ�ض�ضات 
وامل�������ض���ت����ي���ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال����درج����ات 
امل�����ض��ت��ح��ق��ة ل���ك���ل م�������ض���ارك و����ض���ادق 
اجل���ائ���زة يف جل�ضته  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
 9 بتاريخ  ال�ضارقة  بجامعة  املنعقدة 
جلنة  ت��ضية  على   2014 ف��رباي��ر 
بن  اهلل  عبد  الدكت�ر  بف�ز  التحكيم 
اإبراهيم عبد اهلل اخلريجي الباحث 
باململكة  الأمنية  فهد  امللك  كلية  يف 
وذلك  ال�ضقيقة  ال�ضع�دية  العربية 
ع��ن اأط��روح��ت��ه ال��ع���ام��ل امل����ؤث���رة يف 
العليا  والإدارة  ال��ق��رار  �ضناع  ت�جه 
ال�ضحية  التقنية  اأنظمة  اعتماد  يف 
م�ضت�ضفيات  يف  ال�����دويل  ب��ال��رتم��ي��ز 
األقى   . ال�����ض��ع���دي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
بعدها الدكت�ر عبد اهلل بن اإبراهيم 
باجلائزة  الفائز  اخلريجي  اهلل  عبد 

ال�ضكر  بتقدمي جزيل  ا�ضتهلها  كلمة 
ال�ضم�  ل�ضاحب  الم��ت��ن��ان  وع��ظ��ي��م 
ودعمه  رعايته  على  ال�ضارقة  حاكم 
للعلم والعلماء ولتنمية ملكة البحث 
العربية.  الأم���ة  اأب��ن��اء  ل��دى  العلمي 
معربا  الي�م  اأق��ف  اخلريجي:  وق��ال 
عن �ضعادتي لف�زي بجائزة ال�ضارقة 
العل�م  يف  دكت�راة  اأطروحة  لأف�ضل 
الإداري��ة يف العامل العربي يف دورتها 
الثانية ع�ضرة والتي �ضتظل تدفعني 
العلمي  للمزيد وراف��دا يف م�ضتقبلي 
ل��ل��ب��ح��ث يف ك���ل ج��دي��د راف���ع���ا بتلك 
وا���ض��ع��ا ن�ضب عيني  راأ���ض��ا  اجل��ائ��زة 
من  جاعال  العلمي  م�ض�اري  تكملة 
ال�����ض��م��� نربا�ضا  ي���ا ���ض��اح��ب  دع��م��ك 
به..  اأ���ض��ت��دل  ومعلما  ب��ه  اأ���ض��ت�����ض��يء 
هذا  على  ال�ضم�  �ضاحب  واأ���ض��ك��رك 
ال�ضنة  ه�����ذه  ����ض���ن  وع���ل���ى  ال���ت���ك���رمي 
العلي  اهلل  م��ن  اآم���ل  وال��ت��ي  احل�ضنة 

م����ازي���ن  يف  ي��ج��ع��ل��ه��ا  اأن  ال���ق���دي���ر 
ختام  يف  ي��ف���ت��ن��ي  ل  ك��م��ا  ح�ضناتكم 
بجزيل  اأت���ق���دم  اأن  اإل  ه���ذه  ك��ل��م��ت��ي 
اململكة  احل��ب��ي��ب��ة  ل���دول���ت���ي  ال�����ض��ك��ر 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع���دي��ة مم��ث��ل��ة ب�����زارة 
الأمنية  فهد  امللك  وكلية  الداخلية 
الالزم  الدعم  بالريا�س على منحي 
لإنهاء هذه الدرا�ضة كما اأقدم �ضكري 
باململكة  لف�����ربا  جل��ام��ع��ة  اجل���زي���ل 
املتحدة وم�ضريف على الدعم ال�ضخي 
وال�ضكر  ال���درا����ض���ة..  ه����ذه  لإجن�����اح 
هذه  لأمانة  م��ض�ل  اأي�ضا  اجلزيل 
اجلائزة واأع�ضاءها وجلامعة ال�ضارقة 
ال��ع��رب��ي��ة ممثلة  ال������دول  وجل���ام���ع���ة 
الإدارية  للتنمية  العربية  باملنظمة 
على جهدهم خالل ال�ضن�ات املا�ضية 
لإجن���اح ه��ذه اجل��ائ��زة. وبعدها قدم 
م��ضحا  اأطروحته  عن  نبذة  الفائز 
و  ح�لها  ت��دور  التي  البحث  م�ضكلة 

البحث  م��ن  وال��غ��اي��ة  ال��ه��دف  مبينا 
يف  اتبعها  ال��ت��ي  واملنهجية  واأهميته 
ت��ضل  ال��ت��ي  والنتائج  بحثه  تنفيذ 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  م�ضتعر�ضا  اإل��ي��ه��ا 
الت��ضيات.  واأه���م  ال��درا���ض��ة  واج��ه��ت 
ال�ضيخ  ال�ضم�  بعدها تف�ضل �ضاحب 
الدكت�ر �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
ي��راف��ق��ه ���ض��ع��ادة ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
للمن�ضة  ب��ال�����ض��ع���د  اجل�����روان  ع��ل��ي 
وب����داأت م��را���ض��م ال��ت��ك��رمي حيث قدم 
لأف�ضل  ال�������ض���ارق���ة  ج����ائ����زة  ����ض���م����ه 
الإدارية  العل�م  يف  دكت�راه  اأطروحة 
الدكت�رعبد  اإىل  العربي  ال�طن  يف 
اهلل بن اإبراهيم عبد اهلل اخلريجي. 
حاكم  ال�ضم�  �ضاحب  بعدها  ت�ضلم 
�ضعادة  م��ن  تذكارية  هدية  ال�ضارقة 
ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن ع��ل��ي اجل�����روان 
مبنا�ضبة مرور 13 عاما على اإطالق 

اجلائزة.

ال�ضارقة  حك�مة  دوائ���ر  روؤ���ض��اء  م��ن 
ومم��ث��ل��ي امل���ؤ���ض�����ض��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
الكليات  ال���دول���ة وع����دد م��ن ع��م��داء 
ا�ضتهل  اجلامعة.  وطلبة  وال�ضاتذة 
تالوة  ث��م  ال�طني  بال�ضالم  احل��ف��ل 
اأعقبها  ال��ذك��ر احل��ك��ي��م  ع��ط��رة م��ن 
ال�ضارقة  جائزة  اأمناء  جمل�س  كلمة 
العل�م  يف  دكت�راه  اأطروحة  لأف�ضل 
الإداري�����ة يف ال���ط��ن ال��ع��رب��ي قدمها 
الرحمن  عبد  �ضعادة  املجل�س  رئي�س 
بن علي اجلروان قال فيها:ي�ضرين يف 
م�ضتهل كلمتي اأن اأتقدم اىل مقامكم 
مبنا�ضبة  احل����ارة  بالتهنئة  ال��ك��رمي 
ال�ضارقة  مب��دي��ن��ة  الح���ت���ف���ال  ب����دء 
اإن  الإ���ض��الم��ي��ة..  للثقافة  ع��ا���ض��م��ة 
الفعاليات املبهرة والإبداعات املميزة 
والبنية  املتعددة  الثقافية  والأن�ضطة 
الثقافية ال�ا�ضعة التي تراكمت على 
مدى ال�ضن�ات املا�ضية لت�ؤكد اأحقية 
م��دي��ن��ة ال�����ض��ارق��ة ب��ه��ذا ال��ل��ق��ب بكل 

جدارة وا�ضتحقاق كما ت�ضرفت �ضابقا 
كعا�ضمة للثقافة العربية وهذا لي�س 
على  ت�ضر  فال�ضارقة  عليكم  جديدا 
�ضم�كم  ت�ليتم  اأن  منذ  النهج  ه��ذا 
مقاليد احلكم فيها وهي تعد نف�ضها 
والهداية  وال��ع��ل��م  للثقافة  عا�ضمة 
ب��ه ومنها  والإمي���ان وم��ث��ال يحتذى 
وح�ل  مفيد.  وك��ل  جميل  ك��ل  ي�ضع 
فيها  وامل�ضاركني  العام  لهذا  اجلائزة 
ال�ضارقة  ج��ائ��زة  اإن  اجل�����روان:  ق���ال 
العل�م  يف  دكت�راه  اأطروحة  لأف�ضل 
الإداري�����ة يف ال���ط��ن ال��ع��رب��ي تدخل 
ع��ام��ه��ا ال��ث��ال��ث ع�����ض��ر وق����د جنحت 
تتب�اأ  اأن  يف  املا�ضية  الأع�����ام  طيلة 
تقدير  حمل  وتك�ن  مرم�قة  مكانة 
اجلامعات  يف  وع����رف����ت  واح���������رتام 
وامل���ع���اه���د ال��ع��ل��م��ي��ة وي��ح��ر���س على 
العديد  عليها  احل�ض�ل  �ضرف  نيل 
اأرج��اء وطننا  كافة  الباحثني يف  من 
اأن  اأدل على ذلك من  العربي ولي�س 

باأطروحاتهم  ت��ق��دم���ا  ال��ذي��ن  ع���دد 
بلغ  ق��د   2001 ع��ام  تاأ�ضي�ضها  منذ 
452 اأطروحة دكت�راه يف تخ�ض�ضات 
الإدارة واجلائزة تتجه وبعد م�افقة 
تخ�ض�ضني  يف  تك�ن  اأن  اىل  �ضم�كم 
منف�ضلني يف علم الإدارة يف خمتلف 
التخ�ض�ضات  يف  والأخ������ر  ف��روع��ه��ا 
ي�ضهل  �ض�ف  الت�ضنيف  وه��ذا  املالية 
ك��ث��را ع��ل��ى جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م عملها 

وي��ضع من دائرة التكرمي.
اإن الدرا�ضات والطروحات  واأ�ضاف: 
التي قدمت للجائزة هذا العام ت�ضمل 
جمالت متعددة من فروع الإدارة يف 
ال�ضركات  واإدارة  احلك�مية  الإدارة 
والت�ض�يق والتم�يل واملحا�ضبة ونظم 
املعل�مات الإدارية.. وهذه الدرا�ضات 
تقف على انظمة وجتارب العديد من 
الدول العربية ل �ضك باأنها �ضت�ضهم 
اإ�ضهاما مهما يف دفع عجلة التنمية.. 
ومن هنا تربز اأهمية جائزة ال�ضارقة 

ال�ضارقة �ضرطة  قب�ضة  يف  خمالفا   283
•• ال�شارقة-الفجر:

العام  ال�ضبط  حلمالت  ا�ضتمراراً 
العامة  ال���ق���ي���ادة  اط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ادارة  ت��اب��ع��ت  ال�����ض��ارق��ة  ل�����ض��رط��ة 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ال��ت��ح��ري��ات 
جه�دها يف مالحقة جميع الفئات 
املخالفة والتي ا�ضفرت عن �ضبط 
املناطق  جميع  يف  خمالفاً   283

ال��ت��اب��ع��ة لإم�����ارة ال�����ض��ارق��ة خالل 
وال����ذي����ن   2014 ����ض���ه���رم���ار����س 
مي��ث��ل���ن م�����ض��در خ��ط��ر واإزع������اج 
املجتمع  اأف���راد  لكافة  وم�ضايقات 
من خالل ممار�ضاتهم ومزاولتهم 

لأن�ضطة غر م�ضروعة.
وتن�عت املخالفات التي مت �ضبطها 
بحد  ن���ع معني  على  تقت�ضر  ومل 
خمالفي  ���ض��م��ل��ت  ان���ه���ا  ال  ذات������ه 
ق����ان���ني ت��ن��ظ��ي��م دخ������ل واإق���ام���ة 
الكفيل  م���ن  وال���ه���روب  الج���ان���ب 
القان�نية  غر  العمال  وم��زاول��ة 
والت�ض�ل  الإب���ع���اد  ب��ع��د  وال���ع����دة 
وخم���ال���ف���ة ال���ق����ان���ني والأوام��������ر 
املخالفات  م��ن  غ��ره��ا  ال�����ض��ام��ي��ة 

والأن�ضطة غر امل�ضروعة.
الج�������������راءات  ات������خ������اذ  ح����ي����ث مت 
اإدارة  ق����ب����ل  م������ن  ال����ق����ان�����ن����ي����ة 
التحريات واملباحث اجلنائية بحق 
امل�ضب�طني واإحالتهم اىل اجلهات 

املخت�ضة .
وك�������ض���ف ����ض���رط���ة ال�������ض���ارق���ة ب����اأن 

املخالفني  م����ن  ك���ب���رة  اأع�����������داداً 
من  يتخذون  �ضبطهم  مت  ال��ذي��ن 
وامل�اقع  امل��ه��ج���رة  امل��ب��اين  بع�س 
واملن�ضاآت  وال���ر���س  الن�����ض��اء  حت��ت 
العمال  م�ضاكن  وب��ع�����س  املعطلة 
لإي�ائهم  ك��م���اق��ع  امل�ضتغلة  غ��ر 
والن��������ط��������الق م����ن����ه����ا لرت�����ك�����اب 
ان�اعها  بكل  واجلرائم  املخالفات 
امل��ج��ت��م��ع و�ضالمة  اأم����ن  وت��ه��دي��د 
ا�ضتمرار هذه  اف��راده م�ؤكدة على 
احل��م��الت خ��الل ال��ف��رتة القادمة 
ل�����ض��ب��ط امل���خ���ال���ف���ني واحل������د من 
الن�ضطة والأعمال غر امل�ضروعة 
املظهر احل�ضاري  واملحافظة على 
رجال  جه�د  على  مثنياً  ل��الإم��ارة 
الكبر  وال���دور  اجلنائية  املباحث 
ملالحقة  ب������ه  ي�����ق������م������ن  ال���������ذي 
املخالفني واخلارجني عن القان�ن 
ودرء املخاطر عن املجتمع واأفراده 
والتقليل من املخالفات واجلرائم 

املرتكبة. كما دعت �ضرطة ال�ضارقة 
اأف����راد اجل��م��ه���ر اىل ال��ت��ع��اون مع 
اجلهات المنية من خالل البالغ 
ع����ن ه�����ذه الن�������ض���ط���ة والإع����م����ال 
التعامل  وع���دم  للقان�ن  املنافية 
م���ع امل��خ��ال��ف��ني ب�����اأي ����ض����رة من 
للم�ضاءلة  يعر�ضهم  مم��ا  ال�ض�ر 
ال��ق��ان���ن��ي��ة ،وط��ال��ب��ت��ه��م ب�����الإدلء 
معل�مات  م��ن  لديهم  يت�فر  مب��ا 
الأعمال  ال�ضتباه مبثل هذه  عند 
م������ن خ�������الل الت�����������ض�����ال الآم�������ن 
ع��رب خ��دم��ة )جن��ي��د( ال��ت��ي تتيح 
اجلمه�ر  لأف��راد  الكاملة  احلرية 
وامل�ضاركة  ال�ضرطة  مع  للت�ا�ضل 
من  اجل������رمي������ة  وق����������ع  م����ن����ع  يف 
رقم  الهاتف  على  الت�ضال  خالل 
)800151( اأو الر�ضائل الن�ضية 
اأو   )SMS  7999( ال��ق�����ض��رة 
najeed@ الربيد الإلكرتوين

.shjpolice.gov.ae

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل�����دع������/������ض�����ع������د 
ع��������ب��������دال��������ق���������ى خ���������ض����ر 
ال���ي���م���ن   - ع�����ب�����دال�����ك�����رمي 
�ضفره  -ج��������از  اجل��ن�����ض��ي��ة  
رق�����������������������م)02715273(  
�ضادر من اليمن من يجده 
عليه الت�ضال بتليف�ن رقم 

   050/5920474

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل�������دع��������/وج�������دي 
�����ض�����ري����ا   - ذي��������ب  حم����م����د 
�ضفره  -ج��������از  اجل��ن�����ض��ي��ة  
�ضادر  رقم)559489( 
عليه  يجده  من  �ض�ريا  من 
الت���������ض����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق���م 

   050/6692262

فقدان جواز �سفرت
�ضليم  امل���دع����/����ض���ب���ا  ف���ق���د  
دي�������ض���اي دي�������ض���اي ���ض��ل��ي��م - 
ه���ن���دي اجل��ن�����ض��ي��ة  -ج������از 
رقم)9987335(  �ضفره 
يجده  من  الهند  من  �ضادر 
عليه الت�ضال بتليف�ن رقم 

   050/8168444

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل���دع����/ك����م�������ض���ي���ا 
ب����ت ت����ا�����ض�����ان م���ا����ض���دي���ن - 
اندوني�ضيا اجلن�ضية  -ج�از 
 )772309( رق���م  ���ض��ف��ره 
���ض��ادر م��ن ان��دون��ي�����ض��ي��ا من 
يجده عليه الت�ضال بتليف�ن 
رقم 050/9056700   

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع���/ن��اه��ل ممدوح 
م�ضري   - �����ض����رور  حم���م���د 
�ضفره  -ج��������از  اجل��ن�����ض��ي��ة  
رق�����������������������م)10529311( 
يجده  من  م�ضر  من  �ضادر 
عليه الت�ضال بتليف�ن رقم 

   050/3458134

فقدان جواز �سفرت
مينيل  امل����دع�����/ري����ا  ف���ق���د  
ال�����ف�����ل�����ب�����ني   - ب�������ي�������ب��������ى 
�ضفره  -ج��������از  اجل��ن�����ض��ي��ة  
من  �ضادر  رقم)54862( 
ي���ج���ده عليه  ال��ف��ل��ب��ني م���ن 
الت���������ض����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق���م 

   050/6144220

فقدان جواز �سفرت
مينيل  امل����دع�����/ري����ا  ف���ق���د  
ال�����ف�����ل�����ب�����ني   - ب�������ي�������ب��������ى 
�ضفره  -ج��������از  اجل��ن�����ض��ي��ة  
�ضادر  رقم)5527732( 
يجده  م�����ن  ال���ف���ل���ب���ني  م�����ن 
عليه الت�ضال بتليف�ن رقم 

   050/6144220

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل���دع����ة/ع����اط���ف 
ع����ب����دال����رح����م����ن خم�����ت�����ار - 
-ج�از  اجلن�ضية   �ض�دانية 
رقم)543593(  �ضفرها 
�ضادر من ال�ض�دان من يجده 
عليه الت�ضال بتليف�ن رقم 

   050/8165244

فقدان جواز �سفرت
�ضاخي  املدع�/حممد  فقد  
افغان�ضتان   - اهلل  ب�������ض���م 
�ضفره  -ج��������از  اجل��ن�����ض��ي��ة  
رقم )1744721(  �ضادر 
م��ن اف��غ��ان�����ض��ت��ان م��ن يجده 
ال�ضفارة  اىل  ت�ضليمه  عليه 

الفغان�ضتانية م�ضك�راً.   
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العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/101 تنفيذ مدين
 -2 ������س.ذ.م.م  امل��ن�����ض��اآت  لدارة  الم����ارات  ي�نيك�ن  ���ض��ده��م��ا/1-  املنفذ  اىل 
كاريزما لتعهدات احلفالت - ملالكها/ �ضريف مدحت لطيف حنا جمه�يل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ال�ضركة الك�يتية لالغذية )امريكانا( 
اأقام عليك  - فرع ال�ضارقة وميثله: حبيب حممد �ضريف عبداهلل املال قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى 
فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره���م(   386732.50(
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/289 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة ال�ضريع لالن�ضاءات ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �ضركة بركات ك�اليتي �س م م وميثله: حبيب حممد �ضريف عبداهلل 
املال قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )379783 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ويف م��ض�ع الدع�ى 
الفرعية  ال��دع���ى  م��ض�ع  ويف  بامل�ضروفات  املدعية  وال��زم��ت  برف�ضها  ال�ضلية 
والفائدة  درهم   302918 مبلغ  للمدعية  ت���ؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  )املتقابلة( 
القان�نية 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى متام ال�ضداد والزمت املدعى عليها 
بامل�ضروفات .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خ�رفكان:ال�ضيد/
الت�ضديق  وطلب  الم��ارات  اجلن�ضية:  احل��ضني  علي  عبداهلل  عبدالرحمن  جا�ضم 
ال�شحوة(  برج  ماركت  )�شوبر  التجاري  ال�ضم  :تنازل يف  يت�ضمن  على  حمرر 
ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 541387  القت�ضادية يف  التنمية  دائرة  واملرخ�س من 
ال�ضيد/  التنمية القت�ضادية بخ�رفكان اىل  ال�ضادر بتاريخ 2006/2/20م يف دائرة 
بان  للجميع  معل�ما  ليكن  اجلن�ضية:المارات  النقبي  خمي�س  احمد  علي  ابراهيم 
ال�ضاأن يف  الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان �ضيق�م بالت�ضديق على ت�قيعات ذوي 

املحرر املذك�ر بعد انق�ضاء ا�ضب�عني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

 اعـــــــالن       
عبدالرحمن  احمد  علي  ال�ضيد/  ب��ان  للجميع  معل�ما  ليكن   2014/4/7 امل���اف��ق  الثنني  ي���م  يف  ان��ه   
املرزوقي - اماراتي اجلن�ضية بطاقة ه�ية رقم : 784195817595242 وب�ضفته مالك/ التمام للخياطة 
التنمية القت�ضادية فرع دبا احل�ضن ون�ضاطة  والتطريز رخ�ضة جتارية )549054( �ضادرة من دائرة 
تنازل  بانه  العبايات  وتطريز  خياطة  الن�ضائية  املالب�س  تطريز  الن�ضائية  املالب�س  خياطة  التجاري 
عن ح�ضته يف / التمام للخياطة والتطريز والبالغة 100% وذلك لل�ضيد/ جهاجنر عامل اب� الها�ضم 
وجن�ضيته : بنغالدي�س ويحمل بطاقة اله�ية رقم : 784197039846874 مع تغير ال�ضكل القان�ين من 
م�ؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات حملي ليبقى املتنازل نف�ضه ال�ضيد/ علي احمد عبدالرحمن املرزوقي 
- اماراتي اجلن�ضية بطاقة ه�ية رقم : 784195817595242 وكيل خدمات حملي وللمتنازل اليه مطلق 
احلرية يف الت�ضرف يف ح�ضته امل�ضار اليها اعاله وله حق الت�ضرف فيها ت�ضرف املالك يف ملكة. وعمال 
لن�س املادة )16( فقرة 3 من القان�ن الحتادي رقم )22( ل�ضنة 1991 يف �ضاأن الكاتب العدل فقد اقت�ضى 
ن�ضر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يق�م باملراجعة اىل كاتب 

العدل خالل ا�ضب�عني من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال �ضت�ضتكمل الجراءات القان�نية .
كاتب العدل

حمكمة دبا احل�سن الحتادية البتدئية

ال�سوؤون الفنية والتعاون الدولية 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حمكمة دبا احل�سن البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
  �سركة مراك�س احلمراء للديكور ذ.م.م     

مب�جب احلكم ال�ضادر من حمكمة العني البتدائية بتاريخ 2014/1/29 يف 
الدع�ى رقم 2013/642 جتاري كلي العني فقد حكمت املحكمة بحل وت�ضفية 
احل�ضابي/  اخلبر  تعيني  مت  وق��د  ذ.م.م  للديك�ر  احل��م��راء  مراك�س  �ضركة 
ح�ضني �ضامل الها�ضمي كم�ضفي ق�ضائي وقد مت التاأ�ضر يف ال�ضجل التجاري 
بانحالل ال�ضركة وعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي 
الق�ضائي يف مكتبة الكائن باأب�ظبي �ضارع حمدان الزياين ت :026766166 
، ف: 026766566 ، �س.ب: 128190 اب�ظبي م�ضطحبا معه كافة امل�ضتندات 

والوراق الثب�تية وذلك يف غ�ض�ن 45 ي�ما تاريخ ن�ضر هذا العالن.
امل�شفي الق�شائي
ح�شني �شامل الها�شمي

اإعالن ت�سفية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1301  ا�ستئناف جتاري    
وب�ضفته  ب�ضخ�ضة  �ضديق  حممد  �ضديق  حمم�د  �ضدهما/1-   امل�ضتاأنف  اىل   
فرحان   -2 ذ.م.م  واخلفيفة  الثقيله  بال�ضاحنات  للنقل  وفرحان  ملحم�د  ممثال 
القامة  حم��ل  جمه�يل  �ضامن  وب�ضفته  ب�ضخ�ضة  حمم�د  اعظم  ران��ا  اعظم 
مبا ان امل�ضتاأنف /فريدة حممد معني الدين احمد ب�ضخ�ضها و�ضفتها �ضامنه 
وميثله/ عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر 
امل�افق  الثالثاء  لها جل�ضه ي�م  بالدع�ى رقم 2011/223 جتاري كلي وحددت 
يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2014/5/6
ح�ض�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1302  ا�ستئناف جتاري    

وب�ضفته  ب�ضخ�ضة  �ضديق  حممد  �ضديق  حمم�د  �ضدهما/1-   امل�ضتاأنف  اىل   
فرحان   -2 ذ.م.م  واخلفيفة  الثقيله  بال�ضاحنات  للنقل  وفرحان  ملحم�د  ممثال 
القامة  حم��ل  جمه�يل  �ضامن  وب�ضفته  ب�ضخ�ضة  حمم�د  اعظم  ران��ا  اعظم 
مبا ان امل�ضتاأنف /فريدة حممد معني الدين احمد ب�ضخ�ضها و�ضفتها �ضامنه 
وميثله/ عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر 
بالدع�ى رقم 2011/169 جتاري جزئي وحددت لها جل�ضه ي�م الثالثاء امل�افق 
يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2014/5/6
ح�ض�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
اعالن حكم بالن�سر

                يف  الدعوى رقم 2013/1180  جتاري كلي                        
�����س.ذ.م.م جم��ه���ل حمل  امل��دع��ى عليه/ 1- اودي���� وي��زوي��ل لي��ف �ضتايل  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/11/25 يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�ضالح/ زي� تكن�ل�جيز �س.ذ.م.م بالت�ضديق على حكم 
املحكم ال�ضادر يف الدع�ى التحكيمية رقم 199 ل�ضنة 2012 بتاريخ 2013/5/16 
من مركز دبي للتحكيم الدويل والزمت املدعى عليها بامل�ضاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماه . حكما مبثابة احل�ض�ري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/132   مدين جزئي   
اىل املدعى عليه / 1 -�ضكاي �ضكيف للتجارة العامة ذ.م.م جمه�ل  حمل القامة 
مبا ان املدعي /�ضركة الم��ارات لالت�ضالت املتكاملة )�س م ع(  وميثله: حمم�د 
حجاج عزب اب�جريدة قد اقام  الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املتنازع �ضده 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م  درهم(  للمتنازع مبلغ وقدره )15253.11  ي�ؤدي  بان 
املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. 
بالقاعة  ���س   8:30 ال�ضاعة   2014/4/27 امل���اف��ق  الح��د  ي���م  جل�ضة  لها  وح���ددت 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/127   مدين جزئي   

اىل املدعى عليه / 1 -عبدالغفار عبدالعزيز ظريف خان جمه�ل  حمل القامة 
مبا ان املدعي /�ضركة الم��ارات لالت�ضالت املتكاملة )�س م ع(  وميثله: حمم�د 
حجاج عزب اب�جريدة قد اقام  الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املتنازع �ضده 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م  درهم(  للمتنازع مبلغ وقدره )12309.00  ي�ؤدي  بان 
املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. 
بالقاعة  �س   8:30 ال�ضاعة   2014/4/28 امل���اف��ق  الثنني  ي���م  جل�ضة  لها  وح��ددت 
ch2.A.17 لذا فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2229   جتاري كلي   
اىل امل��دع��ى عليه / 1 -حم��م��د خمي�س ب��الل م��ب��ارك جم��ه���ل  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اب�ظبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(  وميثله: حمم�د حجاج  املدعي /م�ضرف 
ي�ؤدي  بان  املدعى عليه  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ض�عها  اق��ام   قد  اب�جريدة  عزب 
للمدعي مبلغ )2.032.137.06 درهم( ومببلغ وقدره )2.032.137.06 درهم( كتع�ي�س 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م  املدعى  ا�ضابت  التي  والدب��ي��ة  امل��ادي��ة  ال���ض��رار  كافة  عن 
املحاماه . وحددت لها جل�ضة ي�م الثنني امل�افق 2014/4/28 ال�ضاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2234   جتاري كلي   

املعمري جمه�ل  حمل  املدعى عليه / 1 -احمد حممد عبيد حممد  اىل 
القامة مبا ان املدعي /م�ضرف اب�ظبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(  
وميثله: حم��م���د ح��ج��اج ع��زب اب���ج��ري��دة ق��د اق���ام  ال��دع���ى وم��ض�عها 
ي���ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )1.393.915  بان  بالزام املدعى عليه  املطالبة 
دره���م( وال��ر���ض���م وامل�����ض��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اه . وح���ددت لها جل�ضة ي�م 
لذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30 ال�ضاعة   2014/4/28 امل�افق  الثنني 
فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1919   جتاري كلي   

ذ.م.م جم��ه���ل  حمل  العامة  للتجارة  ال��رع��د  ن���ر  -�ضركة   1  / عليه  امل��دع��ى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�ضركة كرمي جي ام بي ات�س  وميثله: ناجي علي احلاج 
ابراهيم بي�ض�ن قد اقام  الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ 
 3.679.401.26( الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادلة  ما  او  ي���رو(   732.224.42( وق��دره 
من   %12 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م  دره��م( 
تاريخ اقرار املدعى عليها بالر�ضيد يف 2011/12/7 وحتى ال�ضداد التام . وحددت 
 ch1.B.8 لها جل�ضة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/4/29 ال�ضاعة 9:30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  او من ميثلك  باحل�ض�ر  فانت مكلف  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     

  اعالن مدعى عليه بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/5273 جتاري جزئي  

اىل املدعى عليهما: 1/ عائ�ضة احمد ح�ضن كرم املازمي 2/ ع�ضام ال�ضيد ال�ضيد 
ح�ضنني حيث ان املدعى / مازن �ضامل �ضعيد �ضامل بردان اقام عليكم لدى هذه 
املحكمة الدع�ى املذك�رة اعاله تطالبكم فيها باحلكم و�ضحة ونفاذ عقد بيع 
بال�ضافة  الوىل  عليها  املدعى  بينه وبني  املربم   2013/11/27 امل�ؤرخ  ال�ضيارة 
للر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماه وعليه يقت�ضي ح�ض�رك امام هذه املحكمة 
ي�م  �ضباح  من  والن�ضف  الثامنه  ال�ضاعة  متام  يف  الوىل(  اجلزئية  )الدائرة 
2014/4/13 وذلك   لالجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف 
فان  املحدد  ال�قت  يف  عنك  وكيل  ار�ضال  عدم  او  احل�ض�ر  عن  تخلفك  حال 

املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدع�ى يف غيابك حرر بتاريخ:2014/3/31. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
  اعالن حكم بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/4433 مدين جزئي  

املرف�عة من املدعى/ جي تي �ضب�رت لتاجر ال�ضيارات �ضد 
املدعى عليه/ �ضالح هاين املقدي�ضي حكمت املحكمة ح�ض�ريا 
ي�ؤدي للمدعي مبلغ 16500  بان  املدعى عليه  بالزام  اعتباريا 
والزامه  درهما(  وخم�ضمائة  الفا  ع�ضر  )�ضتة  فقط  درهم 
بحقكم  �ضتتخذ  لال�ضتئناف  قابال  غر  حكما   . بامل�ضروفات 

الجراءات القان�نية لتنفيذه �ضدكم. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
اإعالن احلكم يف الق�سية املدنية رقم 2014/4 جتاري كلي

اىل املحك�م عليه/ عبداهلل �ضمر نايف حممد - الردن عن�انه: بالن�ضر حيث 
املذك�رة  الدع�ى  املحكمة يف  بتاريخ 2014/2/24 قد حكمت عليكم هذه  انه 
المارات   - املزروعي  عبداهلل  خلفان  را�ضد  حممد  ل�ضالح/  اعاله  بالرقم 
ذات  ال�ضراكة  عقد  بف�ضخ  احل�ض�ري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:   -
امل�ض�ؤولية املحدودة امل�ؤرخ 2011/4/17 فيما بني املدعي واملدعى عليه وبالغاء 
الرخ�ضة التجارية رقم )1212747( وامل�ضماة با�ضم/ افاق الهند�ضية للمقاولت 
العامة ذ.م.م وال�ضادرة من دائرة التخطيط والقت�ضاد مع الزام املدعى عليه 
بامل�ضروفات . حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 

لت�ضلمك هذا امل�ضتند. �ضدر بت�قيعي وختم املحكمة 2014/4/6م  
القا�سي/عمرو يو�سف حممد                                                                                                                                             

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/154   مدين  كلي 

اىل املدعى عليه : 1- امريتبال �ضينغ بات�ضي�ضرت �ضينغ جمه�ل حمل القامة مبا 
�ضينغ  �ضروان  �ضينغ  ���س.ذ.م.م وميثلها مديرها/ هاريندر  للنقل  املدعي /دج��ا  ان 
وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهري قد اقام عليك الدع�ى وم��ض�عها 
والر�ض�م وامل�ضاريف  املدعى عليه مببلغ وقدره )100.000 درهم(  بالزام  املطالبة 
لها  وح��ددت   . املطالبة  قيمة  من   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماه  واتعاب 
 ch2.E.21 جل�ضة ي�م  الحد امل�افق 2014/4/13  ال�ضاعة 9.30 �س  بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .  
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/160   مدين  جزئي 
اىل املدعى عليه : 1- باراجميت �ضينغ كي�ل �ضينغ جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي /�ضكه�يندر �ضينغ �ض�كهديف �ضينغ قد اقام عليك الدع�ى وم��ض�عها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )26490 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف   
ي�م   لها جل�ضة  وح��ددت   . التام  ال�ضداد  املطالبة وحتى  وقت  9% من  والفائدة 
لذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س    8.30 ال�ضاعة    2014/4/28 امل�افق  الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�ض�ر  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .  
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     اعالن حم�سر حجز بالن�سر
     يف  الدعوى رقم2011/32   بيع عقار مرهون 

العقار رقم  بيع مال مره�ن عبارة عن  اذن  الق�ضية: طلب  م��ض�ع 
التنفيذ/  طالب  الع��الن  طالب  بدبي  العربية  باملرابع  �ضهيل   703
بنك امل�ضرق املطل�ب اعالنه املنفذ �ضده/ 1- علي نيك رو�ضن منني 
جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة م������ض���ع الع����الن: نعلنكم ب��ان��ه مت احلجز 
املرابع  املنطقة  ار���س  قطعة  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�ضة  ام�الكم  على 
املطالب به  ق��دم مربع وف��اء للمبلغ  امل�ضاحة 7417  رق��م الر���س 453 

)3.037.500( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�لة قان�نا.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     انذار عديل بالن�سر
       رقم2014/674    

املنذر / �ضركة امل�ضرق ال�ضالمي للتم�يل �س.م.خ املنذر اليهما / 1- رامي ح�ضن حمم�د 
اجلب�ر 2- منال را�ضد عبدالرحيم )جمه�يل حمل القامة( اىل املنذر اليهما ال�ضيد/ 
امل�ضرق  �ضركة  امل��ن��ذر  يكلفك  عبدالرحيم  را���ض��د  منال  وال�ضيدة/  با�ضتاين  ر�ضا  علي 
ال�ضالمي للتم�يل �س.م.خ ب�ضداد مبلغ وقدره 1.088.275/70 درهم اماراتي )ملي�ن 
اتفاقية  مب�جب  فل�س(   70 و  درهم  و�ضبع�ن  وخم�ضة  ومائتان  الفا  وثمان�ن  وثمانية 
تاريخ  ايام من  �ضبعة  امل�ؤرخان يف 2008/1/7 خالل  بال�ضراء  التعهد  الج��ارة وخطاب 
ن�ضر هذا الخطار ويف حال اخفق املخطر اليهما يف دفع املبلغ خالل مدة ال�ضبعة ايام 
مب�جب  حق�قة  ملبا�ضرة  الالزمة  القان�نية  الج��راءات  �ضيتخذ  املخطر  فان  املذك�رة 

اتفاقية الجارة وخطاب التعهد بال�ضراء امل�ؤرخان يف 2008/1/7.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1067   مدين  جزئي 

اىل املدعى عليه : 1- ا�ضامة الد�ض�قي عبدالرزاق حممد جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /م�ضت�ضفى اجلراحة الع�ضبية والعم�د الفقري وميثله: عبيد �ضقر عبيد 
مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  وم��ض�عها  الدع�ى  عليك  اق��ام  قد  ب��ضت 
على  الم��ر  ملف  �ضم  املحاماه  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م  دره��م(   50.680( وق��دره 
امل�افق  الثالثاء  ي���م   لها جل�ضة  . وح��ددت  وتثبيته  عري�ضة رقم 2013/1688 عمايل 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�ض�ر او  2014/4/15  ال�ضاعة 8.30 �س  بالقاعة 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري .  
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر

يف الق�سية رقم 2013/4455   مدين كلي ال�سارقة 
اىل املدعى عليهم:1- او اي ام انرتنا�ضي�نال �س م ح 2- ا�ضماعيل الداية 3- �ض�نيل ك�مار 
4- ارون ك�مار حيث ان املدعي: ابراهيم مراد تانر ي�فر قد اقام الدع�ى املذك�ره رقمها 
اعاله لدى هذه املحكمة ويطالب فيها بتعيني خبر حما�ضبي لالطالع على دفاتر ال�ضركة 
وم�ضروفاتها  ال�ضركة  بها  قامت  التي  التجارية  العمليات  ملعرفة  الوىل  عليها  املدعى 
وارباحها والرباح املت�قعة عن العمليات التي ابرمتها ال�ضركة وما زالت قيد التنفيذ وذلك 
امتالكه  ا�ضا�س  على  الرباح  من  املدعي  ح�ضة  وحتديد  تاريخه  وحتى  ن�ضاأتها  تاريخ  من 
ن�ضبة )25%( من راأ�ضمال ال�ضركة بال�ضافة للزامكم بالر�ض�م وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 
املحاماه.  لذا يقت�ضي ح�ض�رك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية املدنية الثانية( يف متام 
ال�ضاعة الثامنة والن�ضف من �ضباح ي�م 2014/4/24 وذكل لالجابة على الدع�ى وتقدمي 
ال�قت  ار�ضال وكيل عنك يف  او عدم  بيانات ويف حال تخلفك عن احل�ض�ر  ما لديك من 

املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدع�ى يف غيابكم. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     

يف النزاع رقم 2013/299 نزاع عقاري 
بناء  )املحدودة(  ليمتد  جاردنز  رويف  �ضركة  �ضدها/  املتنازع  اىل 
على النزاع رقم 2013/299 نزاع عقاري ومبا انك جمه�ل العن�ان 
يف   2014/4/15 بتاريخ  اخلربة  اجتماع  ح�ض�ر  مب�ج�ب  نبلغكم 
متام ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر ي�م الثالثاء يف مكتب اخلبر 
ال�ليد  بن  خالد  �ضارعي  تقاطع  الكرامة  منطقة  يف  والكائن 
وزعبيل مقابل وزارة اخلارجية بناية هم�ضة 1 مكتب رقم 307 ويف 

حال تخلفكم فان اعمال اخلربة �ضت�ضتمر مبثابة احل�ض�ري
اخلبري املهند�س/�سعادة فرح ابو جرجي

تبليغ موعد جل�سة خربة
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2013/388 طعن عقاري   

تدع� دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
ال�ضام�ضي  الغبار  را���ض��د  �ضعيد  �ضيف  وميثله:  خ��ان  والي���ات  الطاعن/ 
ذ.م.م  املحدودة  �ضته  العقارية  امنيات  �ضركة  املطع�ن �ضده/1-  باعالن 
)يف احلكم( امنيات بروبرتيز ال�ضاد�ضة املحدودة )يف ال�كالة(   جمه�ل 
اعاله  املذك�رة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم  القامة.  حمل 
ويت�جب عليكم احل�ض�ر اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �ضحيفة 

الطعن املقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين-وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ �ضع�د بن را�ضد املعال ع�ض� املجل�س الأعلى 
حاكم اأم القي�ين يف ق�ضر �ضم�ه ام�س..بح�ض�ر �ضم� ال�ضيخ را�ضد بن �ضع�د 
نائب  الزعابي  اأحمد جمعة  القي�ين..معايل  اأم  املعال ويل عهد  را�ضد  بن 
�ض�ؤون  عام  اأمني  املدفع  عبدالرحمن  و معايل حمد  الرئا�ضة  �ض�ؤون  وزير 
املجل�س الأعلى لالحتاد يف وزارة �ض�ؤون الرئا�ضة و�ضعادة خالد خليفة املعال 
�ضفر الدولة لدى اجلمه�رية الرتكية..الذين قدم�ا لل�ضالم على �ضم�ه. 
بن  حميد  ال�ضيخ  ومعايل  املعال  اأحمد  بن  عبداهلل  اللقاء..ال�ضيخ  ح�ضر 
اأم  الأم��ري يف  الدي�ان  رئي�س  املعال  را�ضد  بن  وال�ضيخ خالد  املعال  اأحمد 
القي�ين وال�ضيخ �ضيف بن را�ضد املعال رئي�س دائرة التنمية القت�ضادية يف 
املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را�ضد  بن  �ضع�د  بن  اأحمد  وال�ضيخ  القي�ين  اأم 
التنفيذي لإمارة اأم القي�ين وال�ضيخ ماجد بن �ضع�د بن را�ضد املعال وال�ضيخ 

�ضقر بن �ضع�د بن را�ضد املعال وعدد من ال�ضي�خ وامل�ض�ؤولني وامل�اطنني.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

اف��ت��ت��ح��ت ال�����ض��ي��خ��ة م��ن��ى ب��ن��ت �ضقر 
جمعية  رئ���ي�������ض���ة  ن���ائ���ب���ة  ال���ق���ا����ض���م���ي 
معر�س  اخليمة  ب��راأ���س  امل���راأة  نه�ضة 
ب��راأ���س اخل��ي��م��ة )2014(  ال��ع��رو���س 
الذي يعد اأكرب معر�س تخ�ض�ضي يف 
بح�ض�ر  العرو�س  مل�ضتلزمات  الإم��ارة 
ويقام  الأعمال  �ضيدات  جمم�عة من 
ال�ضيخة  �ضم�  رع��اي��ة  حت��ت  امل��ع��ر���س 
مهرة بنت اأحمد رئي�ضة جمعية نه�ضة 
امل����راأة ب��راأ���س اخل��ي��م��ة خ���الل الفرتة 
من )8- 12( من اأبريل اجل��اري يف 
اخليمة  راأ���س  ملركز  الرئي�ضية  القاعة 
منى  ال�ضيخة  واأ����ض���ادت  ل��ل��م��ع��ار���س.  
اأح��م��د يف  ب��ن��ت  ال�ضيخة م��ه��رة  ب���دور 
رعاية املعر�س الذي يعد من املعار�س 
املتميزة يف الإمارة كما �ضكرت اجله�د 
راأ�������س اخليمة  م���رك���ز  م���ن  امل���ق���دم���ة 
لتنظيم  ال���ك��ي��ل  و���ض��رك��ة  للمعار�س 
املتيز  التنظيم  املعار�س على م�ضت�ى 
العرو�س  م��ع��ر���س  ب���ه  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي 
ل��ه��ذا ال��ع��ام ومت��ي��ز امل��ع��رو���ض��ات التي 

حتتاجها العرو�س يف ي�م زفافها.
 وثمنت امل�ضاركة الإماراتية يف املعر�س 
م���ؤك��دة اأن متيز امل���راأة الإم��ارات��ي��ة يف 
امل�����ض��ارك��ة مب��ع��ر���س ال��ع��رو���س يعك�س 
املعار�س  يف  ب���ال���ت����اج���د  اه��ت��م��ام��ه��ا 
املتميزة لرتك ب�ضمة ن�عية خا�ضة يف 
واجلالبيات  العبايات  ت�ضميم  جمال 
باإقبال  ال��ذي يحظى  الأف���راح  وك��س 
وا�ضع من املراأة التي تبحث عن التميز 
حيث ت�ضارك يف املعر�س 85 اإماراتية 
امل��ضة،  ���ض��ي��ح��ات  اأح������دث  ل��ع��ر���س 
لها  تفتح  امل�ضاركات  تلك  اأن  م�ضيفة 
امل��ضة  ���ض���ق  اإىل  ل��ل��دخ���ل  امل���ج���ال 
العاملي. ودعت ال�ضيخة منى العرو�س 
حل�ض�ر املعر�س وال�ضتفادة من متيز 

اإىل  اإ�ضافة  خالله  املقدمة  اخلدمات 
تتيح  ال��ت��ي  الي�مية  الأزي����اء  ع��رو���س 
العرو�س  مل�ضاهدة  فر�ضة  للعرو�س 
املبا�ضرة على من�ضات العر�س الفخمة 
للمنا�ضبة  خ�����ض��ي�����ض��اً  اأق��ي��م��ت  ال���ت���ي 
وال���ض��ت��ف��ادة م��ن ت��ن���ع الأف���ك���ار. من 
جانبها ذكرت فاطمة اأحمد ال�ضرهان 
للمعار�س  اخليمة  راأ���س  مركز  مدير 
مازال  العا�ضرة  دورت��ه  يف  املعر�س  اأن 
ويقدم  النظر  منقطع  جناحاً  يلقى 
للعرو�س  وج��دي��د  متميز  ه���  م��ا  ك��ل 
م��ن خ���الل م�����ض��ارك��ة 105 ج��ن��اح يف 
املعر�س حيث يفتتح اأب�ابه ي�مياً من 
 11 ال�ضاعة  حتى  اخلام�ضة  ال�ضاعة 
م�ضاء. وبينت ال�ضرهان اأن املعرو�ضات 
وف�ضاتني  امل���ج����ه���رات  ب���ني  ت��ن���ع��ت 

الأفراح وال�ضهرة واملكياج وال�ضال�نات 
وال�رود  الأف���راح  وخ��دم��ات  والعط�ر 
من  نخبة  مع  العرو�س  وم�ضتلزمات 

م�ضممني الأزياء العامليني . 
املنظمة  اجل����ه����ة  اأن  اإىل  م�������ض���رة 
خا�ضة  م�ضاحة  للمعر�س  خ�ض�ضت 
الي�مية  الأزي�������اء  ع���رو����س  ل��ت��ق��دمي 
حيث يت�ضمن جدول عرو�س الأزياء 
ع��رو���س م��ت��ن���ع��ة وي���م��ي��ة ت��ب��داأ من 
م�ضاء  التا�ضعة  اإىل  ال�ضابعة  ال�ضاعة 
الأول  ي����م���ه  يف  ال���ع���ر����س  وي��ف��ت��ت��ح 
وت�ضمل  اهلل  ع���ط���ا  ول����ي����د  امل�������ض���م���م 
ودار  للعبايات  ل���زان  العرو�س  باقي 
وفيابي�ض�  ك�ت�ر  ه�ت  و�ضب�زا  ليايل 
�ضارا خالل  اأكا�ضيا ودار  لالأزياء ودار 

فرتة املعر�س.

حاك���م اأم القيوي���ن ي�ضتقب���ل الزعاب���ي واملدف���ع و�ضفي���ر الدول���ة ل���دى ترك�ي����ا

املوارد الب�شرية بالرتبية تعلن عنه 

دليل ل�ضبط اآلية حركة النقل واإنهاء اخلدمة للموظفني واملعلمني
اإجراءات جديدة لتعزيز ال�شفافية �شت�شاهم يف اال�شتقرار الوظيفي ورفع الكفاءة االنتاجية 
التظلم من قرارات النقل اأمام جلنة التظلمات واال�شتجابة للرغبات وفقًا لالأولويات

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ق�ضت حمكمة الإدارة العامة لالإقامة و�ض�ؤون الأجانب يف دائرة حماكم راأ�س اخليمة بجل�ضتها 
ا�ضي�ي اجلن�ضية مبلغ )50(  �ضركة  الأمر،بتغرمي مالك  اأحمد  القا�ضي  برئا�ضة  التي عقدت 

الف درهم بتهمة ت�ضغيل عامل على غر كفالته وامرت باإبعاد العامل عن اأرا�ضي الدولة.
العامة  الإدارة  رج��ال  متكن  عندما  اجل��اري  العام  من  �ضابق  وق��ت  اإىل  تع�د  الق�ضية  تفا�ضيل 
لالإقامة و�ض�ؤون الأجانب يف راأ�س اخليمة من �ضبط �ضركة جتارية ميلكها �ضخ�س ا�ضي�ي وه� 
يق�م بت�ضغيل عامل ا�ضي�ي على غر كفالته. وبعد التحقيقات الأولية مع مالك ال�ضركة والعامل 

متت اإحالة ملف الق�ضية للنيابة العامة ومنها للمحكمة املخت�ضة التي ق�ضت بحكمها ال�ضابق.

•• اأم القيوين-وام:

اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ض�  املعال  را�ضد  بن  �ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  ا�ضتقبل 
القي�ين ام�س يف ق�ضر �ضم�ه..�ضم� ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
را�ضد  بن  �ضع�د  بن  را�ضد  ال�ضيخ  �ضم�  وذلك بح�ض�ر  �ضم�ه..  لل�ضالم على  الذي قدم 
ومعايل  املعال  اأح��م��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  اللقاء..ال�ضيخ  ح�ضر  القي�ين.  اأم  عهد  ويل  املعال 
ال�ضيخ حميد بن اأحمد املعال وال�ضيخ خالد بن را�ضد املعال رئي�س الدي�ان الأمري يف 
اأم القي�ين وال�ضيخ �ضيف بن را�ضد املعال رئي�س دائرة التنمية القت�ضادية يف اأم القي�ين 
وال�ضيخ اأحمد بن �ضع�د بن را�ضد املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأم القي�ين 
وال�ضيخ ماجد بن �ضع�د بن را�ضد املعال وال�ضيخ �ضقر بن �ضع�د بن را�ضد املعال وعدد من 

ال�ضي�خ وامل�ض�ؤولني وامل�اطنني. 

الف درهم غرامة لأ�ضيوي �ضغل   50
عاماًل ب�ضورة غري قانونية

حاكم اأم القيوين ي�ضتقبل ويل عهد عجمان

•• دبي – حم�شن را�شد 

و�ضع  م���ن  م�����ؤخ����را،  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ان��ت��ه��ت 
الآليات  ي�ضم  �ضفحة   30 م��ن  دليل  يف  ج��دي��دا  نظاما 
النقل  تنفيذ  ب�����ض��اأن  اإت��ب��اع��ه��ا  �ضيتم  ال��ت��ي  والإج�������راءات 
ال��داخ��ل��ي واخل���ارج���ي ، واإن���ه���اء اخل���دم���ة ف��ي��م��ا يخ�س 
امل�اطنني واملقيمني العاملني باملدار�س اإداريني ومعلمني 
، وكذلك العاملني بدي�ان ال���زارة واملناطق التعليمية ، 
اإدارة امل�ارد الب�ضرية بال�زارة  وكانت نبيلة مرزا مدير 
�ضم مدراء  املا�ضي  ال�ضب�ع  عام  لقاء  عنه يف  اأعلنت  قد 
معاير  ع��دة  على  الدليل  واأعتمد   ، التعليمية  املناطق 
اتفق عليها من �ضاأنها ت�فر بيئة منا�ضبة ت�ضهم يف رفع 
وال�ضتقرار  الم��ان  من  ن���ع  وخلق   ، النتاجية  الكفاءة 
العطاء مبا يخدم  ق��ادرا على  ، يجعل امل�ظف  ال�ظيفي 

امل�ؤ�ض�ضة ، و�ضيتم العالن عنه ف�ر اعتماده قريبا .
نقل  منها  النقل  اأ�ضكال  لكافة  �ض�ابط  الدليل  وو���ض��ع 
الجتماعية  وللظروف  بالتبادل  ونقل  وخارجي  داخلي 
عدة  النقل  تنفيذ  عند  العتبار  يف  اأخ��ذي��ن   ، وال�ضحية 
العمل  مكان  بني  فيما  امل�ضافة  تك�ن  اأن  منها  اعتبارات 
بهدف  النقل  ، كذلك  كم   80 تقل عن  ال�ضكن ل  ومقر 
التدوير للتجديد والتط�ير ، اأما اإنهاء اخلدمة ف�ضنف 
الكفاءة  ل��ع��دم   ، وت���ط��ني  اإح����الل   ، ح����الت  اىل خ��م�����س 
اإع��ادة هيكلة فبات زائ��دا عن احلاجة ، عدم   ، ال�ظيفية 

اللياقة ال�ضحية ، النقطاع عن العمل .

النقل بالرغبة وللزيادة عن احلاجة
وي�ضع�ن  اأوىل  بفئتني  النقل  ح��الت  اىل  الدليل  واأ���ض��ار 
اأو  ال�ضحية  اأو  الج��ت��م��اع��ي��ة  للحالة  برغبتهم  للنقل 
اأو بعد امل�ضافة بني مقر العمل وال�ضكن ، وفئة  بالتبادل 
ثانية يتم نقلهم لنهم زيادة عن احلاجة واإنهاء الجازة 
والحالل  وال��ت��ط���ي��ر  للتجديد  وال��ت��دوي��ر   ، ال��درا���ض��ي��ة 
وتخ�ضع  املخالفات  جلنة  م��ن  بت��ضية  اأو   ، وال��ت���ط��ني 
املفا�ضلة  اىل  واخلارجية  الداخلية  النقل  ح��الت  كافة 
، وف��ق نقاط خ�ض�س للفئة الوىل  بني حالة والخ��رى 
الراغبني  60 نقطة ، وللفئة الثانية برغبة ال�زارة 40 
نقطة ، ووزعت النقاط كالتي : 10 نقاط لكل حالة من 
اأ�ضباب طلب النقل ) اجتماعية - �ضحية – بالتبادل – 
بعد امل�ضافة – �ضن�ات اخلدمة – تقرير الداء ال�ضن�ي 
 – الدرا�ضية  الج���ازة  – انتهاء  ال��زي��ادة عن احلاجة   –

التدوير للتجديد والتط�ير – الحالل للت�طني ( .
لكل  النقل  على  للم�افقة  اأول���ي��ات  هناك  كانت  كذلك 
ح��ال��ة م��ن ت��ل��ك احل����الت ، ت��درج��ت ع��ل��ى �ضبيل امل��ث��ال ، 
100كم ، ث��م ل�  ت��اأت��ي الول���ي��ة لأك��ر م��ن  بعد امل�ضافة 
، وكذلك ت�ؤخذ الول�ية   89 –  80 ل�  100 ثم   -90
ب�ضن�ات اخلدمة ، اأكر من 15 �ضنة ثم من 10 – 15 
ثم من 5 – 9 �ضن�ات ثم اأقل من 5 �ضن�ات ، بالإ�ضافة 

يف�ق  ل���  النقل  رغبة  تنفيذ  واأول���ي��ة  الداء  تقارير  اىل 
يلبي  ث��م  الت�قعات  يف�ق  ث��م  ملح�ظ  ب�ضكل  الت�قعات 
الت�قعات ثم يحتاج اىل حت�ضني . اأما الفئة الثانية والتي 
اأو املنطقة، فهناك معاير  ال���زارة  يتم نقلها بقرار من 
ت�ؤخذ يف العتبار تك�ن الول�ية لالأحدث يف التعيني ثم 
3 �ضن�ات على القل يف مقر عمله احلايل ،  من اأم�ضى 
اأداء يلبي  الغياب ثم احل�ض�ل على تقرير  اأي��ام  ثم عدد 
اخل��ربات مع  م�افقة  للتدوير  النقل  كذلك   ، الت�قعات 
ال�ضاغر املت�فر ، ثم مدة البقاء 5 �ضن�ات على القل يف 
مقر العمل احلايل فم�افقة اجلهة املنق�ل اإليها ، كذلك 
العالقة  ذات  الط����راف  م�ضئ�ليات  ال��دل��ي��ل  اأ�ضتعر�س 
بعملية النقل واآليات واإجراءات النقل ، كما اأكدت ال�زارة 
يف الدليل على اأحقية امل�ظف الذي �ضدر بحقه قرار نقل 
، بالتظلم اأمام جلنة التظلمات بال�زارة من القرار مدعم 
بال�ثائق واملربرات ، خالل مدة ل تتجاوز اأ�ضب�عني من 
تاريخ اإبالغ امل�ظف بقرار النقل ، �ضريطة اأن ينفذ القرار 

حلني �ضدور قرار جلنة التظلمات .
ال��ب��دء يف  اأح��ك��ام ع��ام��ة منها  ال��دل��ي��ل ع��ل��ى  ك��م��ا ا�ضتمل 
 ، ال�ضيفية  الج���ازة  ف��رتة  يف  بالتبادل  النقل  اإج����راءات 
حر�ضا على ا�ضتقرار املدار�س ويعد ل غيا يف حال تراجع 

اأحد الطرفني قبل �ضدور القرار . 

الإنهاء اخلدمة 13 �شببا 
واأ�ضار الدليل لإنهاء اخلدمة ب� 13 �ضببا وهي ال�ضتقالة 
، ال�فاة ، عدم اللياقة ، عدم الكفاءة ال�ظيفية ، �ضدور 
مر�ض�م اأحت��ادي ، القالة بقرار جمل�س ال���زراء ، �ضحب 
جتديد  ع��دم   ، امل�ظف  عن  �ضق�طها  اأو  ال��دول��ة  جن�ضية 
اإنهائه قبل انتهاء مدته ، النقطاع عن العمل  اأو  العقد 
20 ي�ما  اأو  اأي��ام مت�ضلة   10 مل��دة  ب��دون م��ربر مقب�ل 
اىل  الحالة  �ضن  بل�غ   ، ال�احدة  ال�ضنة  خالل  منف�ضلة 
مبخالفة  يتعلق  ب��ق��رار  اخل��دم��ة  م��ن  الف�ضل   ، التقاعد 
اإدارية اأو العزل بحكم ق�ضائي ، اإعادة الهيكلة ، الحالل 
، م�ضرا  امل���اط��ن��ني  غ��ر  وظ��ائ��ف  وفقا خلطط ت�طني 
ي��اأت��ي بح�ض�له  ال��ك��ف��اءة  ل��ع��دم  اخل��دم��ة  اإن���ه���اء  اأن  اىل 
ا�ضتنفاذ  بعد  حتى  حت�ضني  اىل  يحتاج  اأداء  تقييم  على 
وا�ضتعر�س   . الداء  اإدارة  ن��ظ��ام  يف  ال�����اردة  الج�����راءات 
الدليل الجراءات العامة واملعروفة �ضلفا يف اأ�ضباب اإنهاء 
اإنهاء اخلدمة  اآليات واإج��راءات  اخلدمة ، كما ا�ضتعر�س 
كما   ، ال��ع��م��ل  ع��ن  والن��ق��ط��اع  ب��ال���ض��ت��ق��ال��ة  يتعلق  فيما 
ا�ضتعر�س الدليل كافة النماذج املطل�ب ملئها يف حالت 
النقل للمعلمني والداريني ، وطلبات ال�ضتقالة و�ضحبها 
، بالإ�ضافة اىل من�ذج مقابلة يتم ملئها  واإخ��الء طرف 
للعمل  تركه  اأ�ضباب  عن  لال�ضتف�ضار   ، العمل  ت��رك  بعد 
مع  ن��زاع��ات  اأو   ، العمل  �ضغط  اأو  بالراتب  يرتبط  وه��ل 
امل�ضئ�ل املبا�ضر وراأي��ه يف كافة الم���ر داخ��ل مقار عمله 

ومقرتحاته لتح�ضني بيئة العمل .

•• ال�شارقة-الفجر:

والأمثل  الفعلي  التطبيق  لتحقيق  اجله�د  م�ا�ضلة  اإط��ار  يف 
ملبادرة التح�ل نح� احلك�مة الذكية وت�فر اأف�ضل اخلدمات 
والرتقاء بها، نظمت هيئة الطرق وامل�ا�ضالت بال�ضارقة ور�ضة 
الهيئة  مقر  يف  الذكية  التطبيقات  تكن�ل�جيا  بعن�ان  عمل 
)ليف  ال�ضيد  األقاها  ج��ارت��ر  �ضركة  م��ع  بالتعاون  الرئي�ضي، 
اأول�ف والن( اخلبر يف جمال التطبيقات الذكية ، ا�ضتهدفت 
كافة مدراء اإدارات تقنية املعل�مات يف هيئات وم�ؤ�ض�ضات ودوائر 

حك�مة ال�ضارقة، لدعم التح�ل اإىل احلك�مة الذكية.
اإدارة  م��دي��رة  العبيديل  ابت�ضام  املهند�ضة  قالت  جانبها  وم��ن 

 : ب��ال�����ض��ارق��ة  وامل���ا���ض��الت  ال��ط��رق  امل��ع��ل���م��ات يف هيئة  تقنية 
ك��اف��ة اجلهات  اإ����ض���راك  ال��ع��م��ل اىل  ور���ض��ة  م��ن خ���الل  ن�ضعى 
احل��ك���م��ي��ة ب��ال�����ض��ارق��ة يف الط����الع ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��� ج��دي��د يف 
 2014 العام اجلاري  التطبيقات خالل  تكن�ل�جيا  اجتاهات 
وحتى عام 2016 ، من اأجل تعميم الفائدة، وت�ضجيعهم على 
تفعيل اخلدمات الذكية، بهدف تب�ضيط الإج��راءات وت�ضهيلها 
وتقلي�س وقت احل�ض�ل على اخلدمة للمتعاملني مبا ي�اكب 

طم�حهم ويلبي رغباتهم.
واأ�ضافت العبيديل اأن ال�ر�ضة تهدف كذلك اإىل تعزيز التعاون 
والتن�ضيق مع كافة اجلهات احلك�مية بالإمارة وتعميم الفائدة 
على جميع الدوائر ،بالإ�ضافة اإىل زيادة ال�عي لدى اجلهات 

لال�ضتفادة من تطبيقات اخلدمات الذكية، وتطبيق التقنيات 
اأف�ضل ما لديها وتفعيلها لالرتقاء  احلديثة املنا�ضبة لتقدمي 
الإبداع  ع���ام��ل  اإىل  ا���ض��ت��ن��اداً  امل�ضت�يات  اأرف���ع  اإىل  بخدماتها 

والبتكار وانطالقاً من فهٍم وا�ضح لحتياجات املتعاملني .
لت�فر  املمار�ضات  اأف�ضل  على  ال�ض�ء  العمل  ور�ضة  و�ضلطت   
با�ضتمرار ومبا ميكن  الذكية وتط�يرها  اخلدمات احلك�مية 
امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات��ه��م احل��ك���م��ي��ة ع��رب اله�اتف 
املتقدمة  التكن�ل�جية  والأدوات  النقالة  والأجهزة  املحم�لة، 
الأخرى لتقدمي اخلدمات واملعل�مات للجمه�ر دون اأي انتظار 
اأو متابعة ل�ضر اإجراءات املعامالت ودون احلاجة للذهاب اإىل 

مراكز اخلدمات.

 طرق ال�ضارقة تنظم ور�ضة عمل لتعزيز الوعي نحو احلكومة الذكية

ال�ضيخة منى بنت �ضقر تفتتح معر�س العرو�س براأ�س اخليمة

•• ال�شارقة-وام:

التي  �ضحتي  مبادرة  التعليمية  ال�ضارقة  منطقة  اأطلقت 
عملهم  ت��اأدي��ة  اث��ن��اء  امل���ظ��ف��ني  �ضحة  ت��ع��زي��ز  ت�ضتهدف 
ال���ذي ي�ضادف  امل���ظ��ف  ال��ع��امل��ي ل�ضحة  ب��ال��ي���م  اح��ت��ف��ال 
ال�ضابع من ابريل كل عام. ووقعت منى �ضهيل نائب مدير 
منطقة ال�ضارقة التعليمية مذكرة املبادرة بح�ض�ر روؤ�ضاء 
الق�����ض��ام وال����ح���دات ك��م��ا ن��ف��ذت ب��ال�����ض��راك��ة م��ع جمل�س 
ال�ضارقة للتعليم برامج الفح�س ال�ضامل مل�ظفي الدارة 
حتت �ضعار �ضحتي اول . وتت�ضمن احلملة التي ت�ضتهدف 
من  فريق  يجريها  وحتاليل  فح��ضات  املنطقة  م�ظفي 
الكادر التمري�ضي الذي يعمل يف املدار�س ملعرفة م�ضت�ى 
ال�ضكر يف الدم اإىل جانب قيا�س �ضغط الدم وكتلة اجل�ضم 
ال�بائي  الكبد  والتهاب  العظام  وه�ضا�ضة  والك�لي�ضرتول 
وال�زن وغرها من الفح��ضات الطبية جمانا لكت�ضاف 
بتنفيذ  �ضهيل  منى  ووجهت  مبكرا.  مزمنة  اأم��را���س  اأي 
م��زي��د م��ن ال��ربام��ج وال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 

التعليم والتي من �ضاأنها تعزيز اجلانب الت�ع�ي ملمار�ضة 
بالع�امل  الإ�ضابة  جتنب  التي  ال�ضليمة  احلياة  اأمن��اط 
وال�ضكري  وال�ضغط  كال�ضمنة  القلب  لأم��را���س  امل�ضببة 
تهتم  املنطقة  اأن  واأك���دت  الك�لي�ضرتول.  ن�ضبة  وارت��ف��اع 
بتنفيذها  ت��ق���م  ال��ت��ي  املجتمعية  والأن�����ض��ط��ة  ب��امل��ب��ادرات 
وامل�ؤ�ض�ضات  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل���ج���الت  ���ض��ت��ى  يف 
ال�قاية  و�ضبل  ال�ضحي  ال���ع��ي  م�ضمار  لرفع  الخ���رى 
م���ن الم���را����س ..م�����ض��رة اىل وج�����د ف��ع��ال��ي��ات �ضحية 
رفع  اىل  خاللها  م��ن  ت�ضعى  امل��دار���س  يف  تنفذ  متن�عة 
مراحلهم  مبختلف  الطلبة  ل��دى  ال�ضحي  ال�عي  ن�ضبة 
العمرية فالت�عية والتثقيف يف هذا اجلانب ه� اأحد اأبرز 
الأ�ضاليب التي ميكن اأن ت�ضاهم بدور م�ؤثر حلماية افراد 
الرعاية  ادارة  ان  اىل  ي�ضار  امل��خ��اط��ر.  تلك  م��ن  املجتمع 
حمالت  تنفذ  للتعليم  ال�ضارقة  ملجل�س  التابعة  ال�ضحية 
ال�ضارقة  يف  احلك�مية  وامل�ؤ�ض�ضات  الدوائر  على  ت�ع�ية 
ال�ضرتاتيجية  ا�ضب�عني وذلك �ضن خطتهم  منذ قرابة 

الرامية اىل ت�عية افراد املجتمع �ضحيا. 

تعليمية ال�ضارقة تطلق مبادرة �ضحتى 
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/68 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- جمم�عة خليل عبدال�هاب جمه�ل حمل القامة 
ال�ضرق الو�ضط لال�ضا�ضات  �ضركة جمم�عة  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
ذ.م.م وميثله: عبداهلل ح�ضن احمد بامدهاف قد اأقام عليك الدع�ى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك���رة  التنفيذية 
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان  )2844744 درهم( اىل طالب 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

                يف  الدعوى رقم 2013/834  عقاري كلي                        
ج�يالثي   -3 ذ.م.م  ج�يالثي   -2 العقارية  لل��ضاطة  ج�يالثي  فر�ضت   -1 عليهم/  املدعى  اىل 
فا�ضيلتيز ماجنمت ذ م م 4- هيمان ار ايه دي ان جرال تريدينج ليمتد جمه�يل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ياراتينجال عبدالرحمن �ضريف قد اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وعليع نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بتاريخ 2014/2/3 احلكم التمهيدي التايل: بندب احد خربء املحكمة الهند�ضيني 
املقيدين باجلدول لتك�ن مهمته بعد مطالعة اوراق الدع�ى وم�ضتنداتها وما يقدمة له اخل�ض�م 
منها وما لدى دائرة الرا�ضي والمالك من م�ضتندات خطية والكرتونية ذات ال�ضلة مب��ض�ع 
املاأم�رية للخبر يف �ضبيل اجناز ماأم�ريته �ضماع اق�ال الطرفني و�ضه�دهما بغر حلف ميني 
والنتقال اىل ايه جهة يرى لزوم النتقال اليها لالطالع كلفت املدعى بايداع خزينة املحكمة 
امانه 8000 درهم على ذمة اتعاب وم�ضروفات اخلبر املنتدب . وحددت لها املحكمة جل�ضة ي�م 

 . ch1.B.8 الثنني امل�افق 2014/4/14 ال�ضاعة 11:00 �ضباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     انذار عديل بالن�سر
       رقم2014/675    

املنذر / �ضركة امل�ضرق ال�ضالمي للتم�يل �س.م.خ املنذر اليه/ 1- �ضلمان في�ضل ك�ندي 
املنذر  �ضلمان في�ضل ك�ندي يكلفك  ال�ضيد/  اليه  املنذر  )جمه�ل حمل القامة( اىل 
درهم   922.578/84 وق���دره  مبلغ  ب�ضداد  ����س.م.خ  للتم�يل  ال�ضالمي  امل�ضرق  �ضركة 
اماراتي )ت�ضعمائة واثنان وع�ضروف الفا وخم�ضمائة وثمانية و�ضبع�ن درهم و 84 فل�س( 
مب�جب اتفاقية الجارة وخطاب التعهد بال�ضراء امل�ؤرخان يف 2008/8/7 خالل �ضبعة 
ايام من تاريخ ن�ضر هذا الخطار ويف حال اخفق املخطر اليهما يف دفع املبلغ خالل مدة 
ال�ضبعة ايام املذك�رة فان املخطر �ضيتخذ الجراءات القان�نية الالزمة ملبا�ضرة حق�قة 

مب�جب اتفاقية الجارة وخطاب التعهد بال�ضراء امل�ؤرخان يف 2008/8/7.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/138   جتاري  كلي 

اىل املدعى عليه : 1- روتاري غلف ليمتد لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 
العامة  للنقليات  الذهبي  الق�ضر  /ب��اب  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل 
وميثله: عبدالرحمن ح�ضن حممد املط�ع قد اقام عليك الدع�ى وم��ض�عها 
 408.724/77 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت���ؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة 
درهم والفائدة القان�نية 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزامها 
بالر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماه . وحددت لها جل�ضة ي�م  الثالثاء امل�افق 
2014/4/29  ال�ضاعة 9.30 �س  بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ض�ر 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .  
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/562   جتاري  كلي 

اىل املدعى عليه : 1- لندمان لال�ضغال املعدنية ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي /�ضركة اخلليج للق�الب اخلر�ضانية اجلاهزة ذ.م.م  
الدع�ى  عليك  اق���ام  ق��د  ال�ض�يهي  اجل���الف  حمد  �ضعيد  م��اج��د  ومي��ث��ل��ه: 
وم��ض�عها املطالبة با�ضدار المر بالزام املدعى عليه ب�ضداد مبلغ 150000 
ال��ث��الث��اء امل�افق  ي����م   دره���م وال��ر���ض���م وامل�����ض��اري��ف . وح���ددت لها جل�ضة 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���س    9.30 ال�ضاعة    2014/4/22
باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .  
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/155   جتاري  كلي 

الغذائية  امل����اد  لتجارة  �����س.ذ.م.م  للتجارة  الفقري  �ضركة   -1  : امل��دخ��ل  اخل�ضم  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /حاجي احمد �ضاه فقري ولد فقر احمد وميثله: 
ج��ضلني �ضبلي خر اهلل قد اقام عليك الدع�ى وم��ض�عها حل وت�ضفية ال�ضركة حمل 
الدع�ى لثب�ت عدم جدوى ا�ضتثمارها واعادة تكليف ذات اخلبر حلل وت�ضفية ال�ضركة 
واتعاب  وامل�ضاريف  الر�ض�م  عليه  املدعى  وحتميل  املتبعه  القان�نية  الج���راءات  وف��ق 
املحاماه. وحددت لها جل�ضة ي�م  الحد امل�افق 2014/5/4  ال�ضاعة 9.30 �س  بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .  
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1443   جتاري  كلي 

/�ضركة  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  مر�ضي  ام��ني   -1  : املدخل  اخل�ضم  اىل 
ا�ضتيتيه قد اقام  ���س.ذ.م.م وميثله: عبدالكرمي ج�دت عبداهلل  املالية  ل��الوراق  ال��رواد 
عليك الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ )544.928.01 درهم( مع 
الفائدة القان�نية بن�ضبة 9% من تاريخ ال�ضتحقاق يف 2012/12/27 وحتى ال�ضداد التام 
امل�افق  . وحددت لها جل�ضة ي�م  الثنني  املحاماه  اتعاب  والر�ض�م وامل�ضاريف ومقابل 
او  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  لذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س    9.30 ال�ضاعة    2014/4/28
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثالثة ايام على القل )مع تق�ضر مدة امل�ضافة اىل ا�ضب�ع من تاريخ الن�ضر( .  
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/302   تظلم جتاري 

اىل املتظلم �ضده : 1- احمد حمم�د حممد حبيب جمه�ل حمل القامة مبا 
الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل  وميثله:  ���س.م.ع  الهالل  /م�ضرف  املتظلم  ان 
القرار  م��ن  تظلم  وم��ض�عه  اع��اله  امل��ذك���ر  التظلم  عليكم  اق��ام  ق��د  علي  ال 
ال�ضادر يف المر على عري�ضه )جتاري( رقم 2013/656 والر�ض�م وامل�ضاريف     
وحددت لها جل�ضة ي�م  الحد امل�افق 2014/4/27  ال�ضاعة 8.30 �س  بالقاعة 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري .  
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  353/ 2014 جتاري -م ت-�س- اأظ

امل�ضتاأنف : م�ضرف اب�ظبي ال�ضالمي اجلن�ضية: المارات امل�ضتاأنف عليه: م�ؤ�ض�ضة ي�رب 
للمعدات الن�ضائية ميثلها/ فار�س �ضامل عامر العامري واآخرون اجلن�ضية: المارات 
ي�رب  م�ؤ�ض�ضة  اعالنه/   املطل�ب  درهم   7500000 حكم  الغاء   : ال�ضتئناف  م��ض�ع 
للمعدات الن�ضائية ميثلها/ فار�س �ضامل عامر العامري اجلن�ضية: المارات العن�ان: 
بالن�ضر مبا ان امل�ضتاأنف قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر يف الدع�ى رقم  2012/1299 جت 
كل - م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�ضة ي�م الثنني امل�افق 2014/4/21 لذا فانت مكلف 
باحل�ض�ر ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ضتئناف اب�ظبي  الكائنة- 
مع�ضكر ال نهيان �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�ض�ار مل�ضتنداتك  م�قعا عليها قبل م�عد اجلل�ضة املحددة.
                                                                                  قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  353/ 2014 جتاري -م ت-�س- اأظ

عليه:  امل�ضتاأنف  المارات  اجلن�ضية:  ال�ضالمي  اب�ظبي  م�ضرف   : امل�ضتاأنف 
م�ؤ�ض�ضة ي�رب للمعدات الن�ضائية ميثلها/ فار�س �ضامل عامر العامري واآخرون 
املطل�ب  درهم  الغاء حكم 7500000   : ال�ضتئناف  المارات م��ض�ع  اجلن�ضية: 
اعالنه/  فار�س �ضامل عامر علي العامري اجلن�ضية: المارات العن�ان: بالن�ضر 
مبا ان امل�ضتاأنف قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر يف الدع�ى رقم  2012/1299 جت كل - 
م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�ضة ي�م الثنني امل�افق 2014/4/21 لذا فانت مكلف 
باحل�ض�ر ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ضتئناف اب�ظبي  
او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وميكنك التقدم  الكائنة- مع�ضكر ال نهيان �ضخ�ضيا 

مبذكرة بدفاعك و�ض�ار مل�ضتنداتك  م�قعا عليها قبل م�عد اجلل�ضة املحددة.
                                                                                  قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  353/ 2014 جتاري -م ت-�س- اأظ

عليه:  امل�ضتاأنف  المارات  اجلن�ضية:  ال�ضالمي  اب�ظبي  م�ضرف   : امل�ضتاأنف 
م�ؤ�ض�ضة ي�رب للمعدات الن�ضائية ميثلها/ فار�س �ضامل عامر العامري واآخرون 
اجلن�ضية: المارات م��ض�ع ال�ضتئناف : الغاء حكم 7500000 درهم املطل�ب 
ان  بالن�ضر مبا  العن�ان:  �ض�ريا  با�ضمة م�ضطفى عارفة اجلن�ضية:  اعالنه/  
امل�ضتاأنف قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر يف الدع�ى رقم  2012/1299 جت كل - م 
ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�ضة ي�م الثنني امل�افق 2014/4/21 لذا فانت مكلف 
باحل�ض�ر ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ضتئناف اب�ظبي  
الكائنة- مع�ضكر ال نهيان �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�ض�ار مل�ضتنداتك  م�قعا عليها قبل م�عد اجلل�ضة املحددة.
                                                                                  قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  353-362/ 2013 جتاري -م ت-�س- اأظ

امل�ضتاأنف : �ضركة اجلابر خلدمات التاأجر ذ.م.م اجلن�ضية: المارات امل�ضتاأنف عليه: 
ورثة خان حممد روزي وهم/روزي وعنربه و�ضازيه ونعمان وريحان واآخرون ب�كالة 
�ضر زمني �ضر غزت خان - باك�ضتاين  واآخرون اجلن�ضية: باك�ضتان م��ض�ع ال�ضتئناف 
جمددا  والق�ضاء  درهم   200000 وقدره  مببلغ  ق�ضى  والذي  امل�ضتاأنف  حكم  الغاء   :
بالطلبات ال�اردة يف �ضحيفة الدع�ى املطل�ب اعالنه/  حكيم الرحمن فتح الرحمن 
 2013/353-362 ا�ضتاأنف  قد  امل�ضتاأنف  ان  مبا  بالن�ضر  العن�ان:  باك�ضتان  اجلن�ضية: 
جتاري - م ت- �س- اأظ وحدد لنظره جل�ضة ي�م الحد امل�افق 2014/4/13 لذا فانت 
مكلف باحل�ض�ر ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ضتئناف اب�ظبي  
الكائنة- مع�ضكر ال نهيان �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�ض�ار مل�ضتنداتك  م�قعا عليها قبل م�عد اجلل�ضة املحددة.
                                                                                  قلم ال�ستئناف التجاري

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

 

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  268 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/عباد احلق ف�ضل احلق اجلن�ضية: بنغالد�س   مدعي عليه: وادي امللح 
الدع�ى:م�ضتحقات  م��ض�ع  المارات  اجلن�ضية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت 
اجلن�ضية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  امللح  اعالنه/وادي  املطل�ب  عمالية  
المارات عن�انه: بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/4/20 امل�افق  الحد  ي�م  املحكمة 
مكلف باحل�ض�ر ال�ضاعة 8.30 �ضباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة اب�ظبي 
معتمد  وكيل  ب�ا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية   املحكمة  الكائنة  البتدائية- 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ض�را امل�ضتنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/3/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3389 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�ضتان  اجلن�ضية:  �ضديق  حممد  علي  مدعي/رفاقت 
مطبعة اب� �ضادق اجلن�ضية: المارات م��ض�ع الدع�ى:م�ضتحقات عمالية  
بالن�ضر  عن�انه:  المارات  اجلن�ضية:  �ضادق  اب�  اعالنه/مطبعة  املطل�ب 
حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الحد 
باحل�ض�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/4/20 امل�افق 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية- 
الكائنة املحكمة العمالية  �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  م�قعا  امل�ضتنداتك  و�ض�را  بدفاعك  مذكرة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/3/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  635 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/�ضيماء ابراهيم ابراهيم عبدال�ضميع اجلن�ضية: م�ضر مدعي عليه: دريل 
الدع�ى:م�ضتحقات  م��ض�ع  المارات  اجلن�ضية:  والتمديدات  للحفريات  تك 
عمالية  املطل�ب اعالنه/دريل تك للحفريات والتمديدات اجلن�ضية: المارات 
عن�انه: بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/4/22 امل�افق  الثالثاء  ي�م 
اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة  باحل�ض�ر 
البتدائية- الكائنة املحكمة العمالية  �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  م�قعا  امل�ضتنداتك  و�ض�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/3/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  483 /2013 عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/علي عبداجلبار عدي اجلن�ضية: �ض�ريا مدعي عليه: ايديا�س لال�ضت�ضارات 
الهند�ضية فرع اب�ظبي اجلن�ضية: المارات م��ض�ع الدع�ى:م�ضتحقات عمالية  
املطل�ب اعالنه/ايديا�س لال�ضت�ضارات الهند�ضية فرع اب�ظبي اجلن�ضية: المارات 
املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عن�انه: 
ي�م الحد امل�افق 2014/4/20 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ض�ر 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية- الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدع�ى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  م�قعا  امل�ضتنداتك  و�ض�را  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/3/30  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/511 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �ضده/1- هات� ت�رز �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ اديب بهاء الدين اديب عبده قد اأقام عليك الدع�ى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك���رة  التنفيذية 
)902002 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل 
مبلغ 5544 درهم ر�ض�م خلزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
املذك�ر  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/55 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ض�رويندر �ضينغ �ض�هان جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
�ضيف عبيد علي  ���س.ذ.م.م وميثله: حممد  القاب�ضة لال�ضتثمار  التنفيذ/ تعمر 
ي�م  كلي  ع��ق��اري   2013/369 رق��م  ال��دع���ى  يف  ال�����ض��ادر  باحلكم  نعلنكم  احلفيتي 
ب�ضداد  بالزامكم   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �ضندا  باعتباره   2013/10/9 بتاريخ  الربعاء 
ملغ وقدره )615110( درهم وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 
15 ي�م من تاريخ ن�ضر هذا العالن.2- بف�ضخ عقد بيع وحدة التداعي املربم بني 
املدعية واملدعى عليه 2007/12/5 والزمت املدعي عليه برد ملكية وحدة التداعي 
اىل املدعية .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/221 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �ضده/1- مطعم �ضاج اك�ضرب�س ذ.م.م )فرع( جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جنيب م�ضطفى م�ضطفى الطبال قد 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اعاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأقام عليك 
املنفذ به وقدره )35076 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
املحكمة  .وعليه فان  بال�ضافة اىل مبلغ 2143 درهم ر�ض�م خلزينة 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2013/1567  احوال نف�س م�سلمني                        
اىل املحك�م عليه/ 1- و�ضفي تي�ضر اجلراد جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف   2014/2/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
املدعى  طالق  باثبات  احل�ض�ري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتي:  ف��روخ  احمد  ماريا 
عليه / و�ضفي تي�ضر اجلراد للمدعية / ماريا احمد فروخ طلقة اوىل رجعية يف �ضهر 
التاريخ  ال�ضرعية وفق حالها اعتبارا من ذلك  املدعية اح�ضاء عدتها  2013/6م وعلى 
والزمت املدعى عليه بالر�ض�م وامل�ضاريف . حكما مبثابة احل�ض�ري قابال لال�ضتئناف 
با�ضم �ضاحب  لن�ضر هذا الع��الن �ضدر  التايل  الي�م  اعتبارا من  خالل ثالثني ي�ما 

ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1303  ا�ستئناف جتاري    

 اىل امل�ضتاأنف �ضدهما/1-  حمم�د �ضديق حممد �ضديق ب�ضخ�ضة وب�ضفته ممثال 
رانا  اعظم  2- فرحان  ذ.م.م  واخلفيفة  الثقيله  بال�ضاحنات  للنقل  وفرحان  ملحم�د 
اعظم حمم�د ب�ضخ�ضة وب�ضفته �ضامن جمه�يل حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /

فريدة حممد معني الدين احمد ب�ضخ�ضها و�ضفتها �ضامنه وميثله/ عبدالرحمن 
ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدع�ى رقم 2011/324 
جتاري كلي بتاريخ : 2013/8/11 وحددت لها جل�ضه ي�م الحد امل�افق 2014/4/23 
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ض�ركم او من 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�س الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/153 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - مطعم له�ري ديرة  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي /مام�ن مياه كال�ضان بيكي   قد اقام عليك الدع�ى وم��ض�عها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )12643 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف 
يف ال�ضك�ى رقم 2013/162638 . وحددت لها جل�ضة ي�م الثنني امل�افق 
فانت مكلف  لذا   Ch 1.A.5 بالقاعة  ال�ضاعة 8:30 �س   2014/4/21
باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل . 
رئي�س ال�سعبة                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

اعالن حكم بالن�سر
                يف  الدعوى رقم 2014/394  عمايل جزئي                        

حمل  جم��ه���ل  احل��را���ض��ة  خل��دم��ات  انرتنا�ضي�نال  رينجر�س   -1 عليه/  املحك�م  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2014/3/24 يف الدع�ى 
املذك�رة اعاله ل�ضالح/ حممد اعجاز �ض�دهري حممد طفيل بالزام املدعى عليها بان 
ت�ضعة الف وثالثمائة وواح��د وع�ضرون درهما وتذكرة  ت���ؤدي للمدعي مبلغ )9321( 
التحق بخدمة �ضاحب عمل  يقابلها نقدا ما مل يكن قد  او ما  ع���دة اىل وطنه عينا 
اخر وباملنا�ضب من امل�ضاريف واعفت املدعى من ن�ضيبة فيها. حكما مبثابة احل�ض�ري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 
با�ضم �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 

رئي�س ال�سعبة                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر         

اىل املدعي عليه/اترنيتي لال�ضت�ضارات الدارية جمه�ل حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني    
قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة ادناه وحددت املحكمة لها جل�ضه ي�م الثالثاء 2014/4/29 يف 

ال�ضاعة:

م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قان�نا  ميثلكم  من  او  باحل�ض�ر  مكلف�ن  فانتم  ل��ذا 
ح�ض�ري  مبثابة  �ضيك�ن  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة 

بال�ضافة اىل الر�ض�م وامل�ضاريف واحلكم م�ضم�ل املعجل بال كفالة . 
ق�سم الق�سايا العمالية

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
817/2014/13
818/2014/13
819/2014/13
820/2014/13
821/2014/13
822/2014/1

م
1
2
3
4
5
6

ا�ضم املدعي
حممد عمران حممد �ضايف
ايلزابيث كاريل� برنار دين�

نان�ضي مرين� روق
عبداهلل طالل عامر مهنا
بهاء حممد عبدالرحمن

حمم�د في�ضل حمم�د اب� جراد

مبلغ املطالبة
17452 درهم بال�ضافة تذكرة الع�دة
10744 درهم بال�ضافة تذكرة الع�دة
28114 درهم بال�ضافة تذكرة الع�دة
41427 درهم بال�ضافة تذكرة الع�دة
57800 درهم بال�ضافة تذكرة الع�دة
41927 درهم بال�ضافة تذكرة الع�دة
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اأخبار الإمارات

•• ال�شارقة-الفجر:

تراأ�س �ضم� ال�ضيخ �ضلطان بن حممد 
عهد  ويل  ال���ق���ا����ض���م���ي  ����ض���ل���ط���ان  ب����ن 
املجل�س  رئي�س  ال�ضارقة  حاكم  ونائب 
الجتماع  ام�������س  ���ض��ب��اح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الذي  للمجل�س  الأ�ضب�عي  العتيادي 
���ض��م��� احل���اك���م. ا�ضتهل  ع��ق��د مب��ك��ت��ب 
امل��ج��ل�����س اج��ت��م��اع��ه ب��ال��ت�����ض��دي��ق على 
ال�ضابقة  اجل��ل�����ض��ة  اج��ت��م��اع  حم�����ض��ر 
ليناق�س املجل�س عددا من امل��ض�عات 
اأعمال اجلل�ضة  املطروحة على جدول 
يف  امل��ج��ل�����س  ت��������ض���ي���ات  ع���ل���ى  وردا   .
بن  خالد  ال�ضيخ  تقدم  �ضابقة  جل�ضة 
الأ�ضغال  دائرة  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر 
ال��ع��ام��ة مب��ق��رتح درا����ض���ة ���ض��ام��ل��ة عن 
الإم���ارة  يف  ريا�ضية  جممعات  اإن�����ض��اء 
يف  اأوملبية  م�ا�ضفات  ذات  وجممعات 
واأكد  الإم�����ارة.  وم��ن��اط��ق  م��دن  بع�س 

اأن  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  خ��ال��د  ال�ضيخ 
هذه املجمعاتالريا�ضية �ضتك�ن اإ�ضافة 
الإماراتية  ال��ري��ا���ض��ة  لر�ضيد  مهمة 
امل�اطنني  من  كبرة  �ضريحة  وتخدم 
خا�س  ب�ضكل  والريا�ضيني  عام  ب�ضكل 
الكبر  اله��ت��م��ام  تعك�س  اأن��ه��ا  كما   ..
واملت�ا�ضل الذي ي�ليه �ضاحب ال�ضم� 
ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت���ر ���ض��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�ضمي ع�ض� املجل�س الأعلى حاكم 
ال��ري��ا���ض��ة و دعم  ب��ق��ط��اع  ال�����ض��ارق��ة 
امل�ضروع  مناق�ضة  وب��ع��د  الريا�ضيني. 
اأمانته العامة بالتن�ضيق  وجه املجل�س 
مع جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي. ووفقا 
23 م���ن قرار  مل���ا ن�����ض��ت ع��ل��ي��ه امل�����ادة 
ل�ضنة   18 رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
الطلب  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واف���ق   2008
امل��ق��دم م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�ضرطة 
منت�ضبيها  اأح������د  ب���اإي���ف���اد  ال�������ض���ارق���ة 
درا���ض��ت��ه يف  ال�����ض��ب��اط ل�ضتكمال  م��ن 

درجة  على  للح�ض�ل  املتحدة  اململكة 
الجتماع  علم  الدكت�راه يف تخ�ض�س 
املجل�س  اط����ل����ع  ك���م���ا   . واجل�����رمي�����ة 
التنفيذي على ق�ائم باأ�ضماء م�اطني 
اأرا����س  تخ�ضي�س  مت  وال��ت��ي  الإم�����ارة 
دائرة  ق��ب��ل  م��ن  وا���ض��ت��ث��م��اري��ة  �ضكنية 
�ضعادة  واأ���ض��ار   . وامل�ضاحة  التخطيط 
ب��ط��ي املهري  ب���ن  امل��ه��ن��د���س ����ض���الح 
وامل�ضاحة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
اأر������س   706 ����ض���رف���ت  ال�����دائ�����رة  اأن 
لالأ�ضهراأكت�بر  وا�ضتثمارية  �ضكنية 
 2013 ل�ضنة  ودي�����ض��م��رب  ن���ف��م��رب  و 
�ضكنية  اأر���ض��ا   818 ���ض��رف  كما مت   .
وا�ضتثمارية يف �ضهري يناير وفرباير 
 1526 باإجمايل عدد   2014 ل�ضنة 
من  ك��ل  يف  وا�ضتثمارية  �ضكنية  ار���ض��ا 
ال��ضطى  واملنطقتني  ال�ضارقة  مدينة 
وال�������ض���رق���ي���ة. واط����ل����ع امل��ج��ل�����س على 
الطلب املقدم من جلنة متابعة تنفيذ 

مبادرات �ضاحب ال�ضم� رئي�س الدولة 
وقدم �ضعادة املهند�س �ضالح بن بطي 
املهري تفا�ضيل الطلب املقدم ووجه 
وامل�ضاحة  التخطيط  دائ����رة  املجل�س 
الطلب.  ع��ن  مف�ضلة  درا���ض��ة  بتقدمي 
املجل�س  اع���ت���م���د  اآخ������ر  ج���ان���ب  وم�����ن 
ت�قيعها  امل����زم����ع  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
الجتماعية  اخل����دم����ات  دائ������رة  ب���ني 
يف الإم����ارة وهيئة ال��ه��الل الأح��م��ر . 
واأو�ضحت �ضعادة عفاف ابراهيم املري 
الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  رئي�س 
خدمات  ل��ت��ق��دمي  ت��ه��دف  امل���ذك���رة  اأن 
واإمنائيةوفقا  ووق���ائ���ي���ة  ع���الج���ي���ة 
لأف�ضل ممار�ضات اخلدمة الجتماعية 
يف جمال الرعاية واحلماية والتاأهيل 
لالأفراد والأ�ضر ذوات الدخل املحدود 
خالل  م��ن  معاناتها  م��ن  والتخفيف 
والهتمام  الإن�ضانية  امل�ضاريع  اإق��ام��ة 
بالق�ضايا الجتماعية. واطلع املجل�س 

ال�ضارقة  املعدة من هيئة  املذكرة  على 
رئي�ضها  م����ن  وامل����ق����دم����ة  ال�����ض��ح��ي��ة 
واملتعلقة  املحيان  علي  عبداهلل  �ضعادة 
للرعاية  ال�����ض��ارق��ة  م��دي��ن��ة  مب�����ض��روع 
ال�����ض��ح��ي��ة وه���ي م��ن��ط��ق��ة ح���رة طبية 
لتعزيز  ال�����ض��ارق��ة  اإم�����ارة  م��ن��ه  ت�ضعى 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  وتنظيم 
املحيان  وا����ض���ت���ع���ر����س  امل����دي����ن����ة.  يف 
ال�ضارقة  م��دي��ن��ة  م�����ض��روع  ت��ف��ا���ض��ي��ل 
ال�ضادة  واط���ل���ع  ال�����ض��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
الأولية  امل�ض�دة  على  املجل�س  اع�ضاء 
وقدم  امل�ضروع..  من  الأوىل  للمرحلة 
والت��ضيات  املقرتحات  بع�س  املحيان 
ب�ضاأن  املجل�س  ت�جيهات  تتطلب  التي 
اع���ت���م���اده���ا مب����ا ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه��ا من 
ت��ط���ي��ر ال��ع��م��ل ب��امل�����ض��روع وم���راع���اة 
للم�ضلحة العامة. و�ضمن ما ا�ضتجد 
ع��ل��ى ج����دول اأع���م���ال اجل��ل�����ض��ة اعتمد 
املجل�س جدول اأعمال اجلل�ضة الثانية 

ع�ضر لدور النعقاد العادي الول من 
للمجل�س  الثامن  الت�ضريعي  الف�ضل 
واملقرر  ال�ضارقة  لإم���ارة  ال�ضت�ضاري 
10 من  امل�افق  ي�م اخلمي�س  عقدها 
�ضعادة  واطلعت   .  2014 لعام  ابريل 
هنا �ضيف ال�ض�يدي رئي�س هيئة البيئة 
وامل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل��ج��ل�����س على 

اخلا�ضة  وال���ض��ت��ع��دادات  العمل  �ضر 
ب�  �ضر  مهرجان  فعاليات  لنطالق 
نعر البيئي يف دورته 15 حتت �ضعار 
البحر حياتنا واملقرر اأن ينطلق يف 15 
�ضيف  هنا  �ضعادة  وقالت   . املقبل  ماي� 
ترجمة  ي��اأت��ي  املهرجان  اأن  ال�ض�يدي 
للروؤية الر�ضيدة ل�ضاحب ال�ضم� حاكم 

احل�ضاري  امل���روث  �ض�ن  يف  ال�ضارقة 
احلق�ق  ع���ل���ى  واحل�����ف�����اظ  وال���ب���ي���ئ���ي 
الأهمية  اب����راز  اإىل  وي��ه��دف  البيئية 
واحل�ضارية  وال�����ض��ي��اح��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
وحتفيز  ب�نعر  �ضر  جزيرة  ملحمية 
الأن�ضطة  تفعيل  للم�ضاهمة يف  روادها 

و�ض�ن تن�عها البي�ل�جي. 

•• ال�شارقة -وام:

املعلمني  جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  اأك����د 
بامليدان  النه��س  اأهمية  ال�ضارقة  يف 
وم�ضاهمة  ك���اف���ة  ب��ف��ئ��ات��ه  ال����رتب�����ي 
م�ضرة  دع����م  يف  ال��ف��اع��ل��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
جمل�س  واعتمد  ال��دول��ة.  يف  التعليم 
اإدارة جمعية املعلمني خالل اجتماعه 
رئي�س  الكعبي  م�ضبح  �ضعيد  برئا�ضة 
القرارات  الإدارة..ح��زم��ة من  جمل�س 
اجلمعية  م�ضرة  تبل�ر  التي  الهامة 
الفرتة  يف  ال��ت��ط���ي��ري��ة  وم��رح��ل��ت��ه��ا 
املقبلة تاأكيدا على دورها يف النه��س 
الجتماع  ح�ضر   . ال��رتب���ي  ب��امل��ي��دان 
���ض��ري��ف��ة م������ض��ى اأم����ني ال�����ض��ر و على 

ح�ضن اأمني ال�ضندوق واأع�ضاء جمل�س 
رئي�س  الزعابي  خليفة  حممد  الإدارة 
جل��ن��ة الن�����ض��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات و�ضامل 
الت�ض�يق  رئي�س جلنة  مبارك  خمي�س 
و�ضالح خمي�س احل��ضني رئي�س جلنة 
ال��ع��ام��ة وعلياء  وال��ع��الق��ات  الع����الم 
التنمية  جلنة  رئي�س  ال�ضام�ضي  حمد 
الظنحاين  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  و  املهنية 
وبهذه  ال��ف��روع.  متابعة  جلنة  رئي�س 
رئي�س  ال��ك��ع��ب��ي  �ضعيد  ق���ال  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
اعتمدت  اجلمعية  اإن  الدارة  جمل�س 
التي من  الهامة  ال��ق��رارات  ع��ددا من 
التي  التط�يرية  املرحلة  دع��م  �ضاأنها 
اعتماد  اأب����رزه����ا  اجل��م��ع��ي��ة  ب��ه��ا  مت���ر 
اجل���اري م�عدا  ال�ضهر  م��ن   16 ي���م 

للع�ضف  اأوىل جل�ضات اجلمعية  لعقد 
ال��ذه��ن��ي ب��ه��دف اخل����روج ب��اأك��رب قدر 
م��ن الف���ك���ار ال��ط��م���ح��ة ال��ت��ي ت�ضهم 
املجتمع  يف  اجل��م��ع��ي��ة  دور  تفعيل  يف 
ال����ق����رارات  اأن  واأ������ض�����اف  ال�����رتب������ي. 
امل�ؤ�ض�ضات  مع  الت�ا�ضل  تفعيل  �ضمت 
وال�ضركات وتقدمي ت�ضهيالت لأع�ضاء 
الر�ضيف  م���ع  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  و  اجل��م��ع��ي��ة 
ال���ط��ن��ي ل��ت��ن��ظ��ي��م ن�����دوة ت���ه���دف اىل 
والنتماء  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ه���ي��ة  ت��ع��زي��ز 
ال�طني و ت�ضتهدف الفئات املختلفة يف 
املجتمع الرتب�ي من الطلبة واأولياء 
الم�ر واملعلمني والرتب�يني..اإ�ضافة 
بالتعاون  ن��دوة  لتنظيم  التن�ضيق  اىل 
ب�����ن حممد  م�����ع ج����ام����ع����ة ح�����م�����دان 

املعلم  اأدوار  عن�ان  حتت  اللكرتونية 
يف ظل امل�ضتجدات الرتب�ية التعليمية 
.. اإ�ضافة اىل ت�قيع اتفاقية تعاون مع 
اجلامعة. من جانبها حتدثت �ضريفة 
جل�ضات  اأوىل  عن  ال�ضر  اأمينة  م��ضى 
تعقد  التي  الذهني  للع�ضف  اجلمعية 
الأ����ض���ب����ع امل��ق��ب��ل .. م�����ؤك����دة اأن�����ه مت 
النتهاء من املالمح الأ�ضا�ضية جلل�ضة 
ال��ع�����ض��ف ال���ذه���ن���ي ال���ت���ي ت���رك���ز على 
جميعها  ت�ضب  ه��ام��ة  حم���اور  خم�ضة 
يف م�ضلحة العاملني يف قطاع التعليم 
يف ال��دول��ة واأب���رز تلك امل��ح��اور تعزيز 
ال�طني  والن��ت��م��اء  ال�طنية  ال��ه���ي��ة 
العاملني  مب�ضت�ى  الرت��ق��اء  وب��رام��ج 
يف امليدان الرتب�ي و تفعيل ال�ضراكة 

وامل�ؤ�ض�ضات  اجلمعية  ب��ني  املجتمعية 
وتط�ير  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الفج�ة  و���ض��د  ل��الأع�����ض��اء  اخل���دم���ات 
امليدان  وال��ع��ام��ل��ني يف  ب��ني اجل��م��ع��ي��ة 
اإدارة اجلمعية  اأن  واأ�ضافت  الرتب�ي. 
حددت �ضفحتها على م�قع الت�ا�ضل 
الجتماعي ت�يرت ل�ضتقبال م�ضاركات 
واأفكار امليدان الرتب�ي بجميع فئاته 
اخلروج  ب��ه��دف  واملهتمني  واملتابعني 
ب��اأك��رب ق��در م��ن الف��ك��ار ال��ب��ن��اءة التي 
اجلمعية  م�����ض��رة  ت��ط���ي��ر  يف  ت�����ض��ه��م 
و  الرتب�ي  املجمتع  دوره��ا يف  وتدعم 
حت��دي��د ع��دد م��ن امل��ب��ادرات ال��ت��ي تهم 
كافة  امل�ضت�يات  على  والطالب  املعلم 
الأم�����ر ال����ذي ي��ن��ع��ك�����س اإي��ج��اب��ي��ا على 

الدولة.  يف  املتعددة  التعليم  م�ضارات 
اجلمعية  اأن  م������ض��ى  �ضريفة  واأك����دت 
ت��خ��ط��� خ��ط���ات ث��اب��ت��ه ن��ح��� تط�ير 
لبناء  املعلمني  وا�ضتقطاب  خدماتها 

ذوي اخلربة  ت��رب���ي��ة جت��م��ع  ق���اع���دة 
يف امل��ي��دان ال��رتب���ي من اأج��ل حتقيق 
ر�ضالة املعلم مبا يت�افق روؤية ومبادئ 
الفاعلة  امل�ضروعات  وتنفيذ  اجلمعية 

التي  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  خطتها  �ضمن 
الت�ا�ضل مع  اآليات  تعزيز  اىل  تهدف 
خمتلف اأع�ضاء اجلمعية من املعلمني 

وتعزيز دورهم ومكانتهم يف املجتمع.

•• عجمان ـ الفجر 

و�ضناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ن���ظ���م���ت 
ع���ج���م���ان مب���ق���ره���ا ����ض���ب���اح اأم�������س 
ال�ضحة  ب���ي����م  خ��ا���ض��ة  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
العاملي والتي �ضملت فح�س وقائي 
التهاب  وف��رو���س  ال�ضكري  مل��ر���س 
بالتعاون  وذل�����ك  ال����ب���ائ���ي  ال��ك��ب��د 
الطبي  الح�����������ض�����ان  جم����م����ع  م�����ع 
اخلرية  الح�ضان  جلمعية  التابع 
الفح�س  ا�ضتهدف  بحيث  بعجمان، 
ومتعاملي  عجمان  غرفة  م�ظفي 
الغرفة. �ضهد الحتفالية الدكت�رة 
اآمنة خليفة اآل علي � ع�ض� جمل�س 
ادارة غرفة عجمان رئي�ضة جمل�س 
والدكت�ر  عجمان،  اع��م��ال  �ضيدات 
التنفيذي  امل��دي��ر  اإ���ض��م��اع��ي��ل  ح��ق��ي 

ملجمع الح�ضان الطبي.
ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  واو����ض���ح ع��ب��داهلل 
ق�����ض��م امل�����ض��ئ���ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
تنظيم  اأن  بال�كالة،  غرفة عجمان 
ال�ضحة  ي����م  اح��ت��ف��ال��ي��ة مب��ن��ا���ض��ب��ة 
اإط��ار حر�س غرفة  ياأتي يف  العاملي 
م�ظفيها  دع�������م  ع����ل����ى  ع����ج����م����ان 

وم��ن��ت�����ض��ب��ي��ه��ا ب���ت����ف���ر اخل���دم���ات 
ومنها  ان���اع��ه��ا  ب��ك��اف��ة  املجتمعية 
ا�ضتدامة  ت����ؤك���د  وال���ت���ي  ال�����ض��ح��ي��ة 
اأن الغرفة  ، م�ضرا  اع�ضاء الغرفة 
تنفيذ  ع���ل���ى  ال����ع����ام  ت��ع��م��ل ط�������ال 
والفعاليات  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
واخلرية  والجتماعية  ال�ضحية 
والبيئية والتي تاأتي جميعها �ضمن 

ا�ضرتاتيجية الغرفة.
واأكد على اهمية ال�ضراكة بني كافة 
تخ�ض�ضاتها  مبختلف  امل���ؤ���ض�����ض��ات 
ل����ت����ق����دمي خ������دم������ات وم�������ب�������ادرات 
تقدم  اأن  ���ض��اأن��ه��ا  م���ن  جم��ت��م��ع��ي��ة 
القطاعات  ل��ك��اف��ة  وال��ن��م���  ال��دع��م 
القت�ضادي،  ال���ق���ط���اع  ���ض��ي��م��ا  ول 
بالتعاون  ذات����ه  ال���ق��ت  يف  م�����ض��ي��دا 

امل�ضتمر بني غرفة عجمان وجمعية 
العديد  وتنفيذ  اخلرية  الح�ضان 
م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات اخل����ري����ة ط�����ال 
رم�ضان  ���ض��ه��ر  وخ�����ض������ض��ا  ال���ع���ام 
الكرمي وكذلك الفعاليات ال�ضحية 
مب��ا ي��خ��دم اأه����داف ال��ط��رف��ني، كما 
جممع  على  للقائمني  ال�ضكر  وجه 
الح�������ض���ان ال��ط��ب��ي وج���ه����ده���م يف 

اجن������اح ف���ع���ال���ي���ات اح��ت��ف��ال��ي��ة ي�م 
النجاح  هذا  وتاأكد  العاملي  ال�ضحة 
�ضخ�س   50 م�����ض��ارك��ة  خ���الل  م���ن 
امل�ظفني  م���ن  ال��ط��ب��ي  ب��ال��ف��ح�����س 

واملتعاملني.
 � دي���اب  نعيمة  اأ����ض���ارت  جانبها  م��ن 
الح�ضان  بجمعية  الت�ض�يق  ق�ضم 
ال��ه��دف م��ن احلملة  ان  اخل��ري��ة، 
ي��ك��م��ن يف ال��ت���ع��ي��ة وال��ت��ح��ري عن 
التهاب  وف��رو���س  ال�ضكري  م��ر���س 
الكبد ال�بائي ، والعمل على حماية 
املجتمع من هذه المرا�س خا�ضة 
مثل  ب���ال���ع���دوى  ت��ن��ت��ق��ل  ك���ان���ت  اإذا 
ال�ضابة  معدلت  اأو  الكبد  التهاب 
ال�ضكري،  ك��م��ر���س  م��ن��ت�����ض��رة  ب��ه��ا 
التابع  الطبي  املجمع  ان  واأ�ضافت 
ف�را  ي��ت���ا���ض��ل  الح�����ض��ان  جلمعية 
مع اي �ضخ�س م�ضاب ليتم عالجة 
خا�ضة  امل�����ض��اب  ع��ل��ى  تكاليف  دون 
الكبد  ال��ت��ه��اب  ع���الج  ت��ك��ال��ي��ف  وان 
باهظة. واأك��دت على مدى التعاون 
ال�ثيق بني غرفة عجمان وجمعية 
فعاليات  ع��دة  خ��الل  م��ن  الح�ضان 
عجمان  غ���رف���ة  ت��دع��م��ه��ا  خ���ري���ة 

وتقدمي  املدر�ضية  احلقيبة  ومنها 
الدخل  ذوي  عالج  لتكاليف  الدعم 
واإف��ط��ار �ضائم اىل جانب  امل��ح��دود 
بال�ضهر  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
الكرمي هذا وقد اأ�ضافت اأن املجمع 
ي��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 

احلمالت الطبية ط�ال العام.
ف��ع��ال��ي��ة الح���ت���ف���ال بي�م  وخ�����الل 

غرفة  ك����رم����ت  ال���ع���امل���ي  ال�������ض���ح���ة 
ع��ج��م��ان جم��م��ع الح�����ض��ان الطبي 
الفعالية  واجن��اح��ه  م�ضاركتة  على 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا بفح�س  اث���م���رت  وال���ت���ي 
ال�ضكري  م��ر���س  م��ن  �ضح�س   50

وفرو�س التهاب الكبد ال�بائي. 
غ��رف��ة جتارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
و�ضناعة عجمان حتر�س على تنفيذ 

املجتمعية  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د 
اأو  م�ظفيها  م�ضت�ى  ع��ل��ى  ���ض���اء 
اإدارة  خ��الل  ككل من  املجتمع  على 
دعم الع�ضاء وامل�ضئ�لية املجتمعية 
املبادرات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
جهات  مع  امل�ضاركات  اأو  املجتمعية 
اأخ�����رى وت���ق���دمي ال���دع���م ل��ه��ا بهذا 

املجال ط�ال العام.   

•• ال�شارقة -الفجر:

القرائي  ال�������ض���ارق���ة  م���ه���رج���ان  ن��ظ��م 
امليدانية  ال��زي��ارات  م��ن  ع���دداً  للطفل 
اإىل م����دار�����س ح��ك���م��ي��ة وخ���ا����ض���ة يف 
ال���دورة  لفعاليات  ل��ل��رتوي��ج  الإم�����ارة 
ال�����ض��اد���ض��ة م���ن امل��ه��رج��ان ال��ت��ي تقام 
اأبريل   25-15 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
ال�ضارقة،  اإك�����ض��ب���  م���رك���ز  يف  امل��ق��ب��ل 
باملعر�ضني  املدار�س  طالب  ولتعريف 
امل�ضاحبني له، وهما معر�س ال�ضارقة 
ل��ر���ض���م ك��ت��ب ال��ط��ف��ل وم��ع��ر���س األف 

اخرتاع واخرتاع. 
وقال �ضعادة اأحمد بن ركا�س العامري، 
م���دي���ر م���ع���ر����س ال�������ض���ارق���ة ال�����دويل 
اإطار  ال��زي��ارات يف  ه��ذه  تاأتي  للكتاب: 
التفاعل بني املعر�س واأفراد املجتمع، 
امل�����دار������س،  ط������الب  م���ق���دم���ت���ه���م  ويف 
امل�ضتهدفة  الأوىل  الفئة  باعتبارهم 

لالأطفال،  القرائي  ال�ضارقة  ملهرجان 
والذي �ضيت�ضمن هذا العام اأكر من 
ور�ضاً  ت�ضمل  للطفل،  فعالية   1694
وعرو�ضاً  قرائية،  وجل�ضات  تدريبية، 
وم�ضابقات  وم�����ض��رح��ي��ة،  �ضينمائية 
وحما�ضرات  وال���ك���ت���اب���ة،  ال���ر����ض���م  يف 
اإر�ضادية، وت�ضكل هذا الفعاليات دعماً 
ل منهجياً للمنظ�مة التعليمية نظراً 
الطالب  م����دارك  ت��ضيع  يف  ل��دوره��ا 
العل�م  واإث��������راء  ث��ق��اف��ت��ه��م،  وت��ن��م��ي��ة 
واملعارف التي اكت�ضب�ها يف مدار�ضهم 

.
ال�ضارقة  م��ه��رج��ان  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
هذا  �ضي�ضت�ضيف  ل��ل��ط��ف��ل  ال��ق��رائ��ي 
ال���ع���ام، اأح�����د م��ع��ار���س األ�����ف اخ����رتاع 
واخرتاع العاملي، اأ�ضخم معر�س ج�ال 
ي���ؤرخ لإجن��ازات احل�ضارة الإ�ضالمية 
اأكر  ا�ضتقطب  وال���ذي  ع���ام،  األ���ف  يف 
العامل،  زائ��ر ح�ل  اأربعة ماليني  من 

الأوىل  للمرة  امل��ع��ر���س  �ضيقام  حيث 
يف ال�����ض��ارق��ة خ���الل ال��ف��رتة م��ن 15 
و�ضي�ضم  امل��ق��ب��ل،  م��اي���   15  - اأب��ري��ل 
وامل�اد  التفاعلية  املعرو�ضات  ع�ضرات 
ال�ثائقية  والأف�������الم  ال��ت������ض��ي��ح��ي��ة 
والأل��ع��اب الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي تتناول 
والك��ت�����ض��اف��ات يف حق�ل  الإجن�������ازات 
الهند�ضة،  اأب��رزه��ا  خمتلفة  معرفية 
واجلغرافيا،  وال����ط����ب،  وال�����زراع�����ة، 
الفلك،  ووع�����ل������م  ال����ب����ح����ار،  وع����ل�����م 
العرو�س  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
احل��ي��ة ال��ت��ي متكن الأط��ف��ال وال���زوار 
من التعرف على رواد ورائ��دات العلم 
باأ�ضل�ب  الإ���ض��الم��ي��ة  احل�����ض��ارة  م��ن 

تفاعلي ا�ضتعرا�ضي �ضيق. 
الرتويج  اأهمية  على  العامري  واأك���د 
مل��ه��رج��ان ال�����ض��ارق��ة ال��ق��رائ��ي للطفل 
وامل��ع��ار���س امل�����ض��اح��ب��ة ل��ه ب��ني طالب 
بالكتاب،  ارتباطهم  ل��زي��ادة  امل��دار���س 

وت�����ض��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ال�����ق�����راءة، ودع���م 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب���امل���زي���د من 
احلياة،  تط�رات  ت�اكب  التي  املعارف 
ال�ضتفادة  ع��ل��ى  ال���ط���الب  وت�����ض��اع��د 
وقدراتهم،  م�اهبهم  تنمية  يف  منها 
املدار�س  لتجاوب  تقديره  عن  معرباً 
امليدانية،  ال����زي����ارات  ���ض��م��ل��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
والأ�ضاتذة  امل��دار���س  م���دراء  وح��ر���س 
ع��ل��ى ت�����ض��ج��ي��ع ط��الب��ه��م ع��ل��ى زي����ارة 
ت�ضت�ضيفها  التي  الثقافية  الفعاليات 
ال��ع��ام، ويف  ال�ضارقة على م��دار  اإم���ارة 
مقدمتها مهرجان ال�ضارقة القرائي. 
اأن هذه الزيارات �ضت�ضمل  اإىل  م�ضراً 
املرحلتني  يف  م��دار���س   100 ح����ايل 

البتدائية والإعدادية.
ومنتج  م��دي��ر  �ضليم  اأح��م��د  وحت����دث 
األ��������ف اخ����������رتاع واخ�����������رتاع ق����ائ����اًل: 
الزيارات  ه��ذه  يف  مب�ضاركتنا  ���ض��ررن��ا 
مهرجان  ينظمها  ال��ت��ي  ال��رتوي��ج��ي��ة 

ال�ضارقة القرائي للطفل اإىل مدار�س 
األف  الإم��ارة للرتويج لأح��د معار�س 
التعليمية  املنظمة  واخ��رتاع،  اخ��رتاع 
ال��ع��امل��ي��ة ال����رائ����دة ال���ت���ي ت�����ض��ع��ى اإىل 
العلمية  ب��������الإجن��������ازات  ال���ت���ع���ري���ف 
التي  الإ�ضالمية  للح�ضارة  والثقافية 
ع��ام، ونريد  األ��ف  م��دى  حتققت على 
ال����ض���ت���ف���ادة م����ن ه�����ذه ال�����زي�����ارات يف 
ت�ضجيع املدر�ضني والطالب على زيارة 
اإك�ضب�  املعر�س الذي �ضيقام يف مركز 
 - اأبريل   15 من  الفرتة  يف  ال�ضارقة 
الإجنازات  مل�ضاهدة  املقبل،  ماي�   15
اأديان  م��ن  ون�ضاء  رج��ال  حققها  التي 
خم��ت��ل��ف��ة وث��ق��اف��ات م��ت��ن���ع��ة يف بناء 
اأ���ض�����س ع��امل��ن��ا امل��ع��ا���ض��ر. ح��ي��ث يدمج 
املعر�س بني الرتفيه والتعليم، ويقدم 
لكت�ضاب  ل��ل��ط��الب  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���ض��ة 
تفاعلية  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأف���ك���ار 
التعليمية  امل������اد  ومت��ك��ن  م��ب�����ض��ط��ة، 

امل��راف��ق��ة ل��ه امل��در���ض��ني وال��ط��الب من 
تعزيز العملية التعليمية بعد زيارتهم 

للمعر�س .
و�ضملت املدار�س التي متت زيارتها يف 
ال�ضرتالية،  املدر�ضة  املا�ضية:  الأي��ام 
ال�ضارقة  ومدر�ضة  �ضينا،  ابن  مدر�ضة 
الكمال  ومدر�ضة  الدولية،  الأمريكية 
الأمريكية، ومدر�ضة الدوحة، ومدر�ضة 
الهندية  وامل��در���ض��ة  الأ���ض��ي��ل،  �ضم�س 
دي ج�ينكا  ج��ي  وم��در���ض��ة  امل��م��ت��ازة، 

الأمريكية،  �ضما  وم��در���ض��ة  الهندية، 
ومدر�ضة التقان الأمريكية، ومدر�ضة 
امل�ضتقبل، ومدر�ضة ال�ضالح، ومدر�ضة 
ال��ع��ل��م، وم���در����ض���ة ن���ربا����س الإمي�����ان، 

واملدر�ضة الهندية النم�ذجية. 
م�����ن ن���اح���ي���ت���ه���م، اأع����������رب ال����ط����الب 
�ضملتها  التي  امل��دار���س  يف  والطالبات 
تقديريهم  ع��ن  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  اجل���ل��ة 
القراآئي  ال�����ض��ارق��ة  م��ه��رج��ان  مل���ب���ادرة 
ل��ل��ط��ف��ل ل��ت��ن��ظ��ي��م ه������ذه ال�����زي�����ارات 

امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��م اأك����ر على 
ينظمها  التي  والن�ضاطات  الفعاليات 
بالتفاعل  رغبتهم  واأب���دوا  امل��ه��رج��ان، 
الجتماعي  الت�ا�ضل  �ضفحات  على 
باأول،  اأوًل  الفعاليات  اأخ��ب��ار  ملتابعة 
زيارتها  على  املهرجان  اأ�ضرة  و�ضكروا 
لهم، وحر�ضها على ال�ضتماع لآرائهم 
واقرتاحاتهم. والتقط�ا يف ختام هذه 
اأع�ضاء  مع  تذكارية  ���ض���راً  ال��زي��ارات 

ال�فد. 

ويل عهد ال�ضارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

جمعية املعلمني تدعو اإىل اأهمية النهو�س بامليدان الرتبوي

غرفة عجمان حتتفل بيوم ال�ضحة العاملي بفح�س طبي ملوظفيها ومتعامليها

مب�شاركة ممثلني عن معر�س األف اخرتاع واخرتاع

ال�ضارقة القرائي للطفل ينظم زيارات ميدانية اإىل مدار�س الإمارة للتعريف باملهرجان

•• ال�شارقة-وام:

الدكت�ر  ال�ضيخ  ال�ضم�  افتتحت قرينة �ضاحب 
املجل�س  ال��ق��ا���ض��م��ي ع�ض�  ب��ن حم��م��د  ���ض��ل��ط��ان 
ج�اهر  ال�ضيخة  �ضم�  ال�ضارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  القا�ضمي  حممد  بنت 
ل�ض�ؤون الأ�ضرة الليلة قبل املا�ضية معر�ضا فنيا 
اإ�ضراقات من م�ضر - وذلك يف متحف  بعن�ان 
30 ي�ني�  ل��ل��ف��ن���ن وي�����ض��ت��م��ر ح��ت��ى  ال�����ض��ارق��ة 
امل�ضرية زينب  الفنانة  . ويركز معر�س  القادم 
والإن�ضان يف م�ضر  الأماكن  عامرعلى جمالية 

وهي  املتفائلة  بنظرتها  الفنانة  ت��ع��رف  حيث 
فنية  جمم�عة  املعر�س  ه��ذا  خ��الل  م��ن  تقدم 
تعبق باحلياة وتعيد �ضياغة اللحظات احل�ضية 
احلياة  تفا�ضيل  وح��ت��ى  ال�ضخب  ال��ع��امل  م��ن 
مل�ا�ضيع  ت�ثيقية  تغطية  يف  للنا�س  الي�مية 
بنت  ج���اه��ر  ال�ضيخة  �ضم�  واأع��رب��ت  متن�عة. 
با�ضت�ضافة  ���ض��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم��م��د 
وعن  امل��ع��ر���س  ل��ه��ذا  للفن�ن  ال�����ض��ارق��ة  متحف 
الل�حات  تذكرين  قائلة..  بالل�حات  اإعجابها 
عامر  زي��ن��ب  الفنانة  �ض�رتها  ال��ت��ي  ال�ضرقية 
بالأ�ض�اق ال�ضعبية القدمية مثل خان اخلليلي..

هذه الل�حات الناب�ضة باحلياة والأل�ان تعبر 
ت��ل��ك احلقبة  ال��ن��ا���س يف  خ��ال�����س ع���ن ف���رح���ة 
نف�ضها.  الأج�����اء  �ضيعي�س  ي��راه��ا  م��ن  ك��ل  واأن 
واأ���ض��اف��ت ان ه���ذا ال��ن���ع م��ن ال��ف��ن���ن مبثابة 
ر�ضالة تاريخية حيث من ال�ضروري اأن ي�ضجل 
تتكرر مع  ق��د ل  ال��ت��ي  اللحظات  ه��ذه  ال��ف��ن��ان 
تط�ر املجتمع والبيئة كي يبقى لها اأثر وذكرى 
لدى الأجيال التي تاأتي بعدها. وتنقل الفنانة 
امل�ضاهد من زياراتها املتعددة للريف والن�بة يف 
و�ضاطىء  �ضي�ة  يف  وال��ب���ادي  امل�ضري  اجلن�ب 
ال�ضعبية  والأح����ي����اء  الإ���ض��ك��ن��دري��ة  يف  ال��ب��ح��ر 

ال���ري���ة مب�����ض��ام��ي��ن��ه��ا وع��ب��ق احل���ي���اة و�ضخب 
واحلياة  ال��ع��ي�����س  �ضبيل  يف  ال��ب�����ض��ري  ال��ت��داف��ع 
والنت�ضارعلى مقدرات جاثمة ف�ق الروح بال 
قامت  انها  عامر  زينب  الفنانة  وقالت  ه���ادة. 
المارة  ال�ضارقة لإقامة معر�ضها لأن  باختيار 
هي منارة الثقافة يف ال�طن العربي . ي�ضار اىل 
الفنية  ب��داأت م�ضرتها  زينب عامر  الفنانة  ان 
يف بداية الت�ضعينيات من القرن املا�ضي ولديها 

10 معار�س فردية ..
ك��م��ا ���ض��ارك��ت يف ع���دد م��ن امل��ع��ار���س اجلماعية 

خالل العقد املن�ضرم.

جواهر القا�ضمي تفتتح معر�س اإ�ضراقات من م�ضر يف متحف ال�ضارقة للفنون
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•• ابوظبي -وام:

ناق�س املجل�س ال�طني الحتادي خالل جل�ضته احلادية ع�ضرة من دور النعقاد 
مقره  يف  ام�س  عقدها  التي  ع�ضر  اخلام�س  الت�ضريعي  للف�ضل  الثالث  ال��ع��ادي 
باأب�ظبي برئا�ضة معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س م��ض�ع  �ضيا�ضة الهيئة 
ملمثلي  اأ�ضئلة  �ضتة  املجل�س  اأع�ضاء  ووج��ه  والأوق��اف  الإ�ضالمية  لل�ض�ؤون  العامة 
احلك�مة. ح�ضر اجلل�ضة معايل حميد بن حممد عبيد القطامي وزير الرتبية 
الدكت�ر  ومعايل  احلك�مية  الب�ضرية  للم�ارد  الحتادية  الهيئة  رئي�س  والتعليم 
اأن�ر بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�ض�ؤون اخلارجية - وزير الدولة ل�ض�ؤون 
رئي�س  امل��زروع��ي  م�ضلم  بن  حمدان  الدكت�ر  و�ضعادة  الإحت���ادي  ال�طني  املجل�س 
مناق�ضة  خ��الل  املجل�س  وواف���ق  والأوق����اف.  الإ�ضالمية  لل�ض�ؤون  العامة  الهيئة 
14 ت��ضية  م��ض�ع �ضيا�ضة الهيئة العامة لل�ض�ؤون الإ�ضالمية والأوق��اف على  
حتقيق  ي�ضمن  مب��ا  الهيئة  ميزانية  وت��ق��دي��رات  خطط  مب��راج��ع��ة  فيها  ط��ال��ب 
الالزمة  الفعالية  اإط���ار  يف  للهيئة  العامة  ال�ضرتاتيجية  ل��الأه��داف  اخل��ط��ط 
ومبا يت�افق مع ا�ضرتاتيجية حك�مة دولة المارات لالأع�ام 2014-2016م 
اأعداد مفت�ضي امل�ضاجد وتاأهيلهم وو�ضع معاير حتدد احلد الأق�ضى من  ورفع 
امل�ضاجد التي ي�ضرف عليها كل مفت�س وزيادة العتمادات املالية املخ�ض�ضة لأعمال 
التط�ير وال�ضيانة واإبراز ال�ض�رة احل�ضارية للم�ضاجد وتبني برامج وم�ضروعات 
واآليات عمل وا�ضحة يف اخلطط ال�ضرتاتيجية للهيئة ب�ضاأن التعاون مع اجلهات 
الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ح��دي��د اح��ت��ي��اج��ات امل�����ض��اج��د م��ن اأج���ل الإح���الل 
ال�ضكانية.  والكثافة  امل�ضاجد  �ضعة  ب��ني  املطل�ب  التنا�ضب  وحت��دي��د  والتجديد 
الإ�ضالمية  ال�ض�ؤون  جلنة  اإىل  اإعادتها  قرر  التي  الت��ضيات  يف  املجل�س  وطالب 
بالإ�ضراف على جميع برامج مراكز  العامة لإع��ادة �ضياغته  واملرافق  والأوق��اف 
حتفيظ القراآن واملعاهد الدينية وما يف حكمها الحتادية واملحلية واإ�ضدار النظم 
والقرارات التنظيمية التف�ضيلية يف �ضاأن الرتخي�س لالأن�ضطة الدينية وتنظيم 
ول�ائح  الدينية  وامل�ضابقات  وال��ن��دوات  واملحا�ضرات  واخلطب  ال��درو���س  واإل��ق��اء 
بالفعالية  اخت�ضا�ضاتها  وممار�ضة  للهيئة  الدينية  لالأن�ضطة  التف�ضيلية  العمل 

والكفاءة الالزمة
وتنفيذ الت�جيهات ال�ضادرة ب�ضاأن رفع ن�ضب الت�طني عرب الربامج املعتمدة يف 
الدولة بالتعاون مع اجلهات الحتادية واملحلية املخت�ضة بالت�طني ودرا�ضة تعديل 
المتيازات املمن�حة لالأئمة وامل�ؤذنني وال�عاظ واملفتني امل�اطنني مبا يتنا�ضب 
مع طبيعة عملهم. كما طالب بت�حيد مرجعية الإفتاء الر�ضمي يف الدولة لدى 
الإفتاء  مرجعية  تط�ير  على  والعمل  واملحلية  الحتادية  الإفتاء  مراكز  جميع 
الر�ضمي وعقد �ضراكات مع امل�ؤ�ض�ضات التعليمية الجتماعية والإعالمية لتعزيز 
الدين  ومبادئ  قيم  عن  املعرب  الديني  ال�عي  وتنمية  املعتدل  الإ�ضالمي  الفكر 
احلنيف ومراجعة خطط وبرامج الهيئة يف �ضاأن الرقابة على جميع املطب�عات 
ذات ال�ضفة الدينية خا�ضة ال�اردة من خارج الدولة ملنع اأي جتاوزات اأو خمالفات 
لأ�ض�ل الفكر الإ�ضالمي املعتدل ودرا�ضة تنظيم وت�حيد اأ�ض�س العمل يف مراكز 
وتن�ع  اأعدادهم  الهيئة ل�ضتيعاب  الدولة حتت مظلة  امل�ضلمني اجلدد يف  رعاية 
تتبناه  ال��ذي  املعتدل  الإ���ض��الم  م��ب��ادئ  م��ع  يتعار�س  ل  مب��ا  الثقافية  خلفياتهم 
تنظيم  اأهمية  لت��ضيح  املخت�ضة  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  درا���ض��ة  وو���ض��ع  ال��دول��ة 
الهيئة مبا ل  اأط��ر ونظم حتددها  ووف��ق  ال�ضرعي  املعالج  ورقابة وج���د  وتقنني 
يتعار�س الق�انني ال�ضارية والأخذ بتجارب الدول اخلليجية يف هذا ال�ضاأن. واأكد 
الإ�ضالمية  الت�جهات  مع  ال�قف  اأم���ال  واإدارة  وا�ضتثمار  تنمية  م�اكبة  اأهمية 
املعا�ضرة خا�ضة يف ت��ضيع جمالت امل�ضارف ال�قفية عرب ن�ضر ثقافة ال�قف على 
وتفعيل  ال�ضاأن  هذا  يف  اخلا�س  القطاع  مع  والتعاون  واملجتمع  الأف��راد  م�ضت�ى 
ال�قفية  ال�ض�ؤون  يف  العاملة  واجل��ه��ات  الهيئة  بني  والت�ا�ضل  التن�ضيق  برامج 
يف  امل�ج�دة  ال�قفية  لالأ�ض�ل  م�حدة  بيانات  قاعدة  وج���د  ي�ضمن  مبا  املحلية 
خمتلف اإمارات الدولة وت�حيد وحتديث قاعدة البيانات التي تربط بني جميع 
اجلهات املعنية بال�قف يف الدولة وت�ضهيل احل�ض�ل على هذه املعل�مات لالأفراد 
ال�ضام�ضي  �ضعادة عبدالرحمن  بتالوة  اأعمال اجلل�ضة  وبداأت  البحثية.  واجلهات 
الأمني العام امل�ضاعد لل�ض�ؤون الت�ضريعية والربملانية وتالوة بن�د جدول الأعمال 
وامل�ضادقة على م�ضبطة اجلل�ضة العا�ضرة املعق�دة بتاريخ 25 مار�س 2014م. 
وتتعلق الأ�ضئلة التي وجهها اأع�ضاء املجل�س بعدد من القطاعات حيث وجه �ضعادة 
قرقا�س  اأن���ر حممد  الدكت�ر  اإىل معايل  �ض�ؤال  الرح�مي  اأحمد  كل من: حمد 
امل��ك��اف��اأة ال�ضن�ية  ال���ط��ن��ي الحت����ادي ح���ل منح  ل�����ض���ؤون املجل�س  ال��دول��ة  وزي���ر 
للم�ظفني امل�اطنني واأعداد امل�ضتقيلني من الهيئة الحتادية للرقابة الن�وية يف 
�ضنة 2013م ور�ضاد حممد ب�خ�س �ض�ؤال اإىل معايل وزير الدولة ل�ض�ؤون املجل�س 
ال�طني الحتادي ح�ل اإ�ضدار قان�ن لتنظيم عمل املنظمات واجلمعيات املن�ضاأة 
خارج الدولة  واأحمد عبداهلل الأعما�س �ض�ؤال اإىل معايل حميد حممد القطامي 
احلك�مية  الب�ضرية  للم�ارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
ح�ل زيادة بدل ال�ضكن للم�ظف امل�اطن الذي يقرتن باأكر من زوجة م�اطنة 
الرومي  اإىل معايل مرمي حممد خلفان  �ض�ؤال  الع�ي�س  علي  �ضيخة  والدكت�رة 
وزيرة ال�ض�ؤون الجتماعية ح�ل  اللجان التي مت ت�ضكيلها لت�فر خدمات اأف�ضل 
عبداهلل  حممد  معايل  اإىل  �ض�ؤال  العامري  بالركا�س  حممد  و�ضامل  للمعاقني 
القرقاوي وزير �ض�ؤون جمل�س ال�زراء ح�ل ت�ضجيع العمل التط�عي والدكت�رة 
�ضيخة عي�ضى العري �ض�ؤال اإىل معايل وزير �ض�ؤون جمل�س ال�زراء ح�ل  الن�ضيد 
ال�طني للدولة.  وين�س �ض�ؤال �ضعادة الرح�مي امل�جه اإىل معايل الدكت�ر اأن�ر 
 : يلي  ما  على  الحت��ادي  ال�طني  املجل�س  ل�ض�ؤون  الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد 
مينح امل�ظف امل�اطن يف الهيئة الحتادية للرقابة الن�وية مكافاأة �ضن�ية اإل اأنه 
يالحظ زيادة يف ا�ضتقالت امل�ظفني امل�اطنني يف عام 2013م.. فما هي الآلية 
اأ�ضباب ا�ضتقالتهم يف  املتبعة يف منح املكافاآت ال�ضن�ية له�ؤلء امل�ظفني وما هي 
واأ�ضار الدكت�ر اأحمد مبارك املزروعي رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة  عام 2013م.  
الحتادية للرقابة الن�وية يف رد كتابي اأنه ووفقا لآخر اآلية مت اعتمادها من قبل 
�ضبعة معاير  اعتماد  امل�اطنني فقد مت  للم�اطنني وغر  2012م  عام  الهيئة 
ال�ضن�ية  امل��ك��اف��اأة  الأح����ال ت�ضرف  ك��ل  اأن��ه ويف  م���ؤك��دا  ال�ضن�ية...  امل��ك��اف��اأة  ملنح 
للعلماء املتخ�ض�ضني يف جمالت فنية حتددها الهيئة اإذا مت اللتزام بهذه املكافاآت 
2013م  ال�ضن�ية ل�ضنة  املكافاأة  امل��ربم... م��ضحا وفيما يخ�س  العقد  مب�جب 
امل�اطنني يف  امل�ظفني  بالن�ضبة ل�ضتقالت  اأنه  اعتمادها... م�ضرا  يتم  فاإنه مل 
�ضنة 2013م فقد تقدم  13 م�ظفا م�اطنا با�ضتقالتهم بن�ضبة تدوير بلغت  8 
باملائة من جمم�ع العاملني يف الهيئة ون�ضبة  16 باملائة من جمم�ع امل�ظفني 

امل�اطنني بالهيئة وهي ن�ضبة مقب�لة يف هذا ال�ضاأن . 
ال�ضتف�ضارات  م��ن  م��زي��دا  رد جيد ويفتح  ه��ذا  ق��ائ��ال  ال��رح���م��ي  ���ض��ع��ادة  وع��ق��ب 
والنقاط املطل�ب التحدث ح�لها ولذلك اأطالب بح�ض�ر الدكت�ر املزروعي للرد 

على جميع هذه ال�ضتف�ضارات. 
وقال معايل الدكت�ر قرقا�س اأن الرد كامل والع�ض� ميار�س حقه يف طلب احل�ض�ر 
ال�ضخ�ضي واعتقد اأن هذه م�ؤ�ض�ضة جديدة وبطبيعة احلال تاأخذ فرتة ل�ضتقرار 
بيئة العمل. وين�س �ض�ؤال �ضعادة ب�خ�س امل�جه اإىل معايل وزير الدولة ل�ض�ؤون 
املجل�س ال�طني الحتادي على ما يلي: هناك العديد من املنظمات واجلمعيات 
املن�ضاأة خارج الدولة من غر احلك�مات ولها الطابع الإقليمي اأو الدويل وميكن 
�ضتى  املعرفة يف  وتقا�ضم  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات  لتبادل  ال��دول��ة  لها يف  ف��روع  فتح 

املجالت. فلماذا ل يتم اإ�ضدار قان�ن لتنظيم عملها داخل الدولة. 
والت�ضريعات  املمار�ضات  لأن  ج��دا  مهم  ال�ض�ؤال  اأن  مبينا  قرقا�س  الدكت�ر  ورد 
الدولة  يف  تن�ضاأ  ال��ت��ي  اجلمعيات  عمل  تنظم  ا�ضا�ضا  ه��ي  امل���ج���دة  وال��ق���ان��ني 
وم�ضطلح جمعيات دولية ه� م�ضطلح وا�ضع جدا وهناك جمعيات ن�ضاطها يقع 

اطار  هناك  يك�ن  بحيث  ج��دا  مهم  العملية  ه��ذه  وتنظيم  احل�ضا�ضة  امل�ضائل  يف 
قان�ين يراعي اجل�انب ال�ضيادية املتعلقة بالدولة م�ضرا اأن التط�رات املحيطة 
والآن ل  القان�ن  الإط��ار  الن�ع من  ه��ذا  يك�ن هناك مثل  اأن  املنطقة حتمت  يف 
حالة  يف  احلك�مية  وغ��ر  احلك�مية  امل�ؤ�ض�ضات  ه��ذه  عمل  ينظم  ت�ضريع  ي�جد 
ارادت ممار�ضة ن�ضاطها يف الدولة. واأ�ضاف اإن اجلهات املعنية ومن �ضمنها وزارة 
اخلارجية تق�م باإعداد م�ضروع قان�ن ينظم عمل هذه اجلمعيات على اأن يراعي 
اجل�انب ال�ضيادية لدولة الإمارات وينظم عمل املنظمات واجلمعيات املن�ضاأة خارج 
الدولة ويعطي املجال لال�ضتفادة من هذه املنظمات يف خدمة بيئة العمل خا�ضة 
ال�ضروط  يغطي  القان�ن  م�ضروع  اأن  مبينا  التخ�ض�ضية  الطبيعة  ذات  املنظمات 
واللتزامات وتاأطرها �ضمن الأطر القان�نية لدولة الإمارات معربا عن اأمله يف 

يك�ن القان�ن جاهزا للتطبيق يف عام 2015م. 
وعقب �ضعادة ب�خ�س م�ؤكدا اأن هذا امل��ض�ع مطروح منذ ح�ايل 10 �ضن�ات ومت 
ت�جيه �ض�ؤال ح�له �ضابقا م�ؤكدا اأهمية اإ�ضدار م�ضروع القان�ن ملا له من ف�ائد 
التخ�ض�ضية يف جمالت كثرة  ال�ضتفادة من هذه اجلمعيات  كثرة من خالل 
معربا عن اأمله يف اأن يك�ن هذا القان�ن جاهزا العام املقبل يف ظل وج�د جمعيات 
�ض�ؤال  وين�س  املهنية.  امل��ج��الت  ه��ذه  جميع  م��ن  ن�ضتفيد  وحتى  عملها  مت��ار���س 
�ضعادة الأعما�س امل�جه اإىل معايل حميد حممد القطامي وزير الرتبية والتعليم 
رئي�س الهيئة الحتادية للم�ارد الب�ضرية احلك�مية على ما يلي: مينح امل�ظف 
امل�اطن املتزوج بدل �ضكن واحد دون زيادته يف حال اقرتانه بزوجة اأخرى وذلك 
وفقا لأحكام املر�ض�م بقان�ن رقم 11 ل�ضنة 2008م يف �ضاأن امل�ارد الب�ضرية يف 
احلك�مة الحتادية وتعديالته.. فلماذا ل تتم زيادة البدل يف حال اقرتانه بزوجة 
اأخرى م�اطنة. ورد معايل القطامي قائال اإن قان�ن امل�ارد الب�ضرية عندما مت 
تك�ن  تكاد  الب�ضرية  امل����ارد  وق���ان��ني  ومك�ناتها  بال�ظيفة  ربطه  مت  �ضياغته 
مت�ضابهة يف اأغلب دول العامل من حيث الق�اعد والأ�ض�س فه� ي�ضمل التعيينات 
مرورا بكل ج�انب ال�ظيفة حتى نهاية اخلدمة وهناك بدلت معتمدة ومت�ضي 
يف اأغلب امل�ؤ�ض�ضات الدولية ومن �ضمنها بدلت ال�ضكن وامل�ضرع ربطها بال�ظيفة 
�ضدر  حتى  ال�ظيفية  ه��ذه  وت��درج  ال�ظيفة  مب�ضت�ى  القيمة  اأو  الن�ضبة  وح��دد 
قرار جمل�س ال�زراء 1976 حدد بدل ال�ضكن للم�ظفني وامل�ضتخدمني والنظام 
وهناك  دره��م  ملي�ن   741 يقارب  ما  احلك�مة  تنفق  ل��ل���زارات  بالن�ضبة  حاليا 
بدلت اأخرى مل تقرتن بقان�ن امل�ارد الب�ضرية وتنظيم الأح�ال ال�ضخ�ضية لها 
ق�انني اأخرى . وقال نحن لي�ضت جهة اخت�ضا�س بالنظر بهذه امل��ض�عات هذا 
فيما يتعلق بنظرتنا جتاه طرح بدل ال�ضكن واأعتقد اأن جمل�س ال�زراء وجه وزارة 
املالية لدرا�ضة بدل ال�ضكن مبا يت�افق مع هيئة املعا�ضات. وعقب �ضعادة الأعما�س 
قائال اإن طرحه لل�ض�ؤال جاء من منطلق اجتماعي وق�ضايا تهم امل�اطنني مبينا 
اأن ال�ضلطة التنفيذية هي جهة الخت�ضا�س للتعامل مع هذه الق�ضايا اأما ما اأ�ضار 
له معايل ال�زير ل يحل م�ضاكل امل�اطنني الجتماعية... م�ؤكدا اأن امل�اطن ه� 
الق�انني  وامل�ض�ؤولة عن تط�ير  الهيئة هي جهة الخت�ضا�س  واأن  �ض�ؤاله  حم�ر 

ح�ضب ال�اقع الجتماعي ولي�س ال�اقع املايل.
ال��روات��ب يف  باعتماد ج��دول   2012 �ضنة  ال����زراء  ق��رار جمل�س  واأ���ض��اف �ضدر 
احلك�مة الحتادية واأبقى على بدل ال�ضكن كما ه� معم�ل به منذ 40 عاما... 
م�ضرا اأن ال�ضرع اأباح الزواج باأكر من زوجة اإل اأن تكاليف احلياة املرتفعة اأو�ضل 
اإىل طريق م�ضدود ول ي�ضتطيع  بالزواج وفتح بيت جديد  الذي يرغب  امل�اطن 
بدون دعم مايل ...م�ضرا اإىل ما ينتج عنه من م�ضاكل اجتماعية كما نتج العزوف 
ع��ن ال���زواج ال��ث��اين والك��ت��ف��اء ب��زوج��ه واح���دة وه��ذا اأح��د اأ���ض��ب��اب خلل الرتكيبة 
ارتفاع  ب�ضبب  الإم��ارات  تراجع يف  الأ�ضرة  اأن معدل عدد  اإىل  ال�ضكانية.. م�ضرا 
كلفة املعي�ضة مبينا اأن حل م�ضكلة العن��ضة ي�ضاهم يف حل العديد من امل�ضاكل.. 
مت�ضائال عن نتائج درا�ضات الهيئة التي اجرتها ح�ل بدل ال�ضكن واأي�ضا ال�ضكاوى 
التي تتم بني امل�اطنني والهيئة.. مبينا اأن جمل�س ال�زراء اأقر مبنح كال الزوجني 
الهيئة  ا�ضدرت  اأ�ضهر  ثالث  وبعد  ال�ضكن  بدل  الحتادية  احلك�مة  يف  العاملني 

تعميما باإيقاف العمل بهذا القرار مت�ضائال عن ال�ضبب يف ايقاف هذا القرار. 
ورد معايل ال�زير قائال مت اإجراء حزمة من القرارات وزيادة الأج�ر واملرتبات 
الأج�ر  بجدول  التعميم  �ضدر  ذلك  �ض�ء  وعلى  متفاوتة  ال��زي��ادات  هذه  وكانت 
العامة  والهيئة  املالية  وزارة  قدمت  ذل��ك  بعد  ال��دول��ة  يف  ب��ه  املعم�ل  وامل��رت��ب��ات 
وزارة  وطلبت  اخلدمة  نهاية  ح�ضاب  على  مبا�ضر  تاأثر  له  ه��ذا  ب��اأن  للمعا�ضات 
ال�زراء  ق��رار جمل�س  و�ضدر  ال�ضكن  ب��دل  ح���ل  اكت�ارية  درا�ضة  تعد  ب��اأن  املالية 

بتكليف ال�زارة بهذه الدرا�ضة. 
حل  يف  �ضريكات  وه��ن  املجتمع  ن�ضف  امل���اط��ن��ات  قائال  الأع��م��ا���س  �ضعادة  وعقب 
ال�ضيا�ضات  ت�ضع  الهيئة  اأن  م���ؤك��دا   .. الجن��اب  زي��ادة  مثل  الجتماعية  امل�ضاكل 
بتبني  املجل�س  مطالبا  الحت��ادي��ة  احلك�مة  يف  بامل�ظفني  اخلا�ضة  وال��ربام��ج 
ت�ضاعد  اجتماعية  كق�ضية  امل��ض�ع  ه��ذا  ح���ل  ت��ضية  على  وبامل�افقة  امل��ض�ع 
ال�ضكن جلميع  ب���دل  ك��رمي��ة وتخ�ضي�س  ب��ح��ي��اة  وال��ع��ي�����س  ال����زواج  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ات 
اإىل معايل مرمي حممد خلفان  الع�ي�س امل�جه  امل�اطنات. وين�س �ض�ؤال �ضعادة 
الرومي وزيرة ال�ض�ؤون الجتماعية على ما يلي: بناء على ما ن�س عليه القان�ن 
اأ�ضدر  املعاقني  حق�ق  ���ض��اأن  يف  وتعديالته  2006م  ل�ضنة   29 رق��م  الحت���ادي 
جمل�س ال�زراء قرارا بت�ضكيل جلان متخ�ض�ضة لت�فر خدمات اأف�ضل للمعاقني. 
ال�ض�ؤال لعتذار �ضعادة  تاأجيل  اللجان.. ومت  ال��دور الذي قامت به هذه  فما ه� 
الع�ي�س لظرف طارىء. وين�س �ض�ؤال �ضعادة بالركا�س امل�جه اإىل معايل وزير 
�ض�ؤون جمل�س ال���زراء على ما يلي: يحظى العمل التط�عي يف الدول املتقدمة 
باأهمية كبرة ويتم منح املتط�عني الكثر من المتيازات والأول�ية يف احل�ض�ل 
على فر�س التعليم والت�ظيف.. فما هي احل�افز واملميزات التي متنحها الدولة 
لت�ضجيع العمل التط�عي. واأ�ضار معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �ض�ؤون 
جمل�س ال�زراء يف رد كتابي اإىل اأن وزارة ال�ض�ؤون الجتماعية هي اجلهة املخت�ضة 
مب��ض�ع ال�ض�ؤال. وعقب �ضعادة بالركا�س قائال العمل التط�عي مهم واعتقد اأن 
ال�ض�ؤال يهدف اإىل معرفة المتيازات املقدمة للمتط�عني وكيفية جذب ال�ضباب 
�ض�اء العاملني اأو غر العاملني للعمل التط�عي اأكر من ما ه� م�ج�د حاليا 
مت�ضائال هل هذا من اخت�ضا�س وزارة ال�ض�ؤن الجتماعية وقال اأوافق على ت�جيه 
ال�ض�ؤال اإىل معايل وزيرة ال�ض�ؤون الجتماعية. وين�س �ض�ؤال �ضعادة العري امل�جه 
اإىل معايل �ض�ؤون جمل�س ال�زراء على ما يلي: ن�ضت املادة 5 من الد�ضت�ر على 
ن�ضيد  اعتماد  يتم  مل  فلماذا  ال�طني.  ون�ضيده  و�ضعاره  علمه  لالحتاد  يك�ن  اأن 
وطني للدولة حتى الآن. ويف ر�ضالة واردة طلب معايل القرقاوي تاأجيل ال�ض�ؤال 
اإىل جل�ضة قادمة نظرا ل�ج�ده خارج الدولة. وقبل ال�ضروع يف مناق�ضة م��ض�ع  
تقرير  ت��الوة ملخ�س  والأوق���اف  مت  الإ�ضالمية  لل�ض�ؤون  العامة  الهيئة  �ضيا�ضة 
اأن  اإىل  التقرير  اأ�ضار  العامة حيث  ال�ض�ؤون الإ�ضالمية والأوق��اف واملرافق  جلنة 
املجل�س اأحال يف جل�ضته ال�ضابعة املعق�دة بتاريخ 2012/9/23 يف دور النعقاد 
لدرا�ضته  اللجنة  اإىل  امل������ض���ع  ه��ذا  ع�ضر  اخلام�س  الف�ضل  م��ن  الأول  ال��ع��ادي 
لدرا�ضة  اجتماعات  �ضبعة  الغر�س  لهذا  اللجنة  وعقدت  ح�له  تقرير  وتقدمي 
وتبادلت  واملحلية  الحتادية  احلك�مية  اجلهات  ممثلي  اإىل  وا�ضتمعت  امل��ض�ع 
التقرير  واملالحظات. وبني  ال�ضتف�ضارات  العديد من  والنقا�س يف  ال��راأي  معهم 
الإ�ضالمية  لل�ض�ؤون  العامة  الهيئة  مقر  اإىل  ميدانية  بزيارة  قامت  اللجنة  اأن 
من  التي  املقرتحات  واأخ��ذ  املالحظات  لر�ضد  عملها  على  لالطالع  والأوق���اف 
اإبراز  يف  الهيئة  دور  ملح�ر  وبالن�ضبة  امل��ض�ع.  ح���ل  اللجنة  تقرير  دع��م  �ضاأنها 
تبني  فيها فقد  العاملني  دوره��ا وتط�ير  وتفعيل  للم�ضاجد  ال�ض�رة احل�ضارية 
للجنة اأن هناك �ضع�بات عملية تع�ق دون حتقيق الهيئة ل�ضالحيتها ال�اردة يف 
اإدارة امل�ضاجد والإ�ضراف عليها واأكدت اللجنة على اإميانها  قان�ن اإن�ضائها ب�ضاأن 
ال�ضل�ك  وتنمية  ن�ضرها  على  والعمل  ومبادئه  وقيمه  املعتدل  بالإ�ضالم  العميق 

الإن�ضاين للعمل بها وعلى �ضرورة اأن يك�ن للم�ضاجد دور رئي�ضي وفاعل يف ن�ضر 
وتعميق القيم واملبادئ املعتدلة لالإ�ضالم وتبني للجنة انخفا�س ن�ضب الت�طني 
يف الهيئة يف وظائف الأئمة وامل�ؤذنني وال�عاظ واخلطباء واملفتني التي بلغت 9 
باملائة فقط يف عام 2012. يف حني مل تتجاوز ن�ضبة الت�طني  4 باملائة للعاملني 

بامل�ضاجد ن الأئمة وامل�ؤذنني يف عام 2013.
ومعاجلة  الديني  ال�عي  تنمية  يف  ال�عظ  دور  لتفعيل  الهيئة  خطة  حم�ر  ويف 
قبل  من  اأك��رب  جهد  ب��ذل  ال�ضروري  من  باأنه  اللجنة  ت��رى  املجتمعية  الظ�اهر 
الثقايف  التن�ع  مع  خ�ض��ضا  بالدولة  الر�ضمي  الإفتاء  مرجعية  لتط�ير  الهيئة 
تنظم  التي  وال��ق��رارات  والل�ائح  القان�نية  الأط��ر  غياب  اللجنة  ولحظت  فيها 
اأعمال العالج بالرقية ال�ضرعية اأ�ض�ة ببع�س دول جمل�س التعاون اخلليجي والتي 
اأثبتت جدواها يف الإ�ضراف والرقابة على اأعمال الرقية ال�ضرعية اأما يف �ضاأن دور 
الهيئة يف تنمية ال�عي الديني فقد تبني للجنة ت�ا�ضع الدور القيادي للهيئة يف 
المارات  دولة  الغر م�ضلمة يف جمتمع  للفئات  تثقيفية م�جهة  برامج  تنظيم 
اأو  املبادرات  جدوى  �ضعف  اإىل  بالإ�ضافة  واعتداله  الإ�ضالم  ب�ضماحة  لتعريفهم 
والحتادية  املحلية  اجلهات  مع  الهيئة  عقدتها  التي  التفاقيات  اأو  ال�ضراكات 
حم�ر  وح�ل  الديني.  ال�عي  وتنمية  املعتدلة  الإ�ضالمية  الثقافة  لن�ضر  املعنية 
قيام  للجنة  ال�قفية تبني  امل�ضاريع  وتن�يع م�ارد  تنمية  الهيئة يف  ا�ضرتاتيجية 
اإي��رادات ال�قف يف ح�ضابات خم�ض�ضة  الهيئة بالحتفاظ بن�ضيبها ال�ضرعي من 
املالية  الالئحة  مع  يتعار�س  قي�د مما  ب��دون  بها  للت�ضرف  النظارة  م�ضروفات 
يت�ضح  ومل  2002م  ل�ضنة   20 رق��م  وزاري  بقرار  وال�ضادرة  بالهيئة  اخلا�ضة 
درا���ض��ات جدوى  ب��اإع��داد  الهيئة  ال����اردة لديها قيام  املعل�مات  للجنة من خ��الل 
وحتليل املخاطر امل�ضتقبلية التي حتدد الأوجه املثلى لال�ضتثمار يف ال�قف وتبني 
جمالت  ت��ضيع  يتم  بحيث  ال���ق��ف  م�ضارف  بتط�ير  الهيئة  قيام  ع��دم  للجنة 
امل�ضارف ال�قفية عرب فتح م�ضارف جديدة وهذا ما ات�ضح من خالل الدرا�ضات 
جائزة  لل�قف  اأخ��رى  م�ضارف  هناك  ب��اأن  اأو�ضحت  والتي  املتخ�ض�ضة  الفقهية 
ن�ضر  يف  الهيئة  جه�د  و�ض�ح  ع��دم  اإىل  التقرير  واأ���ض��ار  الدرا�ضة.  بح�ضب  �ضرعا 
ثقافة ال�قف على م�ضت�ى الأفراد واملجتمع حيث مل يتبني للجنة فعالية برامج 
الهيئة يف ن�ضر ثقافة ال�قف �ض�اء من خالل و�ضائل الإعالم اأو املناهج الدرا�ضية 
اأو الت�ا�ضل مع رجال الأعمال وفئات املجتمع الأخرى ومل تتلم�س اللجنة جه�دا 
اأو مبادرات حمددة للهيئة جتاه القطاع اخلا�س حلثه وت�ضجيعه على امل�ضاهمة يف 
اأم�ال ال�قف يف حني اأن الدول الإ�ضالمية واخلليجية حتديدا يلعب فيها القطاع 
اخلا�س دورا م�ؤثرا ب�ضاأن اأم�ال ال�قف. وتبني للجنة ت�ا�ضع خمرجات التن�ضيق 
وتالحظ  ال�قفية  ب��ال�����ض���ؤون  املعنية  املحلية  واجل��ه��ات  الهيئة  ب��ني  وال��ت���ا���ض��ل 
وا�ضتثمار  اإدارة  العالية يف  الكفاءة  ذات  املتخ�ض�ضة  للك�ادر  الهيئة  افتقار  للجنة 
ال�قف مما اأدى اإىل �ضعف الهيئة يف اإدارة ممتلكات ال�قف. وتناول �ضعادة اأحمد 
ال�حدة  على  واحلفاظ  ال�طنية  اللحمة  تعزيز  يف  الهيئة  دور  املن�ض�ري  عبيد 
الهيئة ودوره��ا من  ا�ضرتاتيجية  ال�ا�ضع.. مت�ضائال ح�ل  الهيئة  من خالل دور 
اله�ية  ال�طنية وتعزيز  اللحمة  الأخ��رى يف حتقيق  التعاون مع اجلهات  خالل 
ال�طنية النابعة من الدين الإ�ضالمي وم��ض�ع الت�ازن بني الثقافة املبنية على 
الأخرى  الثقافات  على  النفتاح  وثقافة  الإ�ضالمي  وال��دي��ن  ال�طنية  الث�ابت 
الآليات  وماهي  الدولة  داخل  امل�ج�دة  واحلريات  اخل�ض��ضيات  على  واحلفاظ 
املزروعي  حمدان  الدكت�ر  �ضعادة  ورد  الإط���ار.  ه��ذا  يف  الهيئة  ت�ضتخدمها  التي 
قائال اإن الهيئة حري�ضة على الهتمام يف كل ما يطرح يف هذه اجلل�ضة واإن الهيئة 
ب�ضبب  الإ�ضالمي  العامل  م�ضت�ى  على  الدينية  امل�ؤ�ض�ضات  اأف�ضل  تك�ن من  تكاد 
الطالع على التجارب املطروحة يف الدول الأخرى وال�ضتفادة منها وهذا يع�د 
املتني  الر�ضيدة والأ�ضا�س  القيادة  الهيئة من  الكبر الذي حتظى به  الدعم  اإىل 
الذي بنيت عليه هذه الهيئة بدعم املغف�ر له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان يرحمه اهلل. وقال ا�ضتمعت اإىل تقرير اللجنة والت��ضيات م�ضيفا اأن من 
ال�ضكر والتقدير وعملهم فيه ح�ضا�ضية وعقبات كبرة  امليدان لهم كل  يعمل يف 
ت�اجههم وحققت الهيئة منذ تاأ�ضي�ضها عام 2006 الكثر من التقدم وحر�ضنا 
على تقدمي اخلطب ب�ضكل معتدل ومت�ازن يحافظ على اأبنائنا وفكرهم واأي�ضا 
الهيئة ب�ضطت نف�ذها على مراكز حتفيظ القراآن..م�ضرا اإىل اأنه ي�جد تركيز 
وت�ظف  اإل  منا�ضبة  اأو  خطبة  ن��رتك  نكاد  ول  ال�طني  اجل��ان��ب  على  واه��ت��م��ام 
لق�ضية اللحمة ال�طنية حتى �ضعار الهيئة مت اختيار القبة وعلم ال�طن للرتكيز 
اجلانب  بهذا  يهتم�ن  دائما  وال�اعظات  ال�اعظني  .وان  ال�طنية  الثقافة  على 
املهم ولدينا دعم كبر من حك�مة اأب�ظبي فيما يتعلق بجانب ال�عاظ امل�اطنني 
الآن  ولديهم  م�اطنا   12 املا�ضي  ال��ع��ام  وا�ضتقبلنا  م�اطن�ن  دار���ض���ن  ولدينا 
اأنه  9 م�اطنني. وبني  التعيني   اط��ار  والآن ي�جد يف  الهيئة  منا�ضب مهمة يف 
بالن�ضبة مل��ض�ع النفتاح فهذه ق�ضية فيها �ضيء من احل�ضا�ضية وهناك وعي لدى 
العاملني يف الهيئة وهناك اطالع على الثقافات الأخرى ونظمنا بع�س الرحالت 
ملنت�ضبي الهيئة اإىل الدول الغربية ون�ضتقبل �ضفراء دول ووف�دا لطالعهم على 
وهناك  الذكية  اله�اتف  على  وتطبيقات  الكرتوين  وهناك م�قع  الهيئة  برامج 
جناح كبر للهيئة يف هذا اجلانب اإ�ضافة اإىل ورود اأ�ضئلة من دول خمتلفة وجتد 
الدولة  لهذه  ممثل  خ��ر  تك�ن  التي  املنا�ضبة  الإج��اب��ات  يقدم�ن  الهيئة  مفت� 
الهيئة وبراجمها  ا�ضرتاتيجية  املن�ض�ري مت�ضائال عن  �ضعادة  وثقافتها. وعقب 
ملختلف فئات املجتمع الآن وم�ضتقبال خا�ضة واإن عمل الهيئة مي�س كل �ضخ�س 
ا�ضتعدادات  الأ�ضاليب احلديثة مت�ضائال عن  اأهمية تطبيق  م�ؤكدا  الدولة...  يف 

الهيئة للتعامل مع حدث مثل اك�ضب� 2020م والأحداث امل�ضابهة. 
منظم  جهد  خ��الل  م��ن  الهيئة  اإدارة  يتم  ق��ائ��ال  امل��زروع��ي  ال��دك��ت���ر  �ضعادة  ورد 
فيها  عام حتدد  كل  ت��ضع  التي  ال�عظ  ال�ضطط من خالل خطة  ل�ضمان عدم 
التط�ر يف  وتتما�ضى مع  وامل��ك��ان  ال��زم��ان  تتغر بطبية  وه��ي  ال�عظية  ال��ربام��ج 
عملية العر�س وهي خطة تراجع �ضن�يا ولدينا درو�س امل�ضاجد ومت و�ضع كتاب 
ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف والج��ت��م��اع��ي والآن ب�ضدد  ت��ت��ن��اول اجل��ان��ب  يت�ضمن درو����س 
هذه  اأن  ومبينا  اخلطب  ب��رام��ج  م�ضتعر�ضا  الطباعة  و�ضك  على  وه���  تط�يره 
ا�ضرتاتيجية الهيئة التي حققت ال�ضتقرار الفكري والثقايف والديني يف امل�ضاجد 
الهيئة  قبل  املبذولة من  اإىل اجله�د  وا�ضار  التط�ير.  عليه يف  م�ضتمرون  وهذا 
القليلة  الأ���ض��ه��ر  خ��الل  ون��اأم��ل  العربية  باللغة  الناطقني  غ��ر  م��ع  التعامل  يف 
غر  لتغطية  وتعيينهم  وت�ظيفهم  الأ�ضخا�س  بع�س  اختيار  يتم  اأن  القادمة 
الناطقني باللغة العربية. وتطرق �ضعادة حميد حممد بن �ضامل اإىل ا�ضرتاتيجية 
لأعداد  ومراجعة  وا�ضرتاتيجية  خطة  هناك  هل  مت�ضائال  واخلطط  الت�طني 
يف  والإمامة  والفتاء  والإر�ضاد  ال�عظ  يف  العاملني  خا�ضة  الهيئة  يف  امل�اطنني 
حمدان  الدكت�ر  �ضعادة  ورد  املبا�ضر.  الديني  الت�ا�ضل  على  والقائمني  امل�ضاجد 
املر�ض�دة  امليزانية  ه���  الت�طني  عملية  يف  الأ���ض��ا���س  العائق  اإن  قائال  امل��زروع��ي 
30 باملئة والآن و�ضلنا  2006 كانت ن�ضبة امل�اطنني  جلانب الت�طني ويف عام 
تثبيت  �ضع�بة  اإىل  م�ضرا  الإداري���ة  املكاتب  يف  للت�طني  باملائة   98 ن�ضبة  اإىل 
امل�ظفني يف الهيئة وقال ح�ضلنا على دعم مادي من حك�مة اأب�ظبي وكان ي�جد 
5 م�ظفات والآن لدينا ح�ايل 45 م�اطنة يف الهيئة وبالن�ضبة مل��ض�ع الأئمة 
وال�عاظ واملفتني لدينا برامج كثرة مثل تقدمي مكافاأة مالية ملن يريد اأن يعمل 
اإن احلل لهذا امل��ض�ع  100 وظيفة. واأ�ضاف  اإمام ووفرت اأكر من  يف وظيفة 
اأخرى  اأي وظيفة  يف  امل�ضجد كغره  اإم��ام  رات��ب  رف��ع  يتم  بحيث  امل��ادي  اجلانب 
نحن  وق��ال  الت�طني  عملية  يف  ت�ضاعد  التي  واحلل�ل  ال�ضع�بات  م�ضتعر�ضا   ...
اجلمعة  خطبة  اإلقاء  يف  يرغب  ملن  واأعلنا  اجلمعة  خطبة  منابر  ت�طني  ب�ضدد 
اجلمعة.  خطبة  منابر  ت���ط��ني  على  حري�ض�ن  ون��ح��ن  جم��زي��ة  مالية  م��ك��اف��اأة 
دور  اجل��دد مت�ضائال عن  للم�ضلمني  27 مركزا  ي�جد  اأن��ه  �ضعادة حميد  وعقب 
الهيئة يف الإ�ضراف على هذه املراكز. ورد املزروعي مبينا اأن قان�ن اإن�ضاء الهيئة 

ل مينحها اأي دور يف الإ�ضراف على هذه املراكز ولكن هناك ت�ا�ضال من خالل 
التعاون وتقدمي املعل�مات ووج�دنا يغطي كل الدولة ويف حالة وج�د اأي انحراف 
ل ن�ضمح بذلك ونتدخل وهذه املركز تقدم كل خر و�ضيء طيب وهناك متابعة 
التح�ل  يف  الهيئة  بن ه�يدن عن جه�د  �ضامل حممد  �ضعادة  وت�ضاءل  وتن�ضيق. 
اإىل احلك�مة الذكية وما مدى ا�ضتفادة الهيئة من ا�ضتخدام التطبيقات الذكية 
وهل  الدينية  اله�ية  وتعزيز  والدينية  والجتماعية  ال�طنية  القيم  غر�س  يف 
قامت الهيئة بدار�ضة تاأثر هذه التطبيقات على فئات املجتمع ومدى تفاعلهم 
معها. وعقب �ضعادة الدكت�ر املزروعي قائال اتفق مع �ضعادة الع�ض� ح�ل اأهمية 
التطبيقات الذكية ولهذا بادرت الهيئة اإىل تنفيذ تطبيق وه� من اأف�ضل ثالث 
باللغتني  للم�اطنني  خمتلفة  خدمات  يقدم  وه�  الدولة  يف  م�ج�دة  تطبيقات 
العربية والجنليزية واأعلنا عن م�ضابقة على م�ضت�ى الدولة على تطبيق يخدم 
الفهم  خالل  من  اجلامعات  طلبة  على  الرتكيز  خا�ضة  القراآن  حتفيظ  مراكز 
الإ�ضالمية  بالثقافة  لربطهم  التطبيق  بهذا  للف�ز  و�ضعيهم  لالإ�ضالم  ال�ضحيح 
الدولة  امل�ضاجد يف  ت�زيع م�اقع  ر�ضاد ب�خ�س ح�ل  �ضعادة  وت�ضاءل  ال�ضحيحة. 
مع  تن�ضيق  هناك  وهل  املحلية  والدوائر  البلديات  مع  تن�ضيق  اإىل  بحاجة  وه��ذا 
خمتلف اجلهات املعنية وهل هناك معاير لتحديد امل�ضافة بني امل�ضاجد و�ضعتها 
وت�زيعها. ورد �ضعادة الدكت�ر املزروعي قائال ن�اجه م�ضكلة يف ق�ضية التعامل مع 
م�اقع امل�ضاجد لأنه كانت امل�ضاجد �ضابقا تن�ضاأ ب�ضكل غر مدرو�س والآن ن�اجه 
وا�ضتبدالها يف م�ضاجد حديثة  القدمية  امل�ضاجد  التعامل مع ظاهرة  م�ضكلة يف 
وهذه ق�ضية ورثناها وهي غر م�ج�دة يف التخطيط احلديث للمدن واملناطق 
اجلديدة على م�ضت�ى الدولة. وقال الآن ت�ضريح بناء امل�ضجد ي�ضدر من الهيئة 
وت�ضاءل  للمدن.  احلديث  التط�ر  مع  تتما�ضى  ودقيقة  منظمة  ملعاير  ويخ�ضع 
�ضعادة ب�خ�س عن ت�ضميم امل�ضاجد معماريا خا�ضة واأنه لدينا م�ضاجد تعد عاملية 
للم�ضاجد  م�حدة  ت�ضاميم  وج�د  يف  اأمله  عن  زايد..معربا  ال�ضيخ  م�ضجد  مثل 
الهيئة مناذج تقدم للمح�ضنني وتناول  ت�فر فيها جميع اخلدمات ويك�ن لدى 
م��ض�ع التقليل من تكلفة الكهرباء من خالل و�ضائل حديثة وا�ضتخدام الإ�ضاءة 
الطبيعية واأي�ضا ا�ضتخدام املياه يف املزروعات املحيطة بامل�ضجد وت�ضاءل هل هناك 

معاير للت�ضميم وخطط للبناء.
ورد �ضعادة الدكت�ر املزروعي م��ضحا اأنه ت�جد ا�ضكالية يف هذا اجلانب وهي اأن 
املح�ضينني كان�ا خالل ال�ضن�ات املا�ضية يتدخل�ن يف الت�ضميم والبنيان واتخذنا 
قرارا �ضيطبق بالتدريج بحيث يتم اخذ املبلغ املحدد من املح�ضن والهيئة ت�ضيف 
عليه وتبني م�ضجدا مبعاير ممتازة . وقال طبقنا الطاقة ال�ضم�ضية بالتعاون مع 
امل�ؤ�ض�ضات املحلية يف اب�ظبي ول �ضك �ضن�ضتفيد من طرح �ضعادة الع�ض�  احدى 
املحلي  ال��رتاث  على  الرتكيز  حاولنا  للت�ضاميم  وبالن�ضبة  الهند�ضية  الأفكار  يف 
وامل�ضاجد يف الدولة تبنى عن طريق املح�ضنني ونحاول اتباع املرونة يف التعامل 
معهم. وقال �ضعادة �ضعيد نا�ضر اخلاطري نقدر جه�د الهيئة ودورها يف التنظيم 
مع وج�د بع�س املالحظات مت�ضائال عن تنمية وا�ضتثمار ام�ال ال�قف م�ضرا 
الهيئة  خطط  عن  مت�ضائال  ا�ضتخدامها  يف  متاأخرة  ت��زال  ل  ال�قف  برامج  اأن 
ت�ضجيع  ويف  ال�اقفني  لت�ضجيع  الهيئة  وب��رام��ج  لل�قف  جديدة  م�ضارف  لفتح 
�ضركات القطاع اخلا�س على ال�قف الإ�ضالمي طبقا لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية 
يف  نظرنا  قائال  املزروعي  الدكت�ر  �ضعادة  ورد  ال�قف.  اإىل  تربعات  وتخ�ضي�س 
امل�ضارف التي كانت حمددة يف ال�ضابق وقدمنا درا�ضة ملجل�س ال�زراء ووافق على 
فتح جمالت التربع لل�ضرف من ايرادات ال�قف �ض�اء على اجلانب الجتماعي.. 
مت  اأن��ه  م�ضيفا  الق�ضايا  لهذه  التربع  يف  النا�س  اقناع  يف  الإ�ضكالية  اأن  م�ضرا 
تتعاطف  النا�س  اأكر  اأن  ولكن جتد  املجالت  املح�ضنني ح�ل هذه  الت�ا�ضل مع 
مع بناء امل�ضاجد وحتفيظ القراآن الكرمي. وقال ان الهيئة يف كل عام تنظم حملة 
عامة ونحاول من خالل خمتلف ال��ضائل اأن ننمي ثقافة املجتمع بال�قف ون�ضعى 
الجتماعي  الت�ا�ضل  م�اقع  على  ون�ضرها  امل�ض�رة  املقاطع  بع�س  اإ���ض��دار  اإىل 
وغر�ضها.. مبينا اأن القطاع اخلا�س ميلكه التجار وبداأنا برنامج للت�ا�ضل معهم 
املح�ضني  كبار  ووزع��ت هدايا على  واملعل�مات  الأف���الم  بع�س  ا���ض��دار  خ��الل  من 
واملنفقني ومت تنظيم زيارات لهم وكان لها �ضدى طيب. وت�ضاءل اخلاطري عن 
الأرا�ضي ال�قفية والت�ا�ضل مع احلك�مات املحلية يف احل�ض�ل على منح ب�ضكل 
الأرا�ضي  ت�ضتغل  مل  مل��اذا  مت�ضائال  ال�قف  يف  ت�ضاهم  جتارية  اأو  زراعية  اأرا���ض��ي 
املخ�ض�ضة لل�قف. ورد الدكت�ر املزروعي قائال اإنه مت خماطبة بع�س احلك�مات 
املحلية وننتظر الرد منها وهناك اأرا�ضي وقفية مت التعامل معها ولدينا م�ضاريع 
وقفية  هي  الأرا���ض��ي  اأن  م�ضرا  واب�ظبي  والفجرة  ال�ضارقة  اإم���ارات  يف  قائمة 
القت�ضادية.  اجل��دوى  مل��دى  وفقا  وذل��ك  اأو متربع  تبنى من حم�ضن  اأن  ويجب 
التكن�ل�جي  التط�ر  الهيئة يف  اإىل جه�د  الكعبي  ن���رة حممد  �ضعادة  وتطرقت 
والت�ا�ضل مع اأفراد املجتمع ون�ضر ال�عي مت�ضائلة عن امل�ضت�ى الثقايف للخطيب 
واإي�ضال  الإق��ن��اع  على  الثقافة  ه��ذه  وت��اأث��ر  للخطبة  اإلقائه  وطريقة  الإم���ام  اأو 
اأن يك�ن هذا اخلطاب بلغة ع�ضرية ت�اكب  اأهمية  اإىل املجتمع م�ؤكدة  اخلطاب 
التط�رات يف الدولة .. مت�ضائلة هل تتابع الهيئة مدى تاأثر خطب اجلمعة على 
الأئمة  تدريب  يتم  وهل  التاأثر  مدى  تر�ضد  ا�ضتطالعات  هناك  وهل  املجتمع 
على اإي�ضال الر�ضالة ال�ا�ضحة املفه�مة ال�ضل�ضة واأي�ضا هل يتم مراعاة الأطفال 
الذين يك�ن�ن برفقة اأهاليهم . ورد �ضعادة الدكت�ر املزروعي قائال يف فرتة من 
امل�ضاجد والآن مت  الزامية بخطبة م�حدة ت�زع على جميع  الفرتات كان هناك 
ت�ضنيف خطباء اجلمعة اإىل ثالثة ا�ضناف املرجتل يتم اختياره ل�ضالمة منهجه 
وعلمه ومدة خدمة يف الهيئة وهم اأعلى فئة من اخلطباء ول يقيدون حتى يف 
اختيار امل��ض�ع ونحن نثق بهم اأما ال�ضنفان الثاين والثالث هم الذين يرتبط�ن 
بخطبة اجلمعة امل�حدة فال�ضنف الثاين يرتبط فقط بامل��ض�ع ول نحدد الأفكار 
التي يتحدث فيها وه� يتحدث مبا �ضاء ح�ل امل��ض�ع والفئة الثالثة هي التي 
على  م�ج�دة  تطبيقات  هناك  وق��ال  جديدة.  فئة  لأنها  باخلطبة  حرفيا  تتقيد 
اله�اتف الذكية يتم التعليق عليها من خمتلف فئات املجتمع وتقدمي املقرتحات 
ح�ل خمتلف الق�ضايا وهناك تدريب دائم للخطباء وهناك لقاءات دورية معهم 
اأربعة  ح���ايل  وا�ضتلمنا  القدمي  الإرث  من  م�ضكلة  لدينا  ي�جد  اأن��ه  م�ضيفا   ..
وتقييم  درا�ضة  يبقى حمل  واأداءه���م  اأئمة وخطباء  وفيها  و500  م�ضجد  الآف 
ح�ل  مالحظات  ويقدم�ن  اخلطيب  يقيم�ن  النا�س  والآن  امل�ج�د  التط�ر  مع 
خمتلف الأم�ر ولدينا اأعداد كبرة من الأئمة الذين يتم تقييمهم.. وقال ت�جد 
الدولة  يف  اجلمعة  خطب  اأن  م�ؤكدا  اخلطباء  ببع�س  املجتمع  مت�ضك  اإ�ضكالية 
من اأف�ضل الدول. وتطرق �ضعادة حمد الرح�مي اإىل ن�ضب الت�طني لأنها ن�ضب 
للمجتمع  وال��راق��ي��ة  واملهمة  ال�ضريفة  املهن  ه��ذه  ع��ن  ع��زوف  وي���ج��د  حم���دودة 
والفج�ة امل�ج�دة بني امل�ضجد واملحيط به نظرا لعدم ت�طني مهنة اأئمة امل�ضاجد 
وهذا الدور الآن جممد ومفق�د م�ؤكدا اأهمية ت�طني مهنة الإمام وال�اعظ ملا 
له من اأهمية تع�د على املجتمع يف خمتلف مناطق الدولة .. مت�ضائال عن اآلية 
تط�ير اأرا�ضي ال�قف التي لها جدوى اقت�ضادية وهل يكفي املبلغ املحدد لل�قف 
لرواتب ال�عاظ. ورد �ضعادة الدكت�ر املزروعي قائال اإن املعدل يف زيادة امل�ضاجد 
احالل  يتم  الآن  ولغاية   2006 ع��ام  وم��ن  م�ضجد جديد   200 ح���ايل  �ضن�يا 
�ضن�يا  ا�ضتبدالهم  يتم  م�ضجد  اإم��ام   300 مبعدل  تقريبا  امل�ضاجد  يف  العاملني 
وقدمنا للحك�مة خطة ملدة 5 �ضن�ات للت�طني اإذا ت�فرت املبالغ املالية وامل�ازنة. 
ليق�م  عمل  لديهم  م��ن  ا�ضتطاب  خ��الل  م��ن  جزئي  لت�طني  خطة  لدينا  وق��ال 
باللتزام باأربع فرو�س كاإمام والآن ن�ضعى اإىل ت�طني املنابر وهي الأي�ضر بحيث 
اأن يقدم خطبة اجلمعة من امل�اطنني ..م�ضرا  املالية ملن يريد  مت رفع املكافاأة 
بالتنفيذ ول ي�جد مبالغ غر  بالن�ضبة لل�قف لدينا مبالغ مت�فرة وبداأنا  اأنه 
م�ضتغلة ولدينا اأرا�ضي حمدودة جدا وهي قليلة و�ضناأخذ مالحظة �ضعادة الع�ض� 

يف حمل الهتمام ون�ض�ق هذه الأرا�ضي على املح�ضنني. 

الوطني الحتادي يتبنى 14 تو�ضية خالل مناق�ضة مو�ضوع �ضيا�ضة الهيئة العامة لل�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف

•• دبي –الفجر:
الزلزل  بعن�ان  ت�ع�ية  عمل  ور�ضة  مل�ظفيها  الإم��ارات  م�ا�ضالت  نظمت 
املخت�ضني  من  جمم�عة  قدمها  واآث��اره��ا  اأ�ضبابها  الإم���ارات..  يف  وال�ضباب 
من املركز ال�طني لالأر�ضاد اجل�ية والزلزل، وذلك �ضمن فعاليات الدورة 
امل�ؤ�ض�ضة  تنظمها  التي  املهنية  وال�ضحة  ال�ضالمة  �ضهر  مبادرة  من  الثالثة 

ط�ال �ضهر اأبريل من كل عام.
ففي اجلزء الأول من ال�ر�ضة التي عقدت يف مقر الإدارة العامة للم�ؤ�ض�ضة 
بدبي، تناول الأ�ضتاذ عبدالقادر العمرات، ق�ضية املخاطر الزلزالية وكيفية 
التعاي�س معها، حيث اأو�ضح اأن من خماطر الزلزال انهيار املباين واجل�ض�ر 

وتلف خط�ط الغاز، واإتالف خط�ط الهاتف والكهرباء.

املحتملة  وامل����اق���ع  ال���زل���زال  ح����دوث  م��راك��ز  للح�ض�ر  ال��ع��م��رات  واأو����ض���ح 
لالنزلقات التي تتعر�س لها الق�ضرة الأر�ضية، وكذلك اآليات قيا�س الزلزال 
وفق مقيا�ضي ريخرت ومركايل، مبيناً الأ�ضباب التي ت�ؤدي اإىل ارتفاع قابلية 
الإ�ضابة، وكيفية ال�ضتعداد وال�قاية من املخاطر التي قد تنجم عن وق�ع 

الزلزل مع عر�س م�ضاهد واأمثلة ت��ضيحية.
ويف اجل����زء ال��ث��اين م��ن ال���ر���ض��ة، حت���دث ك��ل م��ن ���ض��الم��ة ح�����ض��اد، وخالد 
العبيديل، عن اإدارة الأر�ضاد اجل�ية واأهم اأن�ضطتها، وما يرتبط بذلك من 
عل�م الأر�ضاد اجل�ية، وخ�ضائ�س الغالف اجل�ي، وتف�ضر اأ�ضباب الظ�اهر 
خمتلف  على  ذل��ك  تاأثر  وم��دى  وتقلباتها  الطق�س  حالة  وتغر  اجل���ي��ة، 

الن�احي التي تتعلق بن�ضاط الإن�ضان وحياته الي�مية.
تاأمني  يف  ودوره���ا  اجل�ية  الأر���ض��اد  اإدارة  مهام  باأهم  �ضرحاً  كذلك  وقدما 

املالحة اجل�ية والبحرية، وامل�ضاهمة يف حتديد جمالت الزراعة، وخدمة 
امل�ضروعات العمرانية وتخطيط املدن. كما مت الإ�ضارة اإىل دور الأر�ضاد يف 
التحذير من الك�ارث الطبيعية والتل�ث، وعر�س �ض�ر واأمثلة ملختلف اأن�اع 

الظ�اهر التي كانت لها تاأثرات بالغة على مدن خمتلفة من العامل. 
ويف هذا الإطار قال ال�ضيد خالد �ضكر مدير اإدارة البيئة وال�ضالمة وال�ضحة 
املهنية، باأن امل�ؤ�ض�ضة تهدف من خالل تنظيم هذه املحا�ضرات وور�س العمل 
املخاطر،  م��ن  ال�قائية  الحتياطات  وت���ف��ر  ال�ضالمة  ثقافة  تعزيز  اإىل 
وتط�ير اأنظمة ال�ضالمة والأمن يف امل�اقع، بالإ�ضافة اإىل التعريف مبفاهيم 
احلفاظ على ال�ضحة، والت�عية ب�ضبل واآليات احلفاظ على بيئة عمل اآمنة 
خالية من املخاطر، اإىل جانب ت�فر كافة ال�ضرتاطات واملعاير املعتمدة، 
ومبا يلبي احتياجات امل�ظفني.  ووجه �ضكره اإىل املركز ال�طني لالأر�ضاد 

اجل�ية وال��زلزل لتعاونه الإيجابي يف دعم فعاليات احلملة، م�ؤكداً وج�د 
جمالت تعاون م�ضرتكة ما بني الطرفني ول �ضيما اأن م�ا�ضالت الإمارات 
وا�ضعة  ولقاعدة  الدولة،  مناطق  جميع  ت�ضمل  وتاأجر  نقل  خدمات  تقدم 
وم�ظف�  املدر�ضي،  النقل  قطاع  يف  الطلبة  ومنهم  والركاب،  املنق�لني  من 
اإىل جانب  التجاري،  النقل  قطاع  اخلا�س يف  القطاع  وم�ؤ�ض�ضات  ال�ضركات 
اأن�ضطة النقل احلك�مي والل�ج�ضتي ونح�ها، م�ضيفاً اإىل اأن الت�عية ت�ضمل 
ال�ضائقني يف كيفية تعاملهم مع الظروف اجل�ية  امل�ظفني وخا�ضة  اأي�ضاً 
التي  ال�قائية  بالأ�ضاليب  تعريفهم  لذا وجب  ال�ضباب،  بينها  املختلفة من 
ت�ضمن �ضالمتهم و�ضالمة املنق�لني. وقد مت عر�س م�ضاهد و�ض�ر مل�اقع 
خمتلفة تعر�ضت خلطر واآثار ال�ضباب والزلزل، ويف ختام املحا�ضرة متت 

الإجابة على ال�ضتف�ضارات التي قدمها احل�ض�ر.

موظفو موا�ضالت الإمارات يتعرفون على اآليات التعامل مع الزلزل وال�ضباب واأ�ضبابهما واآثارهما
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عربي ودويل

ناق�ضت اأم�س الول اأعمال الجتماع الثالث لأمناء جمل�س العالقات 
اإىل  اإ�ضافة  الراهنة  العربية  الق�ضايا  من  ع��ددا  والدولية  العربية 
وح�ضابه   2013 لعام  للمجل�س  والإداري  املايل  التقريرين  اعتماد 
اخلتامي وميزانيته التقديرية. وذكرت وكالة الأنباء الك�يتية ك�نا 
اأعلن  والدولية  العربية  العالقات  رئي�س جمل�س  ال�ضقر  اأن حممد 
الثالثاء  ام�����س  ختاميا  بيانا  �ضي�ضدر  املجل�س  اأن  الج��ت��م��اع  عقب 
مناق�ضة  بعد  املجتمع�ن  اإليها  ت��ضل  التي  النتائج  جميع  يت�ضمن 
عربيا  للتحرك  ت�جه  لديه  املجل�س  اأن  الأعمال..م�ضيفا  ج��دول 
ودوليا مل�ضاندة الق�ضايا العربية وخا�ضة الق�ضية الفل�ضطينية. وقال 
اإن الق�ضية الفل�ضطينية يف و�ضع �ضائك بعد ف�ضل املبادرة الأمركية 
ب�ضبب التعنت الإ�ضرائيلي وا�ضتمراره يف بناء امل�ضت�طنات.. م�ضرا اإىل 
اأن وفد جمل�س العالقات العربية والدولية �ضيلتقي رئي�س ال�ضلطة 
الفل�ضطينية حمم�د عبا�س يف الأردن قريبا.  ون�ه بال��ضع الأمني 
يف العراق والذي �ضرب فيه الأرهاب اأطنابه .. م�ضيفا اأن الجتماع 
امللفان  ومنها  الق�ضايا  من  ع��ددا  �ضيناق�س  املجل�س  لأم��ن��اء  الثالث 
الربغ�ثي  الدكت�ر م�ضطفى  اأك��د  . من جانبه  والإي���راين  ال�ض�ري 
رئي�س مبادرة امل�ضاحلة ال�طنية الفل�ضطينية اأن مفاو�ضات ال�ضالم 
النحياز  مع  ل�ضيما  اإ�ضرائيل  حك�مة  تعنت  ب�ضبب  الف�ضل  ت�اجه 
اأن  عليها..م��ضحا  ال�ضغط  على  القدرة  وع��دم  جتاهها  الأم��رك��ي 

اإ�ضرائيل تف�ضل ال�ضتيطان وت��ضعه على اأي فر�ضة لل�ضالم.  

ا�ضتفتاء  م�ضروع  كبرة  ب��اأع��داد  لرف�ض�ا  ال�ضبان  ال��ن���اب  ي�ضتعد 
ح�ل ا�ضتقالل كاتال�نيا الذي يريد الق�مي�ن احلاكم�ن يف املنطقة 
برغبة  مدف�عني  الثاين-ن�فمرب،  ت�ضرين  من  التا�ضع  يف  تنظيمه 
ارت�ر  العام. ويف خط�ة حتد جديدة، قال  ال��راأي  عميقة عرب عنها 
ما�س الرئي�س الق�مي لهذه املنطقة الق�ية يف �ضمال �ضرق ا�ضبانيا، 
وقف  ي�ضتطيع�ا  لن  لكنهم  لقان�ن.  ل  ف�ضيق�ل�ن  ل،  قال�ا  ما  اذا 
والنف�ضالية  الق�مية  ال��ق���ى  وت��ع��رب   . الكاتال�ين  ال�ضعب  ارادة 
2012 يف الربملان القليمي واملتحالفة  ت�ضكل الكرية منذ  التي 
عن  ال�ضارع،  من  كبرة  ب�ضغ�ط  مدف�عة  ال�ضتفتاء،  هذا  لتنظيم 
ا�ضتعدادها لتجاهل املنع الذي تفر�ضه مدريد. واكدت كارم ف�ركادل 
�ضغط  جمم�عة  تعد  التي  الكاتال�نية،  ال�طنية  اجلمعية  رئي�ضة 
ت�ؤيد ال�ضتقالل وتقف وراء عدد كبر من التجمعات منذ �ضنتني يف 
11 ايل�ل-�ضبتمرب، يف التا�ضع من ت�ضرين الثاين-ن�فمرب، �ضنديل 
بكرامتنا  تتعلق  امل�ضاألة  لن  ال�ضتفتاء  ع��ن  نتخلى  ل��ن  باأ�ض�اتنا. 
ال�ضبت  الكاتال�نية  ال�طنية  اجلمعية  واعلنت   . كاتال�نيا  وكرامة 
من  حتى  ال�ضتقالل  اع���الن  اىل  ي����ؤدي  ان  يفرت�س  زمنيا  ج���دول 
جانب واحد يف م�عد اق�ضاه يف 23 ني�ضان-ابريل 2015، ي�م عيد 

القدي�س ي�ردي )القدي�س جاورجي��س( �ضفيع الكاتال�نيني.

يبلغ  والتي  التربعات  باقي  دولر  ملي�ن   55 الك�يت  دول��ة  �ضلمت 
الدويل  امل�ؤمتر  خالل  اأعلنتها  والتي  دولر  ملي�ن   500 اإجماليها 
ي�م  الذي عقد  �ض�ريا  الإن�ضاين يف  ال��ضع  الثاين لدعم  للمانحني 
15 من �ضهر يناير املا�ضي اإىل عدد من وكالت الأمم املتحدة لتفي 
وذكرت  ال�ض�رية.  الإن�ضانية  الأزم��ة  �ضحايا  ل�ضالح  تعهداتها  بكل 
وكالة الأنباء الك�يتية ك�نا اأن ال�ضفر من�ض�ر عياد العتيبي مندوب 
الك�يت الدائم لدى الأمم املتحدة �ضلم الليلة قبل املا�ضية يف مكتب 
�ضك�ك  اأرب��ع��ة   .. اأوت�ضا  الإن�ضانية  ال�ض�ؤون  لتن�ضيق  املتحدة  الأمم 
املتحدة للطف�لة  الأمم  اإىل منظمة  ر34 ملي�ن دولر   5 تت�ضمن 
الالجئني  وت�ضغيل  غ���ث  وك��ال��ة  اإىل  دولر  ملي�ن   15 و  ي�ني�ضف 
تن�ضيق  مكتب  اإىل  دولر  م��الي��ني  وث��الث��ة  اأون�����روا  الفل�ضطينيني 
ال�ض�ؤون الإن�ضانية اإ�ضافة اإىل 5 ر2 ملي�ن دولر اإىل برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي. 
الك�يت  تربعات  اإجمايل  من  الثاين  اجل��زء  ال�ضك�ك  تلك  ومتثل   
.. فيما مت ت�ضليم اجلزء الأول منها  500 ملي�ن دولر  التي تبلغ 
يف  املتحدة  الأمم  مقر  يف  حك�مية  وغر  دولية  منظمات  اإىل  اأم�س 

جنيف. 

عوا�شم

الكويت

نيويورك

مدريد

مواجهات بني ال�ضرطة وم�ضتوطنني بال�ضفة
•• القد�ص املحتلة-يو بي اآي:

خالل  اأ�ضيب�ا  اأف��راده��ا  م��ن  �ضتة  اأن  ام�س  الإ�ضرائيلية  ال�ضرطة  اأعلنت 
املتطرفني  امل�ضت�طنني  م��ئ��ات  م��ع  املا�ضية  قبل  الليلة  وق��ع��ت  م���اج��ه��ات 

مب�ضت�طنة يت�ضهار القريبة من مدينة نابل�س يف ال�ضفة الغربية.
وكانت ق�ة اأمنية و�ضلت اإىل امل�ضت�طنة بهدف هدم اأربعة بي�ت فيها، تق�ل 
اإنه مت بناوؤها من دون ترخي�س، وا�ضطدمت باأعمال �ضغب من  ال�ضلطات 
جانب امل�ضت�طنني الذين اأحلق�ا اأ�ضرارا مب�قع للجي�س داخل امل�ضت�طنة.

وقالت و�ضائل اإعالم اإ�ضرائيلية اإن مئات امل�ضت�طنني األق�ا احلجارة باجتاه 
ق�ات الأمن واأحرق�ا الإطارات املطاطية واأغلق�ا �ض�ارع، بينما ردت ق�ات 

الأمن با�ضتخدام و�ضائل لتفريق املتظاهرين.
يف  م���ج���دة  كانت  الإ�ضرائيلي  اجلي�س  من  ق���ة  اأن  ع�ضكري  م�ضدر  وذك��ر 
م�قع ع�ضكري يقع داخل امل�ضت�طنة بهدف حرا�ضتها تعر�ضت لهج�م من 

جانب امل�ضت�طنني.
على  احلجارة  امل�ضت�طن�ن  واألقى  وقعت،  عنيفة  �ضغب  اأعمال  اأن  واأ�ضاف 
الق�ات وك�ضروا زجاج �ضيارات ع�ضكرية واأ�ضاب�ا عددا من عنا�ضر ال�ضرطة 

من وحدة حر�س احلدود بجروح.
اأم�س  تابعة ل�ضباط  �ضيارات  اإط��ارات  وكان م�ضت�طن�ن من يت�ضهار ثقب�ا 
ي�ءاف  العميد  باجلي�س  الغربية  ال�ضفة  ل���اء  قائد  �ضيارة  وبينها  الأول 
ياروم. ُي�ضار اإىل اأن م�ضت�طنة يت�ضهار تعترب اأحد معاقل غالة امل�ضت�طنني 
الفل�ضطينيني  �ضد  اع��ت��داءات  لتنفيذ  منها  يخرج�ن  ال��ذي��ن  املتطرفني 

واأمالكهم ومقد�ضاتهم يف منطقة نابل�س.
الغربية  وال�ضفة  القد�س  يف  ال�ضتيطانية  اأن�ضطتها  اإ�ضرائيل  وت�ا�ضل 
املحتلتني عام 1967، رغم املطالب الفل�ضطينية املتكررة ب�قفها ل�ضمان 

جناح العملة التفاو�ضية اجلارية حاليا برعاية اأمركية.

ليربمان ي�شر على معاقبة الفل�شطينيني 

وا�ضنطن توا�ضل حماولتها لإنقاذ حمادثات ال�ضالم 

لجئو دارفور يطلبون امل�ضاعدة 

م��ن عمال  ال��ف���ر وغ����ادرت قافلة 
الهيئات الن�ضانية الفا�ضر باجتاه 
زم����زم الث���ن���ني م���ن اج����ل تقييم 
احتياجات ال�افدين اجلدد، على 

ما اعلنت المم املتحدة.

نتيجة  املهاجمني  ه���ي��ة  حت��دي��د 
النا�س  اغلبية  ان  وق��ال  اخل����ف. 
ه��ن��ا ن�����ض��اء واط����ف����ال. ن���ري���د من 
املتحدة  احلك�مة ووك��الت المم 
م�����ض��اك��ن وم�����ض��خ��ات م���ي���اه على 

اخلرط�م رف�س هذه التهامات.
من  ف���ر  ال�����ذي  ادم  ع��م��ر  وروى 
القليم(  �ضرق  الط�ي�ضة )جن�ب 
120 ك��ل��م م��ن زمزم.  ب��ع��د  ع��ل��ى 
عاما   27 البالغ  ال�ضاب  ورف�����س 

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

نيك�ل�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأعلن 
م���ادورو ال��ذي ي���اج��ه منذ �ضهرين 
حلك�مته،  م��ن��اه�����ض��ة  ت���ظ���اه���رات 
ان��ه واف��ق على ان يلتقي وف��دا من 
امل��ع��ار���ض��ة ب��ط��ل��ب م���ن احت�����اد دول 
من  حت��اول  التي  اجلن�بية  امركا 
امل��ع��ار���ض��ني بقب�ل  اق���ن���اع  ج��ان��ب��ه��ا 
هذا العر�س. وقال مادورو ل��ضائل 
وزراء  ل��ق��ائ��ه  ب��ع��د  املحلية  الع����الم 
الحتاد  دول  م��ن  ثمانية  خ��ارج��ي��ة 
يزورون كراكا�س منذ الحد لت�ضهيل 
ه�����ذا احل��������ار اج���ري���ن���ا م�������ض���اورات 
م��ضعة جدا. اقرتح علي )ال�زراء( 
اجتماع  يف  ال���ث���الث���اء  ا�����ض����ارك  ان 
م���ع وف����د امل��ع��ار���ض��ة وواف���ق���ت على 
ذل��ك. وعقد وفد من اكرب ائتالف 
طاولة  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  ل��ل��م��ع��ار���ض��ة 
اجتماعا  ال��دمي���ق��راط��ي��ة  ال���ح��دة 
مع وزراء خارجية احتاد دول امركا 
كراكا�س،  ف��ن��ادق  اح��د  يف  اجلن�بية 
امل��ل��ف. ورف�ضت  ه���ذا  ل��ل��ت��ب��اح��ث يف 
الجتماع  ه���ذا  خ��ت��ام  يف  امل��ع��ار���ض��ة 
ع��ط��اء رده����ا، ال ان��ه��ا واف��ق��ت على 
ب���زراء اخلارجية  الجتماع جمددا 
ال��ث��الث��اء ويف ر���ض��ال��ة وج��ه��ت��ه��ا اىل 
دول  احت�����اد  خ���ارج���ي���ة  وزراء  وف����د 
املعار�ضة  امركا اجلن�بية، طالبت 
امل�ضبقة  ال�����ض��روط  بع�س  ب��اح��رتام 
الرئي�س  مع  املفاو�ضات  اجراء  مثل 
امل�ضاواة  م���ن  ظ�����روف  يف  م�������ادورو 

ويك�ن لها جدول اعمال وا�ضح وان 
تبث عرب الذاعة والتلفزي�ن. وكان 
احد املتحدثني با�ضم طاولة ال�حدة 
الدمي�قراطية �ضرح ل�كالة فران�س 
بر�س خالل ت�قف الجتماع لفرتة 
ا�ضرتاحة ان ائتالف املعار�ضة طرح 
 ، �ضروطا للم�ضاركة يف هذا احل���ار 
م���ؤك��دا ان��ه ل��ن يتم ات��خ��اذ اي قرار 
ب�ضاأن امل�ضاركة يف احل�ار قبل اجراء 

م�ضاورات داخلية يف الئتالف.
حمادثات  ب��ع��د  راأى  م����ادورو  وك���ان 

ا�ضتغرقت ح�اىل ال�ضاعة مع وزراء 
ام��رك��ا اجلن�بية  احت���اد  خ��ارج��ي��ة 
جرى  اذا  �ضي�ضكل  احل�����ار  ه���ذا  ان 
كبرة  ودمي�قراطية  �ضالم  ر�ضالة 
وعرب   . ���ض��ع��ب��ن��ا  ك����ل  اىل  ل���ب���ل���دن���ا 
م�ض�ؤول�  ي��ت��ه��رب  ال  يف  ام��ل��ه  ع���ن 
الدمي�قراطية  ال����ح���دة  ط���اول���ة 
طاولة  وك����ان����ت  امل����ف����او�����ض����ات  م����ن 
يف  ���ض��ددت  الدمي�قراطية  ال���ح��دة 
وق���ت ���ض��اب��ق الث��ن��ني ع��ل��ى �ضرورة 
وبني  بينها  ح���ار  اي  ي�ضارك يف  ان 

الرئي�س طرف ثالث م�ث�ق به وان 
ا���ض��ا���س اجندة  ي��ج��ري احل����ار على 
وا�ضحة تن�ضر علنا وي�اجه الرئي�س 
قبل  من�ضبه  ت�ضلم  ال���ذي  م����ادورو 
ال��راب��ع من �ضباط- نح� ع��ام، منذ 

ف��رباي��ر م���ج��ة ت��ظ��اه��رات لطالب 
اعمال  احيانا  تخللتها  ومعار�ضني 
المن  غياب  على  احتجاجا  عنف، 
وال��ضع القت�ضادي ال�ضئ والنق�س 
ال��غ��ذائ��ي��ة وعنف  امل������اد  ال���دائ���م يف 

ال�ضرطة.

جلنة فل�ضطينية تبحث حتقيق امل�ضاحلةكوماندوز فل�ضطينيات حلماية عبا�س
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

قال م�ض�ؤول فل�ضطيني،ام�س، اإن اللجنة اخلما�ضية امل�ضّكلة للتباحث مع حركة حما�س ب�ضاأن تطبيق امل�ضاحلة، 
النق�ضام.  واإن��ه��اء  ال�ضابقة  التفاقات  تنفيذ  الإ���ض��راع يف  اأج��ل  املقبلة من  الأي���ام  خ��الل  غ��زة  ل��زي��ارة  ت�ضتعد 
بر�س  لي�نايتد  ال�ضاحلي،  ب�ضام  اخلما�ضية،  اللجنة  وع�ض�  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  حلزب  العام  الأم��ني  وق��ال 
اإنرتنا�ض�نال، اإننا ب�ضدد ترتيب م�عد الجتماع الذي �ضيتم قريباً مع حركة حما�س ، من دون حتديد م�عد 
لذلك. واأكد اأنه ل ي�جد �ضقف زمني للزيارة، اآماًل األ ياأخذ اإجناز التفاق وقتاً ط�ياًل وكان ع�ض� اللجنة 
املركزية حلركة فتح، عّزام الأحمد، َهَتَف ي�م اأم�س الأول رئي�س احلك�مة املقالة اإ�ضماعيل هنية، الذي رّحب 
ال�طنية  امل�ضاحلة  اإتفاق  مناق�ضة  اإىل  يهدف  الجتماع  اأن  ال�ضاحلي  واأو�ضح  املرتقب.  والجتماع  بالزيارة 
والإ�ضراع يف ت�ضكيل احلك�مة وحتديد تاريخ اإجراء النتخابات املتفق عليها وتفعيل منظمة التحرير . ومتّنى 
ال��ض�ل هذه املّرة اىل اتفاق حلل هذه الق�ضايا واإزالة اجلدل والإحباط يف تنفيذ ما يتم التفاق عليه، م�ضدداً 

على الأهمية املجتمعية وال�ضيا�ضية والدميقراطية لتنفيذ اتفاق امل�ضاحلة ال�طنية .

وا�ضح. وجرى  ب�ضكل  الرجال  �ضيطرة  ي��رزح حتت  زال  ما  يف ظل جمتمع 
اختيار املجندات اجلدد من خريجات العام املا�ضي من جامعة ال�ضتقالل، 
تاأكيد �ضق�ط احل�اجز بني  اإ�ضارة على  اأريحا، يف  اأمنية يف  اأكادميية  وهي 
اجلن�ضني يف ال�ضفة الغربية. و�ضملت التدريبات، التي متت يف مركز تدريب 
احلر�س الرئا�ضي يف اأريحا، الهب�ط من بناية م�ؤلفة من 6 ط�ابق واإطالق 
والنطالق  ال�ضيارة  والتجمع يف   ، اإرهابية  البندقية على مناذج  النار من 

ال�ضريع بها والقفز يف بركة ماء بكامل الزي الع�ضكري.
للتغر  نتيجة  ج���اءت  الن�ضائية  امل��ج��م���ع��ة  ه���ذه  اأن  ال�ضحيفة  وت��ع��ت��رب 
التدريجي يف ال�ضفة الغربية يف الأع�ام الأخرة، ل �ضيما مع ات�ضاع ن�ضبة 
رئا�ضة  منا�ضب  وت�ليها  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  الفل�ضطينية  امل��راأة  م�ضاركة 

بلديات ومنا�ضب يف الق�ضاء وجمل�س ال�زراء.

•• لندن-وكاالت:

اإرهابيني  ت��دري��ب��ه��ن ع��ل��ى  اأث��ن��اء  ال��ن��ار  حم��ج��ب��ات مب��الب�����س ق��ت��ال يطلقن 
اإىل  اأن تغتال  التي كادت  البارزة  ال�ضخ�ضية  متخيلني، ثم ي�ضرعن يف دفع 
داخل �ضيارة تنطلق م�ضرعة . اإنه م�ضهد من تدريبات جمم�عة ك�ماندوز 

حمجبات حلماية الرئي�س الفل�ضطيني حمم�د عبا�س.
عن  النقاب  ك�ضفت  الربيطانية  اإندبندنت  �ضحيفة  ا�ضتهلت  املقدمة  بهذه 
اأول جمم�عة من الن�ضاء تن�ضم للحر�س الرئا�ضي الفل�ضطيني يف حتقيق 
ل�ب  ك��اري��ن  فل�ضطني  يف  لها  مرا�ضلني  اإع���داد  م��ن  الثالثاء  ام�س  ن�ضرته 
امراأة   22 من  املك�نة  الن�ضائية  املجم�عة  ه��ذه  وت��اأت��ي  دراغ��م��ة.  وحممد 
فل�ضطينية مقابل 2600 رجاًل ي�ضمه اإن احلر�س اجلمه�ري الفل�ضطيني 

الرئي�س الفنزويلي يوافق على حوار املعار�ضة 

الدرا�ضات الإ�ضرتاتيجية والدولية 
احلك�مة  اأن  يعتقد  اإنه  ب�ا�ضنطن 
الته�ين  كيفية  تدر�س  الأمريكية 
لكنه  امل��ح��ادث��ات  انهيار  خطر  م��ن 
اإنقاذ  اأن��ه ل ي��زال م��ن املمكن  اأك��د 

عملية ال�ضالم.
ع�اقب  يف  التفكر  ع��دم  واأ���ض��اف 
م�ض�ؤولية  �ضينم عن عدم  النهيار 
ولكن لي�س وا�ضحا ان كان �ضيحدث 

انهيار )للمحادثات(. 
وت��������اب��������ع مي������ك������ن ال��������ق���������ل ب������ان 
على  متثلت  الإدارة  اإ�ضرتاتيجية 
الإب���ق���اء ع��ل��ى حتريك  ال������دوام يف 
الأم�����ر ب��ال��ق��در ال���ذي ي��ح���ل دون 
اذا  م��ا  يت�ضح  ان��ه��ي��ار ومل  ح���دوث 
ك���ان���ت ت���ل���ك الإ����ض���رتات���ي���ج���ي���ة قد 

حققت الغر�س املرج� منها. 
اهتمام  اأي  اخل���الف���ات  ت���ر  ومل 
ي����ذك����ر ع���ل���ى م�������ض���ت����ى امل�����اط����ن 
العادي بعد اأن اعتاد الإ�ضرائيلي�ن 
ال�ضراع  ع��ل��ى  وال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي���ن 
وج��م���د م��ف��او���ض��ات ال�����ض��الم على 

مدى ع�ضرات ال�ضنني.
اع��ت��رب وزي���ر اخلارجية  ذل���ك،  اىل 
ليربمان،  اأف��ي��غ��دور  الإ�ضرائيلية، 
جتعل  اأن  اإ�����ض����رائ����ي����ل  ع���ل���ى  اأن 
الفل�ضطينيني يدفع�ن الثمن على 
ت���ج��ه��ه��م ل����الأمم امل��ت��ح��دة وطلب 
معاهدة   15 اإىل  ان�����ض��م��ام��ه��م 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

الأمريكية  امل����ح����اولت  ا���ض��ت��م��رت 
لإنقاذ حمادثات ال�ضالم يف ال�ضرق 
الأو���ض��ط م��ن الن��ه��ي��ار دون بادرة 
ام�س  ي���م  اإح���راز تقدم  تذكر على 
املفاو�ض�ن  ال��ت��ق��ى  اأن  ب��ع��د  الأول 
اإ�ضرائيل  م���ن  ت���ه���دي���دات  و����ض���ط 
ب��ال��رد ع��ل��ى م��ا اع��ت��ربت��ه خط�ات 
�ضعيا  واحد  جانب  من  فل�ضطينية 
ل��ل��ح�����ض���ل ع���ل���ى و����ض���ع ال���دول���ة 
ودخ���ل���ت امل��ف��او���ض��ات ال��ت��ي جتري 
الأزمة  مرحلة  اأمريكية  ب��ضاطة 
امتنعت  اأن  بعد  امل��ا���ض��ي  الأ���ض��ب���ع 
ا�ضرائيل عن تنفيذ وعدها بالإفراج 
فل�ضطينيا  اأ����ض���را   25 ن��ح���  ع��ن 
الفل�ضطيني  اجل���ان���ب  وط���ال���ب���ت 
باإبداء التزامه مب�ا�ضلة املحادثات 
امل��ت��ف��ق عليها  ان��ت��ه��اء امل��ه��ل��ة  ب��ع��د 

بنهاية ال�ضهر.
الرئي�س  رد  املا�ضي  الثالثاء  وي���م 
على  عبا�س  حم��م���د  الفل�ضطيني 
15 طلبا لالإن�ضمام  ذلك بت�قيع 
بينها  م���ن  ع��امل��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ات  اإىل 
تت�ضمن  ال��ت��ي  ج��ن��ي��ف  ات��ف��اق��ي��ات 
ال�����ق������اع�����د اخل�����ا������ض�����ة ب����احل����رب 
فل�ضطني  دول���ة  با�ضم  والح��ت��الل 
فاجاأت  بالتحدي  تت�ضم  خط�ة  يف 

وا�ضنطن واأغ�ضبت ا�ضرائيل.

با�ضم  املتحدثة  �ضاكي  وقالت جني 
اإن  الأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
اأجروا  اأمريكيا  اجلانبني ومبع�ثا 
حمادثات جادة وبناءة م�ضاء الأحد 
لبحث �ضبل التغلب على الأزمة يف 
املحادثات واجتمعا مرة اخرى ي�م 

الثنني.
لحق  وق�����ت  يف  ����ض���در  ب���ي���ان  ويف 
الثنني  ي���م  اج��ت��م��اع  على  تعقيبا 
قالت �ضاكي ل تزال ت�جد فج�ات 
بت�ضييق  ملتزمان  اجلانبني  لكن 

هذه الفج�ات. 
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  واأ���ض��ار 
انه  اإىل  ي���م اجلمعة  ك��ري  ج���ن 
قد يقل�س جه�ده لل��ضاطة ب�ضبب 
اجراءات غر مفيدة من اجلانبني 
وقال  والفل�ضطيني.  الإ�ضرائيلي 
اإنه حان ال�قت للتحقق من مدى 
�ضتعيد  وا���ض��ن��ط��ن  واإن  واق��ع��ي��ت��ه��ا 

تقييم دورها.
اعرتافا  ك��ري  ت�ضريحات  وكانت 
وا�ضحا باأن املحادثات ل ت�ضر على 
ما يرام يف اإ�ضارة على وج�د حدود 
ومناورة  املتحدة  ال���لي��ات  ل�ضرب 
على  اجل��ان��ب��ني  لإج���ب���ار  تكتيكية 
حتديد ما اذا كانا يريدان م�ا�ضلة 

املفاو�ضات.
مدير  األ�������رتم�������ان  ج��������ن  وق���������ال 
ب��رن��ام��ج ال�����ض��رق الأو����ض���ط مبركز 

امل��ف��او���ض��ات ب�����ض��ب��ب ت���ق��ي��ع��ه على 
املعاهدات  اإىل  الإن�����ض��م��ام  طلبات 

الدولية.
ت��ل��ك الطلبات  وك����ان ع��ب��ا���س وق���ع 
اأن  بعد  املا�ضي  الأ�ضب�ع  بداية  يف 
الإفراج  اإ�ضرائيل  حك�مة  امتنعت 
عن الأ�ضرى ون�ضرت عطاءات لبناء 
م�ضت�طنة  يف  �ضكنية  وحدة   700

غيل� يف جن�ب القد�س ال�ضرقية.

دول���ي���ة، وه���� الأم����ر ال���ذي و�ضفه 
بخط�ات اأحادية اجلانب.

العامة  ل���الإذاع���ة  ل��ي��ربم��ان  وق����ال 
الإ�ضرائيلية، ام�س لن ن�افق على 
ب�ض�رة  الفل�ضطيني�ن  يعمل  اأن 
منهم  جنبي  واأل  اجلانب  اأح��ادي��ة 
اإج����راء  ي���ؤي��د  اأن����ه  ، م�ضيفا  ث��م��ن��ا 
مفاو�ضات لكنه لي�س م�ضتعدا لأن 

يك�ن اأبلهاً .

الفل�ضطيني�ن  اأراد  اإذا  اأنه  واأ�ضاف 
اإط����الق �ضراح  ال��ب��ح��ث جم����ددا يف 
ال���دف���ع���ة ال���راب���ع���ة م����ن الأ�����ض����رى 
الفل�ضطينيني القدامى فاإن عليهم 
���ض��ح��ب ط���ل���ب���ات الإن�������ض���م���ام اإىل 

املعاهدات الدولية .
الرئي�س  اأن  ل���ي���ربم���ان  واع����ت����رب 
عبا�س  حم����م�����د  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، 
)اأب���� م���ازن(، م�����ض���ؤول ع��ن اإف�ضال 

الليرباليون يعودون اإىل ال�ضلطة يف كيبيك 
•• مونرتيال-اأ ف ب:

ا�ضبح زعيم احلزب الليربايل لكيبيك فيليب ك�يار رئي�ضا حلك�مة املقاطعة الناطقة 
ماروا  ب�لني  فيها  منيت  ت�ضريعية  انتخابات  ف�ز مريح حلزبه يف  بعد  بالفرن�ضية 
اعادة  ره��ان  يف  عاما(   56( ك�يار  وجنح  قا�ضية.  بهزمية  ال�ضتقاللية  وحك�متها 
الليرباليني اىل ال�ضلطة بعد طردهم من حك�مة املقاطعة يف ربيع 2012 على اثر 
نزاع ط�يل مع الطالب. وقال ك�يار ان كل كيبيك ربحت باختيارها حك�مة م�ضتقرة 
. ووعد بت�ضكيل حك�مة م�ؤهلة ونزيهة و�ضفافة . واكد الفائز الكرب يف القرتاع من 
جديد مت�ضكه بالحتاد الكندي ، و�ضط ت�ضفيق ان�ضاره يف معقله يف �ضان فيلي�ضيان 
ال�اقعة على بحرة �ضان جان �ضمال كيبيك وك�يار كان وزي��را لل�ضحة يف  البلدة 
ال�ضاحة  على  ج��دي��د  ق���ادم  ب��ان��ه  وي������ض��ف  ���ض��ن���ات  خلم�س  �ضاري�ضت  ج��ان  حك�مة 

ال�ضيا�ضية وهناأ رئي�س احلك�مة الكندية الحتادية 
ان  معتربا  اجلديد  ال���زراء  رئي�س  هاربر  �ضتيفن 
الكيبيكيني رف�ض�ا  ان  الق��رتاع تدل على  نتيجة 
فكرة اجراء ا�ضتفتاء على ال�ضتقالل. وكان احلزب 
ايل�ل-�ضبتمرب  يف  ال�ضلطة  م��ن  ط��رد  ال��ل��ي��ربايل 
ا�ضماء  للتحقيق  جلنة  اوردت  ان  بعد   2012
نف�ذ  ا�ضتغالل  ق�ضايا  اط��ار  يف  اع�ضاء  م��ن  ع��دد 
بني متعهدين وقادة �ضيا�ضيني بينما تعر�س احد 
وزرائه ملالحقات بتهمة املح�ض�بية وحتدثت �ض�ك 
املافيا.  عن ارتباطات فيه بالو�ضاط القريبة من 
وتفيد نتائج النتخابات ان احلزب الليربايل حقق 

ف�زا كبرا بح�ض�له على 41،5 باملئة من ال�ض�ات اي �ضبعني مقعدا وبات ي�ضكل 
اغلبية يف الربملان الذي يتاألف من 125 مقعدا ويقع على تخ�م �ضه�ل ابراهام يف 
على  ح�ضل  فقد  الكيبيك  حزب  اما  بالفرن�ضية  الناطقة  املقاطعة  عا�ضمة  كيبيك 
25،4 باملئة من ال�ض�ات و�ضي�ضغل ثالثني مقعدا يف الربملان، اي اقل ب24 مقعدا 
عن النتخابات ال�ضابقة. وجنح الق�مي فرن�ض�ا ليغ� زعيم ائتالف م�ضتقبل كيبيك 
باملئة من   23،2 على  النتخابات  ال�ضتقالليني وح�ضل يف  ا�ض�ات من  انتزاع  يف 
22 نائبا واخ��را، ح�ضد احلزب الي�ضاري ال�ضيادي ال�ضغر كيبيك  ال�ض�ات، اي 
مت�ضامنة 7،5 باملئة من ال�ض�ات و�ضي�ضغل ثالثة مقاعد يف الربملان و�ضجل حزب 
1970 بف�ضل نظرياته  الكيبيك يف هذه النتخابات ا�ض�اأ نتيجة منذ �ضع�ده يف 

ال�ضتقاللية.

غ��رب الفا�ضر ك��ربى م��دن �ضمال 
دارف�ر.

وت��ق��ع م��ل��ي��ط ع��ل��ى ب��ع��د 75 كلم 
تقريبا �ضمايل زمزم، اكرب خميم 
لجئني من دارف�ر ومنذ 2003 
ت�ضهد هذه املنطقة م�اجهات بني 
من  قبائل  م��ع  املتحالف  اجلي�س 
ب�قف  يطالب�ن  ومتمردين  جهة 
لدارف�ر  الق��ت�����ض��ادي  التهمي�س 
حك�مة  م��ع  ال�ضلطة  وم�����ض��اط��رة 

اخلرط�م من جهة اخرى.
وم��ن��ذ ع����ام، ي��رتاف��ق ه���ذا النزاع 
الذي ادى اىل مقتل مئات اللف 
وجل�ء اكر من ملي�نني بح�ضب 
المم املتحدة، مع تزايد الن�ضاط 
بني  الدامية  واملعارك  الجرامي 
الر�س  تتنازع على  قبائل عربية 

واملياه وحق�ق التنجيم.
اي  لدينا  يعد  مل  ا�ضحق  وا�ضاف 
العمل  ما  ن��دري  تقريبا ول  م��ال 
ال�ضديد  احل����ر  ان  اىل  م�����ض��را 

املعي�ضية  ال�ضع�بات  يفاقم  الذي 
واو���ض��ح لج��ئ���ن اخ���رون و�ضل�ا 
احرقها  م���ن���ازل���ه���م  ان  م�����ؤخ����را 

م�ضلح�ن جمه�ل�ن.
و�ضرح الت�مة حممد )30 عاما( 
الذي فر من منطقة البعا�ضيم يف 
الثالثة  ابنائه  مع  دارف���ر  �ضمال 

ل ادري ملاذا احرق�ا منزيل .
ع���دد  امل����ت����ح����دة  المم  وق���������درت 
ب�ضبب  دي����اره����م  م���ن  ال���ن���ازح���ني 
ال���ع���ن���ف ه�����ذا ال����ع����ام ب���اك���ر من 
اىل  ي�ضاف�ن  �ضخ�س  ال��ف  مئتي 
ملي�ين لجئ �ضبق ان لذوا بهذه 

املخيمات.
و�ضرح رئي�س بعثة المم املتحدة 
والحت������اد الف���ري���ق���ي يف دارف�����ر 
املدنيني  ان  �ضمبا�س  ب��ن  حم��م��د 
ديارهم  م����غ����ادرة  اىل  ا����ض���ط���روا 
الدعم  ق�������ات  ه���ج���م���ات  ب�����ض��ب��ب 
الق�ات  ع���ن  امل��ت��ف��رع��ة  ال�����ض��ري��ع 
نظام  ل��ك��ن  ال�����ض���دان��ي��ة.  امل�ضلحة 

•• زمزم-اأ ف ب:

عجل  ع���ل���ى  اع�������دت  م����الج����ئ  يف 
الحتماء  الالجئني  الف  يحاول 
و�ضط  يف  خم��ي��م  يف  ال�ضم�س  م��ن 
ف��روا من  دارف���ر بعدما  �ضحراء 
ا����ض����اأ اع���م���ال ع��ن��ف ت�����ض��ه��د هذه 
ال�ض�دان  غ��رب  ال���اق��ع��ة  املنطقة 

منذ ع�ضر �ضن�ات.
الالجئ�ن  ه����������ؤلء  وي��ن��ت��ظ��������������������ر 
الن�ضاء  م���ن  ك��ب��ر  ع���دد  وب��ي��ن��ه��م 
بفارغ  واخليام  الغذاء  والطفال، 
ال�����ض��رب م��ن اج���ل ال��ب��ق��اء و�ضرح 
60 عاما  ال��ب��ال��غ  ا���ض��ح��ق  حم��م��د 
و���ض��ل��ن��ا م��ن��ذ ث��الث��ة ا���ض��اب��ي��ع من 
نتلق  مل  ل����ك����ن  م���ل���ي���ط  �����ض����م����ال 

م�ضاعدة بعد . 
وه���� واح���د م��ن اوائ����ل النازحني 
اآلف  ث��م��ان��ي��ة  ع����دده����م  ال���ب���ال���غ 
المم  بح�ضب  م����ؤخ���را  ان�����ض��م���ا 
املتحدة اىل خميم زمزم يف جن�ب 
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العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/96 تنفيذ عقاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- حم��م���د ن�����روز ن�����ض��ر ازداين جم��ه���ل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/ فالكن �ضتي اوف ون��دورز ���س.ذ.م.م وميثله: حممد �ضيف عبيد علي 
الحد  ي�م  كلي  عقاري   2013/274 رقم  الدع�ى  ال�ضادر يف  باحلكم  نعلنكم  احلفيتي 
وقدره  ملغ  ب�ضداد  بالزامكم   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �ضندا  باعتباره   2013/10/20 بتاريخ 
)474315.70( درهم وف�ائد قان�نية ب�اقع 9% �ضن�يا حتى متام ال�ضداد وت�ضليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 ي�م من تاريخ ن�ضر هذا العالن.2- بف�ضخ 
عقد البيع م��ض�ع الدع�ى .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/56 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �ضده/1- عادل عبدالقادر عبدالرزاق جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب 
علي  عبيد  �ضيف  حممد  وميثله:  �����س.ذ.م.م  لال�ضتثمار  القاب�ضة  تعمر  التنفيذ/ 
احلفيتي نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدع�ى رقم 2013/399 عقاري كلي ي�م اخلمي�س 
وقدره  ملغ  ب�ضداد  بالزامكم   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �ضندا  باعتباره   2013/11/7 بتاريخ 
)36790( درهم وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 ي�م من تاريخ 
ن�ضر هذا العالن.2- بف�ضخ اتفاقية البيع عن وحدة التداعي رقم 1901 مب�ضروع برج 
ريجال م��ض�ع الدع�ى .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/541   مدين جزئي   

اىل املدعى عليه / 1 -مياء يحيى �ضامل احلجري جمه�ل  حمل القامة 
اقام   ق��د  ع(  م  )���س  املتكاملة  الم���ارات لالت�ضالت  /�ضركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )26046.58 
ب�اقع  القان�نية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض���م  دره���م( 
ي�م  جل�ضة  لها  وح��ددت   . ال�ضداد  مت��ام  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12
الثالثاء امل�افق 2014/4/22 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا 
فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/97   مدين جزئي   

اىل املدعى عليه / 1 -حافظ جعفر حمم�د ال�ضريف جمه�ل  حمل القامة 
اقام   ق��د  ع(  م  )���س  املتكاملة  الم���ارات لالت�ضالت  /�ضركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )7629.41 
ب�اقع  القان�نية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض���م  دره���م( 
ي�م  جل�ضة  لها  وح��ددت   . ال�ضداد  مت��ام  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12
الثالثاء امل�افق 2014/4/29 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا 
فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/113   مدين جزئي   
اىل املدعى عليه / 1 -افتخار احمد م�ضتاق احمد جمه�ل  حمل القامة 
اقام   ق��د  ع(  م  )���س  املتكاملة  الم���ارات لالت�ضالت  /�ضركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )13.024.20 
ب�اقع  القان�نية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض���م  دره���م( 
ي�م  جل�ضة  لها  وح��ددت   . ال�ضداد  مت��ام  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12
الثالثاء امل�افق 2014/4/29 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا 
فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/117   مدين جزئي   

اىل املدعى عليه / 1 -�ضاك�ض�ن انرتنا�ضي�نال �س.ذ.م.م وميثلها قان�نا �ضهيل ا�ضلم 
حممد ا�ضلم جمه�ل  حمل القامة مبا ان املدعي /�ضركة الم��ارات لالت�ضالت 
امل��دع��ى عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع���ى وم��ض�عها  اق���ام   ق��د  املتكاملة )���س م ع( 
املحاماة والفائدة  مببلغ وقدره )21.372.48 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب 
لها  وح��ددت   . ال�ضداد  مت��ام  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 ب�اقع  القان�نية 
 ch2.D.17 جل�ضة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/4/29 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  او من ميثلك  باحل�ض�ر  فانت مكلف  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/137   مدين جزئي   

قان�نا  وميثلها  ������س.ذ.م.م  لاللكرتونيات  امل��ح���ر  -تقنية   1  / عليه  امل��دع��ى  اىل 
/�ضركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل   ن�ضر  حم��م��د  ح�ضن  عبداملنعم 
املطالبة  الدع�ى وم��ض�عها  اق��ام   م ع( قد  املتكاملة )�س  الم��ارات لالت�ضالت 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )23227.91 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد 
ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة  امل�افق 2014/4/29  . وحددت لها جل�ضة ي�م الثالثاء 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/121   مدين جزئي   

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل   ايليفي  داماري�س  -�ضرينا   1  / عليه  املدعى  اىل 
عبدالعزيز  وميثله:  ع(   م  )���س  املتكاملة  لالت�ضالت  الم����ارات  /�ضركة  امل��دع��ي 
بالزام  املطالبة  وم��ض�عها  الدع�ى  اق��ام   قد  احلمادي  عبداهلل  حممد  عبداهلل 
املدعى عليه مببلغ وقدره )7908.90 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان���ن��ي��ة ب���اق��ع 12% م��ن ت��اري��خ ال���ض��ت��ح��ق��اق وح��ت��ى مت���ام ال�����ض��داد . 
بالقاعة  �س   8:30 ال�ضاعة   2014/4/29 امل�افق  الثالثاء  ي�م  جل�ضة  لها  وح��ددت 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/145   مدين جزئي   
ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل   ليجاولت  -م�نيقي�   1  / عليه  املدعى  اىل 
املدعي /�ضركة الم��ارات لالت�ضالت املتكاملة )�س م ع( قد اقام  الدع�ى 
درهم(  املدعى عليه مببلغ وقدره )23806.97  بالزام  املطالبة  وم��ض�عها 
من   %12 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م 
الثالثاء  ي���م  جل�ضة  لها  وح��ددت   . ال�ضداد  مت��ام  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ 
فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 ال�ضاعة   2014/4/29 امل���اف��ق 
مكلف ب��احل�����ض���ر او م��ن ميثلك ق��ان���ن��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/149   مدين جزئي   

اىل املدعى عليه / 1 -حممد في�ضل ثداثيل جمه�ل  حمل القامة مبا ان 
املدعي /�ضركة الم��ارات لالت�ضالت املتكاملة )�س م ع( قد اقام  الدع�ى 
درهم(  املدعى عليه مببلغ وقدره )24449.27  بالزام  املطالبة  وم��ض�عها 
من   %12 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م 
الثالثاء  ي���م  جل�ضة  لها  وح��ددت   . ال�ضداد  مت��ام  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ 
فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 ال�ضاعة   2014/4/29 امل���اف��ق 
مكلف ب��احل�����ض���ر او م��ن ميثلك ق��ان���ن��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/37   مدين جزئي   

النعيمي جم��ه���ل  حمل  ال���زراع  �ضامل  �ضعيد حممد  -�ضيف   1  / عليه  امل��دع��ى  اىل 
ع(  وميثله:  م  )�س  املتكاملة  الم��ارات لالت�ضالت  /�ضركة  املدعي  ان  القامة مبا 
حمم�د حجاج عزب اب�جريدة قد اقام  الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املتنازع 
�ضده بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )5806.94 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. 
بالقاعة  �س   8:30 ال�ضاعة   2014/4/22 امل���اف��ق  الثالثاء  ي���م  جل�ضة  لها  وح��ددت 
ch2.A.17 لذا فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/125   مدين جزئي   
قان�نا حممد  م  ميثلها  م  ذ  �س  الفنية  -ريالين�س لالعمال   1  / عليه  املدعى  اىل 
امل��دع��ي /���ض��رك��ة الم���ارات  ا�ضماعيل حممد عمر جم��ه���ل  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اقام   قد  اب�جريدة  ع��زب  حجاج  حمم�د  وميثله:  ع(   م  )���س  املتكاملة  لالت�ضالت 
الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 
)16695.03 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 
الثالثاء  ي���م  لها جل�ضة  وح��ددت  ال�ضداد.  وحتى مت��ام  ال�ضتحقاق  تاريخ  12% من 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.A.17 بالقاعة  ���س   8:30 ال�ضاعة   2014/4/29 امل���اف��ق 
باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/129   مدين جزئي   

القامة مبا  �ضني�رة جمه�ل  حمل  / 1 -حمم�د م��ضى حممد  املدعى عليه  اىل 
ان املدعي /�ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة )�س م ع(  وميثله: حمم�د حجاج 
بان  املتنازع �ضده  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع���ى وم��ض�عها  اق��ام   قد  اب�جريدة  ع��زب 
ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )13397.75 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. وحددت 
 ch2.A.17 لها جل�ضة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/4/29 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/89   مدين جزئي   
يارمبيل  �ض�يل  قان�نا  وميثلها  والزجاج  لالملني�م  -ال�متك   1  / عليه  املدعى  اىل 
المارات  /�ضركة  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ك�مار  ديني�س  جاياديفان 
اقام   قد  اب�جريدة  ع��زب  حجاج  حمم�د  وميثله:  ع(   م  )���س  املتكاملة  لالت�ضالت 
الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 
)11351.90 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 
الثالثاء  ي���م  لها جل�ضة  وح��ددت  ال�ضداد.  وحتى مت��ام  ال�ضتحقاق  تاريخ  12% من 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.A.17 بالقاعة  ���س   8:30 ال�ضاعة   2014/4/29 امل���اف��ق 
باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
     مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/93   مدين جزئي   
اىل املدعى عليه / 1 -افر �ضاين جتارة عدد وادوات البناء �س.ذ.م.م وميثلها قان�نا/ 
المارات  /�ضركة  املدعي  ان  القامة مبا  عبدالقادر حممد حممد  جمه�ل حمل 
اقام   قد  اب�جريدة  ع��زب  حجاج  حمم�د  وميثله:  ع(   م  )���س  املتكاملة  لالت�ضالت 
الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 
)19638.78 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 
الثالثاء  ي���م  لها جل�ضة  وح��ددت  ال�ضداد.  وحتى مت��ام  ال�ضتحقاق  تاريخ  12% من 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.A.17 بالقاعة  ���س   8:30 ال�ضاعة   2014/4/22 امل���اف��ق 
باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2191   جتاري  كلي 

حمل  جمه�ل  امل��رزوق��ي  ي��ضف  حممد  عبداهلل  ماجد   -1  : عليه  املدعى  اىل 
ان املدعي /بنك الحتاد ال�طني وميثله/ عبداهلل حممد ر�ض�ل  القامة مبا 
خبر  ب��ن��دب  املطالبة  وم��ض�عها  ال��دع���ى  عليك  اق���ام  ق��د  ال��ه��رم���دي  علي 
متخ�ض�س مع الزام املدعى عليه بالر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماه . وحددت 
بالقاعة  ���س    9.30 ال�ضاعة    2014/4/24 امل���اف��ق  اخلمي�س  ي����م   جل�ضة  لها 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل . )مع تق�ضر مدة امل�ضافة ل�ضب�ع من تاريخ الن�ضر( 
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1087 ت جتر- م ر- ت- ع ن  (
طالب التنفيذ/ ال�ضركة الهلية خط اخلليج للتجارة العامة اخلا�ضة املحدودة 
اجلن�ضية:  ماركت  �ض�بر  ح�ضني   : �ضده  املنفذ  المارات  اجلن�ضية:  �س.ذ.م.م 
عن�انه:  المارت  اجلن�ضية:  ماركت  �ض�بر  ح�ضني   / اعالنه  املطل�ب  المارت 
يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�ضر 
الدع�ى رقم  2013/495 جت جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�ضة ي�م  الثنني 
امام  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا   2014/4/21 امل�افق 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة 

وكيل معتمد لتنفيذال�ضند اعاله  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
   القلم التجاري                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/116 ت عمل- م ر- ت- ع ن  (
طالب التنفيذ/ عمران منظ�ر منظ�ر ح�ضني اجلن�ضية: المارات املنفذ �ضده : 
�ض�بر ماركت حممد ج�ضيم الدين اجلن�ضية: المارت املطل�ب اعالنه / �ض�بر 
ماركت حممد ج�ضيم الدين اجلن�ضية: المارت عن�انه: بالن�ضر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدع�ى رقم  2013/406 
 2014/4/23 امل�افق  الربعاء  ي�م   لنظره جل�ضة  ن وحدد  ع  ر- ب-  م  عم جز- 
بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا 
معتمد  وكيل  ب�ا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الرئي�ضي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني 

لتنفيذال�ضند اعاله  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
   القلم العمايل                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/108 ت ح �س- م ر- ت- ع ن  (
المارات  اجلن�ضية:  الروي�س  عبداهلل  �ضعيد  علي  ثامر  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �ضده : دلل املا�س حممد املا�س ال�ضحي اجلن�ضية: المارت املطل�ب 
عن�انه:  المارت  اجلن�ضية:  ال�ضحي  املا�س  حممد  املا�س  دلل   / اعالنه 
بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر 
يف الدع�ى رقم -- وحدد لنظره جل�ضة ي�م  اخلمي�س امل�افق 2014/4/10 
الوىل  الدائرة  امام  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا 
او ب�ا�ضطة وكيل  الكائنة باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا  التنفيذ-العني  بادارة 

معتمد لتنفيذال�ضند اعاله  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
   قلم الحوال ال�سخ�سيه                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/35 ت عام- م ر- ت- ع ن  (
طالب التنفيذ/ مكتب هزاع لتاجر ال�ضيارات اجلن�ضية: المارات املنفذ 
�ضده : ح�ضام حممد غ�ضان املعريني اجلن�ضية: �ض�ريا املطل�ب اعالنه / 
ان  مبا  بالن�ضر  عن�انه:  �ض�ريا  اجلن�ضية:  املعريني  غ�ضان  حممد  ح�ضام 
الدع�ى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
م�عدا   2014/4/21 امل�افق  الثنني  ي�م   جل�ضة  لنظره  وحدد   -- رقم  
بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر 
التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد 

لتنفيذال�ضند اعاله  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
   قلم التنفيذ العام                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
            اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 143 /2014 جت كل- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ معر�س القد�س لل�ضيارات امل�ضتعملة وكيال عنها/ ح�ضن عاي�س حممد 
م�ضفر  بن  حمد  عليه:   مدعي  المارات  اجلن�ضية:  المارات   - الحبابي  ح�ضن 
بن هادي اجلن�ضية: ال�ضع�دية م��ض�ع الدع�ى: مطالبة مالية مببلغ 420000 
درهم  املطل�ب اعالنه/ حمد بن م�ضفر بن هادي اجلن�ضية: ال�ضع�دية عن�انه: 
اعالن با�ضل ال�ضحيفة ن�ضرا حيث ان املدعي قام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
املحكمة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/4/15 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف 
باحل�ض�ر ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية- 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الداري  املركز  الكائنة 
الدع�ى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  م�قعا  امل�ضتنداتك  و�ض�را  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/4/7  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
            اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 191 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ م�ؤ�ض�ضة بن �ضه�ان للنقل الربي العام اجلن�ضية: المارات مدعي عليه:  
مطالبة  الدع�ى:  م��ض�ع  المارات  اجلن�ضية:  احلديثة  الف�ار  مغ�ضلة  �ضركة 
احلديثة  الف�ار  مغ�ضلة  �ضركة  اعالنه/  املطل�ب  درهم    131250 مببلغ  مالية 
اجلن�ضية: المارات عن�انه: بالن�ضر حيث ان املدعي قام الدع�ى املذك�رة اعاله 
وحددت املحكمة ي�م الحد امل�افق 2014/4/13 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ض�ر  مكلف 
البتدائية- الكائنة املركز الداري �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  م�قعا  امل�ضتنداتك  و�ض�را  بدفاعك  مذكرة 

الدع�ى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/3/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
            اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 200 /2014 مد جز- م ر-ب- ع ن

اجلن�ضية:  العربي  ه�ضام  ب�كالة  ال�ضيارات  لتاجر  الطالل  م�ؤ�ض�ضة  مدعي/   
المارات مدعي عليه:  من�ض�ر حممد �ضياح خمي�س املن�ض�ري اجلن�ضية: المارات 
م��ض�ع الدع�ى: مطالبة مببلغ 23602 درهم  املطل�ب اعالنه/ من�ض�ر حممد 
�ضياح خمي�س املن�ض�ري اجلن�ضية: المارات عن�انه: بالن�ضر حيث ان املدعي قام 
الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/4/15 م�عدا 
الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر 
ب�ا�ضطة  او  الداري �ضخ�ضيا  املركز  الكائنة  البتدائية-  العني  ب� حمكمة  الوىل 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ض�را امل�ضتنداتك م�قعا عليها قبل 
اجلل�ضة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/4/6  

قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1299 جتاري جزئي  

اىل املحك�م عليه/ ام دي جا�ضيم ام دي �ضام�ض� العن�ان بالن�ضر نعلمك انه بتاريخ 
بالرقم  املذك�رة  الدع�ى  امل�افق 2014/2/12 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:   - ال�ضيارات  لتاجر  ال��ب��رق   / ل�ضالح  اع��اله 
درهم   3135 وق��دره  مبلغا  للمدعية  ي���ؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  احل�ض�ري: 
)ثالثة الف ومائة وخم�ضة وثالث�ن درهما( مع الزام املدعى عليه م�ضروفات 
الدع�ى . �ضدر بت�قيعي وختم املحكمة بتاريخ امل�افق 2014/4/3م حكما قابال 

لال�ضتئناف خالل 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.  
القا�سي/ عمرو كرامه العامري
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        
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عربي ودويل
اإ�ضراك غوا�ضة ل�ضتك�ضاف ذبذبات من الطائرة املاليزيةهل �ضُتهدي قطر يو�ضف القر�ضاوي اإىل تون�س؟

•• الفجر - تون�ص:

من املرّجح اأن يق�م ي��ضف القر�ضاوي رئي�س ما ي�ضمى الحتاد العاملي لعلماء 
امل�ضلمني بزيارة مطّ�لة اإىل ت�ن�س خالل الفرتة القادمة قد تدوم ب�ضعة اأ�ضهر. 
اأن القر�ضاوي  اأم�س الثالثاء  ال�ضادرة  الت�ن�ضية  ال�ضروق  فقد ذكرت �ضحيفة 
الإقامة  اأ�ضهر هي مبثابة  ب�ضعة  ت��دوم  قد  زي��ارة  ت�ن�س يف  اإىل  القدوم  يعتزم 

امل�ؤّقتة يف البالد.
الأخر  قام هذا  ت�ن�س  يعي�ض�ن يف  اأ�ضهارا  القر�ضاوي  لي��ضف  اأن  ول يخفى 
�ضبق  اأن��ه  كما  علي.  ب��ن  العابدين  زي��ن  الأ�ضبق  الرئي�س  حكم  اأي���ام  بزيارتهم 
رائحة  اأن  هام�ضه  على  ق��ال  ب��ال��ق��روان  عامليا  م���ؤمت��را  ح�ضر  اأن  للقر�ضاوي 
�ضهر.  ت�ضريح  يف  علي  بن  الرئي�س  خالله  وم��دح  اأر�ضها  من  تف�ح  الإ���ض��الم 
وقد تناقلت تقارير اإعالمية اأم�س الثالثاء نقال عن م�ضادر و�ضفتها باملطلعة 

خرب الت��ضل اإىل اتفاق �ضبه نهائي بني كل من قطر وت�ن�س ح�ل انتقال مقر 
اإقامة ي��ضف القر�ضاوي رئي�س ما ي�ضمى الحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني من 
الدوحة اإىل ت�ن�س.  ونقل عن ذات امل�ضادر اأن الأمر القطري متيم بن حمد، 
ناق�س تفا�ضيل امل��ض�ع خالل زيارته الأخرة اإىل ت�ن�س اجلمعة املا�ضية مع 
نظره الت�ن�ضي املن�ضف املرزوقي خا�ضة يف ظل ما ت�ضبب فيه القر�ضاوي من 
اأزمات متالحقة للدوحة مع جرانها مبجل�س التعاون اخلليجي حيث كان اأحد 
الأ�ضباب الرئي�ضية وراء اأزمة �ضحب �ضفراء الإمارات وال�ضع�دية والبحرين من 
املدنية  التيارات  فيه عدد كبر من  ال��ذي رف�س  ال�قت  ذلك يف  وياأتى  قطر. 
النتقادات  القر�ضاوي خا�ضة يف ظل  ا�ضت�ضافة  على  الت�ن�ضية عزم احلك�مة 
الكبرة والتحديات التي ت�اجه ت�ن�س مع نظرائها العرب وعلى راأ�ضهم م�ضر.  
ي�ضار اإىل اأن لقاء جمع يف الأيام الأخرة بني احلبيب خ�ضر مقرر عام الد�ضت�ر، 

والقيادي يف حركة النه�ضة و ي��ضف القر�ضاوي يف قطر. 

•• بريث-اأ ف ب:

�ضهر  منذ  املفق�دة  املاليزية  الطائرة  عن  البحث  عمليات  �ضتت�جه 
متاما يف املحيط الهندي اىل العماق بار�ضال غ�ا�ضة يتم التحكم 

بها عن بعد اىل القطاع الذي ر�ضدت فيه ا�ضارات، لكن بعد ايام.
وقال انغ��س هي��ضنت رئي�س مركز تن�ضيق وكالت الدول امل�ضاركة يف 
البحث عن الطائرة املاليزية املفق�دة انه مل يعد هناك الكثر من 
المل يف العث�ر على قطعة عائمة من حطام الطائرة التي اعلن انها 
اآذار/م��ار���س يف املحيط الهندي وعلى متنها  �ضقطت يف الثامن من 

�ضخ�ضا.  239
وقال هي��ضنت ان ال�ضارات ال�ض�تية ال�ضادرة من اعماق املحيط ومت 
ر�ضدها يف اليام الخرة من قبل ال�ضفينة ال�ضرتالية او�ضن �ضيلد 

ال�ض�تية  ف���ق  ل��الم���اج  مطابقة  وه��ي  حاليا.  فر�ضية  اف�ضل  هي 
هذه  ر�ضد  ان  الثنني  ا�ضرتاليا  وقالت  ا�ض�د.  �ضندوق  يبثها  التي 
ال�ضارات قد يك�ن منعطفا يف عمليات البحث. و�ضرح هي��ضنت من 
جهته ام�س ان ر�ضد ا�ضارات ت�ضدر من اعماق املحيط يدل على ان 

املحققني بات�ا قريبني جدا من املكان الذي يجب ان يك�ن�ا فيه .
و�ضيتم ار�ضال الغ�ا�ضة بل�فني21- التي يتم التحكم بها عن بعد 
يف  ت��اأم��ل  ال�ضلطات  ان  اذ  اي��ام  قبل  لي�س  ولكن  املحيط  اع��م��اق  اىل 

حتديد منطقة البحث ب�ضكل ادق.
ر�ضد  يف  ال�ضتمرار  علينا  ال�ضرتايل  للجي�س  ال�ضابق  القائد  وقال 
البطاريات  ان  م��ن  متاأكدين  نك�ن  ان  اىل  ع��دي��دة  لي��ام  ال���ض��ارات 
فرغت ول ميكننا التقط اي ا�ضارة. وا�ضاف هي��ضنت نحتاج اىل بث 

ا�ضايف لنحدد منطقة البحث ب�ضكل اف�ضل .

التحالف ال�طني الدميقراطي من جبهة الرف�س اىل جبهة التمرير را�ضد الغن��ضي ل يعار�س تر�ضيح ال�ضب�ضي احمد جنيب ال�ضابي يعار�س الق�ضاء

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

التاأ�ضي�ضي  امل���ج���ل�������س  ان����ط����ل����ق 
ح�ل  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ا���س  يف  الت�ن�ضي 
املتعلق  الأ�ضا�ضي  القان�ن  مقرتح 
ب��الن��ت��خ��اب��ات وال���ض��ت��ف��ت��اء، وقد 
العام  ال��ت�����ض��ري��ع  جل���ن���ة  ع���ر����ض���ت 
يف  اأ�ضغالها  ح�ل  تقريرا  باملجل�س 

الإعداد لهذا امل�ضروع.
النقا�س  دار  م��ت���ق��ع��ا،  ك���ان  وك��م��ا 
ال����ع����ام ح������ل ع�����دة ن����ق����اط، وك����ان 
امل�ضروع  167 من  الف�ضل  اأبرزها 
التجمعيني  باإق�ضاء  يتعلق  ال��ذي 
الد�ضت�ريني، حيث جتلى النق�ضام 
ب���ني م�ؤيد  ال����ن�����اب وال���ك���ت���ل  ب���ني 
الإق�ضاء  لعتماد  وراف�����س  للعزل 

كاآلية �ضيا�ضية وانتخابية.
ال�ضيا�ضي،  العزل  قان�ن  اأث��ار  وق��د 
حتى قبل مناق�ضة م�ضروع القان�ن 
النتخابي، جدل حادا بني مك�نات 
امل�ضهد ال�ضيا�ضي يف ت�ن�س وتباينت 

اأراء الأحزاب يف هذا ال�ضاأن.
ول���ئ���ن ح��اف��ظ��ت ب��ع�����س الأح������زاب 
القان�ن  ه����ذا  م���ن  م���ق��ف��ه��ا  ع��ل��ى 
�ض�اء بدعمه اأو رف�ضه، فان اأحزابا 
بن�ضبة  منه  اأخ��رى غرت م�قفها 

درجة.  180

جبهة الرف�س
احلزب اجلمه�ري من الت�ضكيالت 
ب���ق���ي���ت على  ال����ت����ي  ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة 
الهيئة  رئي�س  اأك���د  وق��د  م�قفها، 
جنيب  اأح��م��د  ل��ل��ح��زب  ال�ضيا�ضية 
ال�ضابي الثنني، اأن م�قف احلزب 
اجلمه�ري من العزل ال�ضيا�ضي يف 
م�����ض��روع ال��ق��ان���ن الن��ت��خ��اب��ي كان 
منذ  يتغر  ومل  ت��اري��خ��ي��ا  م���ق��ف��ا 
للم�ضادرة  حماولة  لأن��ه   2011

اجلماعية حلق�ق الت�ن�ضيني.
واأ�ضاف ال�ضابي اأن بع�س الأطراف 
ق�انني  ل�ضياغة  ت�ضعى  ال�ضيا�ضية 
مناف�ضيها  لإزاح����ة  مقا�ضها  ع��ل��ى 
م�ؤكدا  ال�ضيا�ضيني،  خ�ض�مها  و 
حقه  يف  ي���ث���ب���ت  مل  م�����ن  ك�����ل  اأن 
الت�ن�ضي  ال�����ض��ع��ب  اإزاء  ج���رمي���ة 
يقف  التي  ال�حيدة  ف��اإن حمكمته 
بالت�ضاوي مع اجلميع هي  اأمامها 
الناخب  وعلى  الق���رتاع  �ضناديق 
اإىل  اآن��ذاك ودعا ال�ضابي  اأن يختار 
العدالة  منظ�مة  باإر�ضاء  الإ�ضراع 
النتقالية حتى تك�ن الفي�ضل بني 
جميع الفرقاء ال�ضيا�ضيني على حد 
ق�له. وُتعد حركة نداء ت�ن�س من 
ا�ضد الراف�ضني للعزل، وجعلت من 
ال�ضيا�ضية،  معاركها  اإحدى  رف�ضه 
ال�ضب�ضي زعيم  الباجي قايد  وقال 
احلركة �ضنقاوم هذا الف�ضل مثلما 
ق��اوم��ن��ا م�����ض��روع ق���ان����ن حت�ضني 

الث�رة الذي مل مير.
رف�س  ي��ت��م  اأن  ال�����ض��ب�����ض��ي  ومت��ن��ى 
ه���ذا ال��ف�����ض��ل م��ن ط���رف اجلل�ضة 
العامة، مذكرا باأن �ضرعية املجل�س 
�ضرعية  انتهت، وكذلك  التاأ�ضي�ضي 
اأك��ت���ب��ر مب��ا يف   23 ك��ل منظ�مة 
املن�ضف  امل�����ؤق����ت  ال��رئ��ي�����س  ذل����ك 
املرزوقي، معتربا اأن ن�اب املجل�س 
ت�ضريعية  �ضلطة  اأنف�ضهم  منح�ا 

لي�ضت من حقهم.
اأن  واأك��د رئي�س حركة ن��داء ت�ن�س 
النتخابات �ضتك�ن يف امليزان اإذا ما 
الإق�ضاء  ف�ضل  فح�ى  مترير  مت 
يف قان�ن النتخابات واتهم النائب 
باملجل�س التاأ�ضي�ضي عن حزب نداء 
املطالبني  ق�ضيلة  خمي�س  ت�ن�س، 
ال�ضيا�ضي  ال���ع���زل  ف�����ض��ل  ب�������اإدراج 
ال�ضتحقاق  اإف�����ض��ال  اإىل  بال�ضعي 
النتخابي املقبل وقال ق�ضيلة ، اإن 
حزبه كان منذ البداية �ضد مترير 
ه�����ذا ال����ق����ان�����ن، وان������ه ���ض��ي��ق���م يف 
�ضده  بالت�ض�يت  العامة  اجلل�ضة 
باعتبار اأن هذا الإق�ضاء غر عادل 
ت�ن�س  ن��داء  اأن حزب  اإىل  وم�ضرا 
مع املحا�ضبة العقالنية عن طريق 
العدالة وانه يتم حما�ضبة الأفراد 

ولي�س اجلماعات ح�ضب تعبره . 
اخل�ض��س  ه���ذا  يف  ق�ضيلة  وق���ال 
الف�ضل  ه���ذا  ل��ت��م��ري��ر  ال���دع���اة  اإن 
ال�ضيا�ضي  امل��ج��ت��م��ع  يف  اأق��ل��ي��ة  ه��م 
: هذا  قائال  الت�ن�ضي  ال�ضعب  ويف 
�ضيتم  م��ر  واإن  ل��ن مي��ر  ال��ق��ان���ن 
ال�قتية  الهيئة  قبل  م��ن  تنحيته 
ملراقبة د�ضت�رية الق�انني باعتباره 

ف�ضل ل د�ضت�ري بح�ضب تعبره.
بدوره، �ضيعار�س حزب اآفاق ت�ن�س 
التاأ�ضي�ضي،  امل��ج��ل�����س  يف  امل��م��ث��ل 
مترير الف�ضل اخلا�س بالإق�ضاء، 
ويخ�ضى احلزب اأن تك�ن الأطراف 
م�ضار  ت��ع��ط��ي��ل  اإىل  ع���م���دت  ال���ت���ي 
ال�����ع�����دال�����ة الن����ت����ق����ال����ي����ة ب���ه���دف 
تريد  انتقائية  بعدالة  ا�ضتبدالها 
النتخابات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ر 
ال�ضيا�ضيني  امل��ن��اف�����ض��ني  ب��اإق�����ض��اء 

ع��س منازلتهم انتخابيا.
ومع ثبات هذه الأحزاب اإىل جانب 
اأخرى كحزب امل�ضار وحزب املبادرة 
داخل  امل�ضهد  �ضهد  م�اقفها،  على 
ال��ت��اأ���ض��ي�����ض��ي حت����ل���ني ب����ارزي����ن يف 
اجت���اه���ني خم��ت��ل��ف��ني مت��ث��ل الأول 
وه���� الأب�����رز واله�����م، ول���ه تاأثر 
امل��ع��ادل��ة وع��ل��ى م�ضر  ح��ا���ض��م يف 
ه�����ذا ال����ق����ان�����ن، ف���ق���د ����ض���در عن 
الأكرية  �ضاحبة  النه�ضة  حركة 
داخ����ل امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ض��ي�����ض��ي حيث 
لتمرير  داع��م  انتقلت احلركة من 
لتمريره  راف�س  اإىل  الف�ضل  ه��ذا 
وق���د اأع��ل��ن رئ��ي�����س احل��رك��ة را�ضد 
���ض��د مترير  ح��زب��ه  اأن  ال��غ��ن������ض��ي 
هذا الف�ضل ويطرح قان�ن العدالة 

النتقالية كبديل له.

اأن�شار العزل
اأم�����ا ال��ت��ح���ل ال���ث���اين، ف��ت��م��ث��ل يف 
الدميقراطي  ال��ت��ح��ال��ف  ان��ق��الب 

النتخابات.
را�ضد  اأف�������اد  اآخ�������ر،  ���ض��ع��ي��د  ع���ل���ى 
بعد  ينظر  باأن حزبه مل  الغن��ضي 
يف مطلب ا�ضتقالة حمادي اجلبايل 
للحركة،  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  م����ن 
يزال  ل  الأخ�����ر  ه���ذا  اأن  م����ؤك���داً 
النه�ضة،  �ضلب  مبن�ضبه  يحتفظ 
م�ضرا يف هذا ال�ضدد اإىل اإمكانية 
اإقناع اجلبايل بالرتاجع عن طلب 
واأك������د رئ��ي�����س حركة  ال���ض��ت��ق��ال��ة 
النه�ضة �ضرورة اعتماد امل��ض�عية 
التعيينات  م�ضاألة  مع  التعامل  يف 
اأن  م��ضحاً  الت�ن�ضية،  الإدارة  يف 

اأع�ضاء النه�ضة ت�ن�ضي�ن.
ع���الق���ة حزبه  ال��غ��ن������ض��ي  ون���ف���ى 
م�ؤكداً  امل�ضلمني،  الإخ�ان  بتنظيم 
انه ل يحق له تروؤ�س هذا التنظيم 
وان النه�ضة حزب �ضيا�ضي ت�ن�ضي 
حركة  اأن  الغن��ضي  را���ض��د  وك�ضف 
النه�ضة ب�ضدد تقييم جتربتها يف 
انه كان من الأجدر  احلكم، مبينا 
ت��ضيع  اج��ل  م��ن  قليال  الن��ت��ظ��ار 
الئتالف احلاكم الذي كان ميكن 
اأن يت�ضع لأكر من الرتويكا حتى 
ال�����ض��راع احلاد  ال��ب��الد  ن���ف��ر على 
ح�ضب   ، وامل��ع��ار���ض��ة  ال�ضلطة  ب��ني 

تعبره. 
اأن  النه�ضة،  حركة  رئي�س  واعترب 
يف  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  �ضهدته  م��ا 
�ضراع،  م��ن  الأخ���رت���ني  ال�ضنتني 
ال�ضلطة  ب���ني  ب��ال�����ض��دي��د،  و���ض��ف��ه 

ه�ضا�ضة  ع���ن  ك�����ض��ف  وامل���ع���ار����ض���ة، 
امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة ب��ال��ب��الد مما 
يجعل ت�ن�س يف حاجة اإىل حك�مة 
النتخابات  ب��ع��د  وط��ن��ي��ة  وح�����دة 

ح�ضب تقديره. 

نداء تون�س يت�شدر
 ومهدي جمعة يزحف

اأجرته  ل��ل��راأي  ا���ض��ت��ط��الع  واأظ��ه��ر 
اأم�س  وُن�������ض���ر  ك����ن�������ض���اي  ���ض��ي��غ��م��ا 
نداء  ح���زب  رئ��ي�����س  اأّن  ال���ث���الث���اء، 
ب���روزه م��ن خالل  ُي���ا���ض��ل  ت�ن�س 
النتخابات  يف  ال��ت�����ض���ي��ت  ن����اي���ا 
ال��رئ��ا���ض��ي��ة و ذل���ك م��ن��ذ اأك���ر من 
�ضنة  يف  اجل���دي���د  اأّن  غ���ر  ���ض��ن��ة، 
املنتظر  غر  ال��ربوز  ه�   2014
مهدي  امل���ؤق��ت��ة  احل��ك���م��ة  لرئي�س 
ال�ضتطالع  اأظ���ه���ر  ح��ي��ث  ج��م��ع��ة 
يف  ي��ث��ق  الت�ن�ضيني  م��ن  ج���زءا  اأّن 

الرجل لقيادة البالد.
وقد حت�ضل الباجي قائد ال�ضب�ضي 
على 31 فا�ضل 6 باملائة من ن�ايا 
الت�ض�يت يف النتخابات الرئا�ضية 
 21 ب  يليه مهدي جمعة  املقبلة، 
فا�ضل 1 باملائة، ويف املرتبة الثالثة 
النه�ضة  ب��ح��رك��ة  ال���ق���ي���ادي  جن���د 
 9 ح��م��ادي اجل��ب��ايل ب10 فا�ضل 

باملائة.
ت�ا�ضل  اأي�ضا،  ال�ضتطالع  وك�ضف 
ت�����ض��در ح���زب ح��رك��ة ن����داء ت�ن�س 
احتالل ال�ضدارة يف �ض�رة تنظيم 
 46 بن�ضبة  ت�ضريعية  ان��ت��خ��اب��ات 
فا�ضل 8 باملائة، وياأتي حزب حركة 
باملائة،   4 فا�ضل   35 ب  النه�ضة 
املرتبة  يف  ال�ضعبية  اجلبهة  تليها 

الثالثة ب 9 فا�ضل 5 باملائة.
ك�ن�ضاي  �ضيغما  ع��ام  م��دي��ر  واأك���د 
الثالثاء  اأم�����س  ال���زرق����ين  ح�ضن 
ال�ضتطالع  اأّن  اإذاع���ي،  ت�ضريح  يف 
 9 ف���ا����ض���ل   62 اأف��������رز  احل����دي����ث 
يعرف�ن  ل  الت�ن�ضيني  من  باملائة 
النتخابات  يف  ���ض��ي�����ض���ت���ن  مل���ن 
اأّن  معتربا  ال��ق��ادم��ة،  الت�ضريعّية 
عدم  تثبت  خ��ط��رة  الن�ضبة  ه���ذه 
الثقة يف الأحزاب ال�ضيا�ضّية وعدم 
ر�ضا على امل��ردود املقدم يف الفرتة 

الأخرة ح�ضب ق�له. 
من جهة اأخرى اأفاد اأّن 75 باملائة 
م���ن ال��ت���ن�����ض��ي��ني ي��ع��ل��م���ن مل���ن لن 
ي�ضّ�ت�ا مقابل 33 باملائة ح�ضم�ا 
العر�س  اأّن  اإىل  واأ�����ض����ار  اأم���ره���م 
ال�ضيا�ضي لالأحزاب غر كاف مما 
ي��ف��ت��ح ال��ب��اب اأم����ام ظ��ه���ر اأح����زاب 
جديدة اأو �ضع�د اأحزاب يف الأمتار 
النتخابات  عن  الفا�ضلة  القليلة 

القادمة على حّد تعبره. 
الفئة  اأّن  ال���زرق����ين  اأو����ض���ح  ك��م��ا 
ال����ع����م����رّي����ة ال�����ت�����ي ت����������رتاوح بني 
اختارت  اأغ��ل��ب��ه��ا  �ضنة  و50   40
فيما   ، النه�ضة  حلركة  الت�ض�يت 
�ضنة   50 الأك��ر من  الفئة  اختار 

نداء ت�ن�س.
وق�������د اأب�����������دى اأم�������������س ال����ث����الث����اء 
ال�طنيني  حل����زب  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ال����دمي����ق����راط����ي����ني امل������ح�����د زي�����اد 
خل�ضر، احرتازه واحرتاز اجلبهة 
التي تق�م  على عملية �ضرب الآراء 

بها م�ؤ�ض�ضة �ضيغما ك�ن�ضاي.
النتائج  اأن  ع��ل��ى  خل�����ض��ر  و����ض���دد   
ل  ك�ن�ضاي  �ضيغما  تن�ضرها  ال��ت��ي 
اجلبهة  حجم  حقيقة  اأب��دا  يعك�س 
بح�ضب  ال��ب��الد  ج��ه��ات  خمتلف  يف 
قائال  ُي�����ض��ي��ف  اأن  ق��ب��ل  ت��ع��ب��ره 
الطرف  ه����ي  ال�����ض��ع��ب��ي��ة  اجل���ب���ه���ة 
ال�ضاحة  يف  ال���ث���ال���ث  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
انت�ضارا  ت������زداُد  وه����ى  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
ي�ما بعد ي�م هذا وقد نفى ه�ضام 
اأن  �س   3 م�ؤ�ض�ضة  �ضاحب  قرفال 
انه  واأك���د  اآراء،  �ضرب  اأج���رى  يك�ن 
اأع��ل��ن ع��ن ت���ق��ي��ف اإج��رائ��ه��ا منذ 
ورد  م���ا  وان  امل��ن��ق�����ض��ي،  دي�����ض��م��رب 
ب��ج��ري��دة ال�����ض��م��ر ال��ق��ري��ب��ة من 
مل�ؤ�ض�ضته  املن�ض�ب  النه�ضة  حركة 

ل اأ�ضا�س له من ال�ضحة 
وه�������� م������ا ي�����دف�����ع ل���ال����ض���ت���غ���راب 
امل�����زور جاء  ال�����ض��رب  اأن  خ�����ض������ض��ا 
متزامنا مع ال�ضرب الذي اأعلن فيه 
ال�ضرب  اأن  تف�ق نداء ت�ن�س، علما 
النه�ضة  ب����اأ  ال�ضمر  يف  املن�ض�ر 
احلرب  ه��ي  ف��ه��ل  الأوىل،  امل��رت��ب��ة 
كل  فيها  ت�ضتباح  التي  الإعالمية 

الأ�ضلحة؟

اأبرز نقطة خالفية يف القانون االنتخابي

مفتاح العزل ال�ضيا�ضي بيد حركة النه�ضة..!
اجلمهوري: بع�س االأطراف ال�شيا�شية ُتعد قوانني على مقا�شها الإق�شاء خ�شومها

م�����ض���ؤول��ي��ة يف هياكل  م���ن حت��م��ل 
عهد  يف  ال����د�����ض����ت�����ري  ال���ت���ج���م���ع 
ال��رئ��ي�����س ال�����ض��اب��ق، و م��ن��ع ك��ل من 
نا�ضد الرئي�س ال�ضابق للرت�ضح ملدة 

رئا�ضية جديدة. 

الغنو�شي يترباأ 
من االإخوان امل�شلمني

على �ضعيد اآخر، اأكد رئي�س حركة 
ال��ن��ه�����ض��ة را����ض���د ال��غ��ن������ض��ي ان���ه ل 
النتخابات  اإج�����راء  ل��ع��دم  جم���ال 
املرتقبة قبل م�فى ال�ضنة احلالية 

لأن يف ذلك خرقا للد�ضت�ر.
واأ���ض��ار الغن��ضي يف ح���ار مع قناة 
اأن  حقه  م��ن  ان��ه  خا�ضة،  ت�ن�ضية 
اإل  ال��دول��ة  لرئا�ضة  نف�ضه  ُي��ر���ض��ح 
ان��ه م��ت��ن��ازل ع��ن ه��ذا احل��ق الي�م 
�ضياق  يف  ق���ل��ه، مبيناً  وف��ق  وغ���داً 
مت�ضل اأن اأمر تر�ضح كل من رئي�س 
بن  م�ضطفى  التاأ�ضي�ضي  املجل�س 
من�ضف  امل���ؤق��ت  وال��رئ��ي�����س  جعفر 

املرزوقي للرئا�ضة يع�د لهما.

م�����ض��ارك��ت��ه��م يف  دون  واحل���ي���ل����ل���ة 
املرحلة القادمة. 

مفتاح احل�شم
لل�ضاأن  امل���راق���ب���ني  ج��م��ي��ع  ول���ك���ن 
ال����ت�����ن���������ض����ي، وك������ذل������ك اأع���������ض����اء 
التاأ�ضي�ضي،  امل��ج��ل�����س  داخ�����ل  م���ن 
امل�ضادقة  ع��دم  فر�ضية  يرجح�ن 
ع���ل���ى ه�����ذا ال��ف�����ض��ل ب���اع���ت���ب���ار اأن 
حركة  يف  املمثلة  الأك���ري���ة  ن����اب 
اأحزاب  اأخ��ر من  النه�ضة مع ع��دد 
التيار الدميقراطي وعدد اأخر من 
الت�ض�يت  �ضرف�ض�ن  امل�ضتقلني، 
ل�����ض��ال��ح ه���ذا ال��ف�����ض��ل، مب��ع��ن��ى اأن 
مفتاح العزل والق�ل الف�ضل يبقى 

يف يد حركة النه�ضة. 
انه  على  امل��ق��رتح،  امل�ضروع  وين�س 
حتمل  م��ن  لكل  الرت�ضح  ميكن  ل 
م�ض�ؤولية �ضلب احلك�مة يف عهد 
مل  من  با�ضتثناء  ال�ضابق  الرئي�س 
التجمع  اإىل  اأع�ضائها  من  ينتمي 
ال��د���ض��ت���ري ال���دمي���ق���راط���ي، وكل 

ب��رئ��ا���ض��ة حم��م��د احل���ام���دي الذي 
انتقل من جبهة املعار�ضني للعزل 
قرر  ح��ي��ث  م��ن��ا���ض��ري��ه،  جبهة  اإىل 
امل��ج��ل�����س ال����ط���ن���ي ل���ل���ح���زب على 
العزل  الت�ض�يت مع مترير ف�ضل 
النتخابي  القان�ن  من  ال�ضيا�ضي 
رغ���م وج����د اأ����ض����ات ت��ن��ادي داخل 

احلزب بالت�ض�يت �ضد القان�ن.
للعزل  امل�ضاندة  الأح��زاب  بقية  اأما 
حزب  وامل�ؤمتر،  التكتل  حزب  فهي 
�ضابقا  النه�ضة  حليفي  امل��رزوق��ي، 
يف ح��ك���م��ة ال��رتوي��ك��ا، والأح�����زاب 
ال��ت��ي خ��رج��ت م��ن ���ض��ل��ب امل�ؤمتر 
بعد ان�ضقاق رم�زها عنه، واأبرزها 
حركة وفاء التي اأكدت عدم تنازلها 
ال��ق��ان���ن، وقامت  ع��ن مترير ه��ذا 
للت�قيع  حملة  ب��اإط��الق  الث��ن��ني 
بالعزل  امل���ت���ع���ل���ق  ال���ف�������ض���ل  ع���ل���ى 

واإدراجه يف القان�ن النتخابي. 
هذا  اأن  الأح����������زاب،  ه�����ذه  وت������رى 
اأم���ام  ال��ط��ري��ق  �ضيقطع  ال��ق��ان���ن 
ال�ضابق  ال����ن����ظ����ام  رم���������ز  ع���������دة 

انه ل  النه�ضة  واأك��د رئي�س حركة 
مانع يف اأن يعلن رئي�ضا اجلمه�رية 
الرت�ضح  ال��ت��اأ���ض��ي�����ض��ي  وامل��ج��ل�����س 
لالنتخابات الرئا�ضية دون التخلي 
عن من�ضبيهما، م��ضحا بان هناك 
اإمكانيات  ا�ضتخدام  ملراقبة  هيئات 

الدولة لفائدة ال�ضالح اخلا�س.
الغن��ضي  ���ض��دد  اأخ����رى،  جهة  م��ن 
العمل  على  النه�ضة  حر�س  على 
امل�����ض��رتك م��ع الأح�����زاب الأخ����رى، 
ال�ضخ�ضيات  جميع  اأن  اإىل  م�ضراً 
قبل  اح��رتام من  ال�ضيا�ضية حم��ّل 

حركة النه�ضة.
وتابع قائاًل، اإن عالقته مع رئي�س 
قائد  ال��ب��اج��ي  ت�ن�س  ن���داء  ح��رك��ة 
ال�����ض��ب�����ض��ي م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى الح����رتام 
امل�ضرتك  العمل  وول���دت م��ن رح��م 

على م�ضلحة ت�ن�س 
فيت�  ل��ه  لي�س  اأن  الغن��ضي  واأك���د 
ال�ضب�ضي  قائد  الباجي  تر�ضح  على 
لرئا�ضة اجلمه�رية، وم�ضدداً على 
بعد  حتى  للتهدئة  ال��ب��الد  ح��اج��ة 

     �ضحف تعرب عن خماوف من غزو رو�ضي لأوكرانيا
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأولت �ضحف اأمركية اهتماما بالأزمة الأوكرانية، وحتدث معظمها عن 
خماوف من قيام رو�ضيا بغزو اأوكرانيا، خا�ضة يف ظل مظاهرات احتجاجية 

م�ؤيدة لرو�ضيا يف �ضرقي اأوكرانيا تطالب بقدوم اجلي�س الرو�ضي.
فقد ت�ضاءلت �ضحيفة وا�ضنطن ب��ضت ب�ضاأن ما اإذا كانت مدينة دونيت�ضك 
الأوك���ران���ي���ة ه��ي ال��ه��دف ال��ت��ايل ل��رو���ض��ي��ا ب��ع��د ���ض��م �ضبه ج��زي��رة القرم 
اآخ��ذة يف  اأن الأزم��ة الأوكرانية  اإنه خمطئ من يظن  الأوكرانية؟ وقالت 
التهدئة، اأو اأن حال املنطقة �ضتبقى على ما هي عليه بعد رحيل الرئي�س 

الأوكراين املعزول فيكت�ر يان�ك�فيت�س.
واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن مدينة دونيت�ضك التي تعترب خام�س اأكرب املدن 
مل�ؤيدي  احتجاجية  مظاهرات  البارحة  وقبل  البارحة  �ضهدت  الأوكرانية 
مطالبني  وال�ض�فياتية  الرو�ضية  الأع���الم  رف��ع���ا  نا�ضطني  واأن  رو�ضيا، 

اجلي�س الرو�ضي بالقدوم اإىل املنطقة.
الأوكرانية  دونيت�ضك  مدينة  البارحة  اأعلن�ا  املتظاهرين  اأن  واأ���ض��اف��ت 
يطالب�ن  واأن��ه��م  �ضعبية،  جمه�رية  ال��ب��الد  �ضرقي  ال���اق��ع��ة  ال�ضناعية 
ماي�-اأيار   11 ح���ددوا  واأن��ه��م  رو���ض��ي��ا،  اإىل  لالن�ضمام  ا�ضتفتاء  ب��اإج��راء 
القادم م�عدا لنطالق ال�ضتفتاء، واأنهم طالب�ا بقدوم ق�ات رو�ضية من 
املعزول  الرئي�س  راأ���س  التي تعترب م�ضقط  املدينة  ال�ضالم يف  اأج��ل حفظ 

ويقطنها قرابة ملي�ن اإن�ضان.
واأ�ضارت ال�ضحيفة يف تقرير منف�ضل اإىل اأن م�ض�ؤولني اأوكرانيني اتهم�ا 
اأوكرانيا،  �ضرقي  يف  ال�ضعبية  ال��ت��ح��رك��ات  ه��ذه  وراء  ب��ال���ق���ف  م��ضك� 
�ضك�كها  اأع��رب��ت عن  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الأم��رك��ي  الرئي�س  اإدارة  اأن  م�ضيفة 
ب�ضاأن ما يجري يف �ضرقي اأوكرانيا، ومل تعتربه جمرد احتجاجات عف�ية، 

ولكنه من �ضنيعة م��ضك�.
من جانبها، اأ�ضارت �ضحيفة ل��س اأجنل��س تاميز اإىل اأن �ضم رو�ضيا �ضبه 

املنطقة،  يف  والف��ضى  اخل���ف  بانت�ضار  ينذر  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��رم  ج��زي��رة 
ب�تني  ف��الدمي��ر  ال��رو���ض��ي  الرئي�س  بها  ق��ام  ال��ت��ي  اخل��ط���ة  اأن  م�ضيفة 
يف  ال��رو���س  الق�ميني  �ضجع  ما  ه�  ع�ائق  دون  القرم  �ضمه  يف  واملتمثلة 
على  م��ضك�  �ضيحفز  مم��ا  والح��ت��ج��اج،  التظاهر  على  اأوك��ران��ي��ا  �ضرقي 

التدخل بدع�ى حماية ال�ضكان الأوكرانيني من اأ�ضل رو�ضي.
من  ع��ددا  املا�ضي  الأح��د  احتل�ا  املتظاهرين  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ���ض��ارت 
املباين احلك�مية يف مدينة دونيت�ضك ومدن اأوكرانية اأخرى، الأمر الذي 

ي�ضبه ما �ضهدته �ضبه جزيرة القرم يف وقت �ضابق.
لرو�ضيا  امل���ال��ني  املتظاهرين  اأن  اإىل  ت��امي  جملة  اأ���ض��ارت  جانبها،  م��ن 
ب�تني  دونيت�ضك، وطالب�ا  املباين احلك�مية يف مدينة  احتل�ا عددا من 
اأن  بعد  خا�ضة  وم�ضاعدتهم،  لدعمهم  املنطقة  اإىل  رو�ضية  ق�ات  باإر�ضال 
اأعلن�ا �ضرقي اأوكرانيا جمه�رية �ضعبية م�ضتقلة عن العا�ضمة الأوكرانية 

كييف.

هذا  تون�س:  ن��داء 
القانون لن مير واإن 
الهيئة  �ضُتلغيه  مر 
ملراقبة  ال��وق��ت��ي��ة 
القوانني د�ضتورية 

م��ن   %  75  
يعلمون  التون�ضيني 
ي�ضّوتوا  ل��ن  مل��ن 
الن��ت��خ��اب��ات  يف 
ال������ق������ادم������ة

حلفاء النه�شة �شابقًا ي�شرون على مترير قانون العزل 
الغنو�شي تاأجيل موعد االنتخابات ُيعد جتاوزًا للد�شتور
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العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1595 جتاري جزئي  

اىل املحك�م عليه/ حمد م�ضلم ع�ضكر عمر الربيكي العن�ان بالن�ضر نعلمك 
انه بتاريخ امل�افق 2014/2/10 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدع�ى 
املذك�رة بالرقم اعاله ل�ضالح / البرق لتاجر ال�ضيارات ل�ضاحبها حممد 
احل�ض�ري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:   - احل��ارث��ي  م��ب��ارك  احمد 
بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره 2.500 درهم )الفان 
وختم  بت�قيعي  �ضدر   . وامل�ضايف  الر�ض�م  وت�ضمينة  دره��م(  وخم�ضمائة 
املحكمة بتاريخ امل�افق 2014/4/3م حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 ي�ما 

اعتبارا من الي�م التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.  
القا�سي/ حممد عمر مقن�سه
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثانية 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1259 جتاري جزئي  

اىل املحك�م عليه/ علي ح�ضني ال�ضليب العن�ان بالن�ضر نعلمك انه بتاريخ امل�افق 
اعاله  بالرقم  املذك�رة  الدع�ى  يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2014/2/12
ل�ضالح / البرق لتاجر ال�ضيارات - بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�ض�ري: 
ي���ؤدي للمدعية مبلغا وق��دره 5235 درهم )خم�ضة الف  بالزام املدعى عليه بان 
ومائتان  وخم�ضة وثالث�ن درهما ( مع الزام املدعى عليه م�ضروفات الدع�ى . 
�ضدر بت�قيعي وختم املحكمة بتاريخ امل�افق 2014/4/3م حكما قابال لال�ضتئناف 

خالل 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.  
القا�سي/ عمرو كرامه العامري

رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/972 جتاري جزئي  

اىل املحك�م عليه/ جميب رحمن اراكال بانديكا�ضال العن�ان بالن�ضر نعلمك انه بتاريخ 
اعاله  بالرقم  امل��ذك���رة  الدع�ى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2014/2/26 امل�افق 
ل�ضالح / بنك ام القي�ين ال�طني �س.م.ع - بالتايل: حكمت املحكمة ح�ض�ريا للمدعى 
ومبثابة ح�ض�ري للمدعى عليه: بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ 26.248.32 
درهم   19.048.32 البالغ  الدين  ا�ضل  ر�ضيد  على  التفاقية  التاأخرية  والفائدة  دره��م 
ب�اقع 2.49% �ضهريا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2013/7/4 ومبا ل يجاوز 
ا�ضل الدين والزمت املدعى عليه امل�ضروفات ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�ضت 
ما عدا ذلك من طلبات.  �ضدر بت�قيعي وختم املحكمة بتاريخ امل�افق 2014/3/19م حكما 

قابال لال�ضتئناف خالل 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.  
القا�سي/ �سعيد عبداهلل البادي
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الوىل 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11067 بتاريخ 2014/4/9    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/104 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان:ال�ضيد/ 
الت�ضديق  وط��ل��ب  الم����ارات  اجلن�ضية:  ب���اروت  ح�ضن  �ضلطان  حممد  �ضلطان 
التجاري )�شن بال�شت ل�شناعة مواد  على حمرر يت�ضمن :تنازل يف ال�ضم 
امللف  برقم  عجمان   يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�ضة  التغليف( 
عبداهلل   : ال�ضيد  اىل  عجمان  و�ضناعة  وجت��ارة  غرفة  لدى  وامل�ضجل   )33109(
بان  للجميع  ليكن معل�ما  الم���ارات    النعيمي اجلن�ضية:  �ضعيد حمب�ب  علي 
الكاتب العدل بعجمان �ضيق�م بالت�ضديق على ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذك�ر بعد 

انق�ضاء ا�ضب�عني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                    

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر

يف الق�سية رقم 2014/1285   تظلم ال�سارقة 
اىل املدعى عليه:ندى حميد قا�ضم ب�رفرديان حيث ان املدعي: بنك راأ�س اخليمة ال�طني 
�س.م.ع قد اقامت الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ويطالب بقب�ل التظلم 
�ضكال ويف امل��ض�ع بتعديل القرار ال�ضادر يف المر على عري�ضه رقم 2014/1179 مدين 
وا�ضدار قرار مبنع من التظلم �ضدها من ال�ضفر وايداع ج�از �ضفرها يف خزانة املحكمة 
وامل�ضاريف  للر�ض�م  بال�ضافة  الدولة  منافذ  جميع  على  ال�ضفر  من  املنع  المر  وتعميم 
ومقابل اتعاب املحاماه .  لذا يقت�ضي ح�ض�رك امام هذه املحكمة )دائرة الم�ر امل�ضتعجلة( 
يف متام ال�ضاعة الثامنة والن�ضف من �ضباح ي�م 2014/4/13 وذكل لالجابة على الدع�ى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�ض�ر او عدم ار�ضال وكيل عنك يف 

ال�قت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدع�ى يف غيابكما. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11067 بتاريخ  2013/4/9      
  اعادة اعالن ح�سور مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى 994 ل�سنة 2014 ايجارات
حمد  امل��دع��ي/ن���رة  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  لل�ضيدات  هيالع  �ضال�ن  عليه/  املدعى  اىل 
الهيدان وميثله/ ق�ضر املل�ك للعقارات قد اقام �ضدكم الدع�ى رقم 994 ل�ضنة 2014 ايجارات 
امام املركز بطلب الزامكم : اخالء + �ضداد مبلغ وقدره 54050 درهم + 880 درهم غرامة ارجتاع 
�ضيكات + اح�ضار �ضهادة براءة ذمة + ر�ض�م وم�ضاريف الدع�ى. وقد اعلنتم بالدع�ى وقررت 
 2014/4/22 امل�افق  الثالثاء  ي���م  بجل�ضة  للح�ض�ر  بالن�ضر  اعالنكم  اع��ادة  الق�ضائية  اللجنة 
ال�ضاعة 4:15م امام اللجنة الق�ضائية )3( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية 
دبي لنظر الدع�ى وقد امرت بتق�ضر مدة امل�ضافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�ضر فانت مكلف 

باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية
اللجنة الثالثة بالدائرة البتدائية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/4/15  
اثبات حالة - بدون الدعوى رقم 2014/42

ي��ضف  ملالكها  العامة  للمقاولت  ميتالك  عليه/م�ؤ�ض�ضة  املدعى 
حممد امني باقر اخل�ري العن�ان : بالن�ضر املدعى عليه / م�ؤ�ض�ضة 
املنازعات  ف�س  جلنة  اىل  احل�ض�ر  عليكم  يتعني  العقارية  متكن 
اليجارية مبقرها الكائن يف اب�ظبي �ضارع الدفاع منطقة مع�ضكر 
ال نهيان خلف �ضندوق الزواج وال�ض�ؤون الجتماعية فيال رقم 2 

ي�م الثالثاء امل�افق 2014/4/15 ال�ضاعة : 6 م�ضاء.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/4/14  
رقم الدعوى 2014/860

املدعى عليه/�ضركة ال�ضايغ للتكييف ذ.م.م وميثلها يا�ضني عبداهلل 
ابراهيم رقم العني حمل 6 العن�ان : بالن�ضر املدعى عليه / �ضركة 
ام بي ام العقارية يتعني عليكم احل�ض�ر اىل جلنة ف�س املنازعات 
ال  مع�ضكر  منطقة  ال��دف��اع  ���ض��ارع  يف  الكائن  مبقرها  الي��ج��اري��ة 
نهيان خلف �ضندوق الزواج وال�ض�ؤون الجتماعية فيال رقم 2 ي�م 

الثنني امل�افق 2014/4/14 ال�ضاعة : 01:00 م�ضاء.  
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
             يف الدعوى رقم 2013/1758 مدين جزئي جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية 
اىل املدعى عليه ال�ضيد/ خليفة ح�ضن عبيد ح�ضن جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي بنك 
ام القي�ين ال�طني ب�كالة بن عمر وريد للمحاماه وال�ضت�ضارات القان�نية قد اقام عليكم 
وكيلكم  او  فانتم مكلف�ن  اب�ظبي  رقم 2013/1758 مدين جزئي جتاري  الق�ضائية  الدع�ى 
الوىل  اخلربة  جلل�ضة  املحكمة  عدالة  من  املكلف  امل�ضريف  اخلبر  امام  باحل�ض�ر  القان�ين 
للح�ضابات  البيان  دار  اخلبر  مبكتب  ظهرا  ال�احدة   2014/4/10 امل�افق  اخلمي�س  ي�م  يف 
دناتا بج�ار �ض�بر ماركت  �ضارع ب�ر �ضعيد خلف مركز دبي للطران  وال�ضت�ضارات دبي ديرة 
ني� هابي لند بناية 16 مكتب رقم 101 ف�ق روك�س لتاجر ال�ضيارات للت�ا�ضل هاتف 6210103 
امل�ؤيدة  امل�ضتندات  ن�ضخة من كافة  02 فاك�س 6210131 02 - 2511318 04 م�ضطحبني معكم 
لدف�عكم وما ترونه منا�ضبا لتي�ضر اعمال اخلربة ومتكني اخلبر من اداء مهمته وبيان وجه 
احلق يف الدع�ى ويف حال عدم احل�ض�ر �ضيتم الجراء يف غيابكم وتتحمل�ن كامل امل�ض�ؤولية.
اخلبري امل�سريف الدكتور : حممد الفقي
هاتف : 6521992 050

اعالن ح�سور اجتماع اخلربة

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     

             يف الق�سية رقم 2013/1633 جتاري كلي 
ال�ضادة / �ضركة علي القبي�ضي دع�ة لجتماع خربة يف الق�ضية رقم 2013/1633 
�ضد/ الهند�ضية  لالن�ضاءات  ال�ضام  ب�ابة  م�ؤ�ض�ضة  من  املرف�عة  جتاري  كلي 
�ضركة علي القبي�ضي للمقاولت العامة يدع�كم اخلبر املهند�س/ معن باقي 
 2014/4/9 الربعاء  ي�م  وذلك  اعاله  الق�ضية  زاده حل�ض�ر جل�ضة خربة يف 
يرجى  باب�ظبي  اخلرباء  ادارة  مقر  لدى  �ضباحا  ع�ضر  احلادية  ال�ضاعة 

ح�ض�ركم مع كافة امل�ضتندات التي تخ�س الق�ضية.
املهند�س/معن باقي زادة

خبري هند�سي

اعالن اجتماع خربة

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     

يف الدعوى رقم 2014/242 جتاري كلي 
�ضد املدعى عليه/ عبداهلل حممد عبداهلل حممد الهندي املقامة من �ضركة 
دار التم�يل مبا ان هناك دع�ى مقامة �ضدكم مبحكمة اب�ظبي البتدائية 
الدع�ى  يف  خبرا  ندبنا  مت  انه  وحيث  كلي  جتاري   2014/242 رقم  حتت 
بخ�ض��س   1992 ل�ضنة  الثبات  قان�ن  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله  املذك�ره 
ميثلكم  من  او  خربة  اجتماع  حل�ض�ر  ندع�كم  املحاكم  امام  اخلربة  اعمال 
ي�م  ادناه: وذلك  امل��ضح  العن�ان  �ضيعقد يف مقر مكتبنا على  والذي  قان�نا 
الحد امل�افق 2014/4/13 يف متام ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف �ضباحا ويرجى 

منكم اح�ضار كافة امل�ضتندات امل�ؤيدة لدفاعكم عند ح�ض�ركم لالجتماع.
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 هاتف: 042527888 فاك�س : 042698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف / حممد �سعيد ال�سريف

اعالن اجتماع خربة

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/27 ت عمل- م ع- ت- اأظ(
املنفذ  الهند  اجلن�ضية:  ث�لندافيدا  ح�ضن  �ضرياندي  التنفيذ/ن�فل  طالب 
�ضده :اد�ضاك ا�ضت�ضارات ومركز امن ذ.م.م اجلن�ضية: المارات املطل�ب اعالنه 
بالن�ضر   : العن�ان  المارات  اجلن�ضية:  ذ.م.م  امن  ومركز  ا�ضت�ضارات  /اد�ضاك 
الدع�ى  ال�ضادر يف  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2013/2479 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�ضة ي�م الحد امل�افق 
الدائرة  امام  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا   2014/5/4
وكيل  ب�ا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2003 ت عمل- م ع- ت- اأظ(
�ضده  املنفذ  الهند  اجلن�ضية:  احمد  �ضيد  احمد  ا�ضحاق  التنفيذ/�ضيد  طالب 
:�ض�فاد �ضرق الو�ضط للمقاولت ذ.م.م اجلن�ضية: المارات املطل�ب اعالنه /
بالن�ضر   : العن�ان  المارات  اجلن�ضية:  ذ.م.م  للمقاولت  الو�ضط  �ضرق  �ض�فاد 
الدع�ى  ال�ضادر يف  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2013/1491 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�ضة ي�م الحد امل�افق 
الدائرة  امام  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا   2014/4/27
وكيل  ب�ا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/26 ت عمل- م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/�ضيد علي احمد �ضاه �ضيد غالم ح�ضن �ضاه اجلن�ضية: باك�ضتان 
املنفذ �ضده :تن�ير ب�ضر لعمال البالط والرخام اجلن�ضية: المارات املطل�ب 
العن�ان  المارات  اجلن�ضية:  والرخام  البالط  لعمال  ب�ضر  /تن�ير  اعالنه 
ال�ضادر يف  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�ضر مبا   :
الدع�ى رقم 2013/2558 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�ضة ي�م الثالثاء 
امام  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا   2014/5/13 امل�افق 
الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2528 ت عمل- م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/حممد رفيق ال�ضالم نزير احمد اجلن�ضية: بنغالد�س املنفذ �ضده 
املطل�ب  البالط والبال�ضرت اجلن�ضية: المارات  :م�ؤ�ض�ضة �ضهل احلياه لعمال 
المارات  اجلن�ضية:  والبال�ضرت  البالط  لعمال  احلياه  �ضهل  /م�ؤ�ض�ضة  اعالنه 
العن�ان : بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر 
يف الدع�ى رقم 2013/1185 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�ضة ي�م الحد 
امام  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا   2014/4/20 امل�افق 
ب�ا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/305 ت عمل- م ع- ت- اأظ(
�ضده  املنفذ  بنغالد�س  اجلن�ضية:  ال�ضالم  �ضاهد  التنفيذ/عبدالعليم  طالب 
اعالنه  املطل�ب  المارات  اجلن�ضية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  البي�س  :الك�كب 
/الك�كب البي�س للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�ضية: المارات العن�ان : بالن�ضر 
الدع�ى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
امل�افق  الحد  ي�م  لنظره جل�ضة  اأظ وحدد  ع- ب-  م  رقم 2013/3072 عم جز- 
الدائرة  امام  باحل�ض�ر  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  م�عدا   2014/4/20
وكيل  ب�ا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  353/ 2014 جتاري -م ت-�س- اأظ

امل�ضتاأنف : م�ضرف اب�ظبي ال�ضالمي اجلن�ضية: المارات امل�ضتاأنف عليه: م�ؤ�ض�ضة ي�رب 
المارات  واآخرون اجلن�ضية:  العامري  �ضامل عامر  فار�س  الن�ضائية ميثلها/  للمعدات 
م��ض�ع ال�ضتئناف : الغاء حكم 7500000 درهم املطل�ب اعالنه/  ج�زاف اميل �ضفراوي 
ب�ضفته كفيال �ضخ�ضيا و�ضامنا ل�ضداد املدي�نية عن امل�ضتاأنف �ضده الثالث  اجلن�ضية: 
رقم   الدع�ى  يف  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قد  امل�ضتاأنف  ان  مبا  بالن�ضر  العن�ان:  لبنان 
2012/1299 جت كل - م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�ضة ي�م الثنني امل�افق 2014/4/21 
لذا فانت مكلف باحل�ض�ر ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ضتئناف 
اب�ظبي  الكائنة- مع�ضكر ال نهيان �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�ض�ار مل�ضتنداتك  م�قعا عليها قبل م�عد اجلل�ضة املحددة.
                                                                                  قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
      اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1442 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
�ضعيد  ب�زيد  لطيفة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  الول  اخلليج  مدعي/بنك   
ثعيلب عبداهلل النعيمي اجلن�ضية: المارات م��ض�ع الدع�ى: املطالبة مببلغ 75.618 
اجلن�ضية:  النعيمي  عبداهلل  ثعيلب  �ضعيد  ب�زيد  لطيفة  اعالنه/  املطل�ب  درهم 
وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عن�انه:  المارات 
مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/4/23 امل�افق  الربعاء  ي�م  املحكمة 
باحل�ض�ر ال�ضاعة 8.30 �ضباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية- 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  امل�ضتنداتك م�قعا  و�ض�را  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدع�ى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/4/2  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
        اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  155 /2014 جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:املقاولت والنزاعات الن�سائية  
 مدعي/ال�ضني�رة للمقاولت ذ.م.م ميثلها ا�ضالم جان مرزا اجلن�ضية: المارات مدعي 
المارات  اجلن�ضية:  واخرون  ل�ضاحبها/رفيق  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  بالزما  عليه: 
للمقاولت  بالزما  اعالنه/  املطل�ب  درهم   6.000 مببلغ  املطالبة  الدع�ى:  م��ض�ع 
املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عن�انه:  المارات  اجلن�ضية:  ل�ضاحبها/رفيق  ذ.م.م  العامة 
اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الربعاء امل�افق 2014/4/23 م�عدا 
لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�ض�ر ال�ضاعة 8.30 �ضباحا امام الدائرة الثانية ب� 
اآل نهيان �ضخ�ضيا او  حمكمة اب�ظبي البتدائية- الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر 
ب�ا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ض�را امل�ضتنداتك م�قعا عليها 

قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/4/2  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  77 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

مدعي/ركن اجلدار للمقاولت العامة ملالكها/ �ضامل خليفة �ضامل را�ضد اجلن�ضية:   
المارات مدعي عليه: م�ؤ�ض�ضة ثري لينز للمقاولت العامة ملالكها/ م�ضاعد �ضعيد 
علي �ضاعد املحربي واخرون اجلن�ضية: المارات م��ض�ع الدع�ى: مطالبة مالية 
اجلن�ضية:  عا�ض�ر  ح�ضني  �ضالح  حممد  ح�ضني  اعالنه/  املطل�ب  درهم   195000
وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عن�انه:  فل�ضطني 
مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2014/4/15 امل�افق  الثالثاء  ي�م  املحكمة 
باحل�ض�ر ال�ضاعة 8.30 �ضباحا امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية- 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان  �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  امل�ضتنداتك م�قعا  و�ض�را  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدع�ى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/3/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  73 /2014 مد كل- م ر-ب-اأظ

وكيل  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  العتيبة  حارب  حممد  حارب  مدعي/حممد   
ح�ضن  ن�ره  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  العتيبة  حممد  حارب  ورثة  عن 
م�ضتحقة  اجرة  �ضداد  الدع�ى:  م��ض�ع  المارات  اجلن�ضية:  ال�ضليطي  م�ضفر 
352.556 درهم املطل�ب اعالنه/ ن�ره ح�ضن م�ضفر ال�ضليطي اجلن�ضية: المارات 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�ضحيفة  با�ضل  بالن�ضر  عن�انه: 
وحددت املحكمة ي�م الثنني امل�افق 2014/4/21 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة  باحل�ض�ر  مكلف 
البتدائية- الكائنة دائرة الق�ضاء �ضخ�ضيا او ب�ا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  م�قعا  امل�ضتنداتك  و�ض�را  بدفاعك  مذكرة 

الدع�ى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ 2014/4/2  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/98   مدين جزئي   
اىل املدعى عليه / 1 -بينج�ين جلف �س ذ م م وميثلها/ قان�نا �ضهناز حمزة حممد 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /�ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة )�س م ع(  
وميثله: حمم�د حجاج عزب اب�جريدة قد اقام  الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام 
املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )11684.72 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف 
متام  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة ي�م الثالثاء امل�افق 2014/4/23 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  او من ميثلك  باحل�ض�ر  فانت مكلف  لذا   ch2.A.17

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/32   مدين جزئي   

القامة  1 -عائ�س �ضالح عائ�س ح�ضني احلارثي جمه�ل حمل   / عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي /�ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة )�س م ع(  وميثله: حمم�د حجاج 
عزب اب�جريدة قد اقام  الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )4592.55 درهم( والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة ي�م 
الثالثاء امل�افق 2014/4/22 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.A.17 لذا فانت مكلف 
باحل�ض�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل .
رئي�س الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11067 بتاريخ   2014/4/9     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/80 

بانه  افادتكم  ن�د  بالن�ضر  العن�ان:  العقارات  وادارة  للمقاولت  ال�ضقر  ركن  �ضدها:  املحك�م 
يف تاريخ 2014/3/16 �ضدر حكم من قبل ادارة جلان ف�س املنازعات اليجارية )اب�ظبي( يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�ضالح املحك�م لها: �ضركة ام بي ام العقارية حكمت اللجنة : بالزام 
ال�ض�اغل  من  خالية  للمدعية  وت�ضليمها  احلكم  با�ضباب  املبينة  العي�ن  باخالء  عليها  املدعى 
باحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد والزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 200000 
النزاع وفقا  للعني م��ض�ع  القيمة اليجارية  ب�ضداد  والزامها  املرجتعة  ال�ضيكات  درهم قيمة 
للقيمة املحددة بعقد اليجار مع الزيادة القان�نية ب�اقع 5% �ضن�يا عن الفرتة املطالب بها 
من تاريخ نهاية العقد وحتى تاريخ الخالء والزام املدعى عليها بتقدمي براءة ذمة عن املاء 
والكهرباء والهاتف وال�ضيانة اخلا�ضة بعني النزاع حتى تاريخ الخالء والت�ضليم الفعلي مع 
قابال لال�ضتئناف خالل  دره��م. حكما  وامل�ضاريف ومبلغ مائتي  بالر�ض�م  املدعى عليها  ال��زام 

)15( ي�م  اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا امل�ضتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

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

انطالق حمالت الدعاية لالنتخابات العراقية

مقتل 44 من داع�س يف الفلوجة وجنوب بغداد
•• بغداد-وكاالت:

مقتل  العراقية  ال�ضلطات  اعلنت 
44 من عنا�ضر الدولة ال�ضالمية 
يف ال���ع���راق وال�������ض���ام )داع���������س( يف 
ع��م��ل��ي��ت��ني ع�����ض��ك��ري��ت��ني خ����الل ال 
الناطق  وقال  املا�ضية  �ضاعة   24
با�ضم وزارة الداخلية العميد �ضعد 
ان ق�ة  بر�س  ل�كالة فران�س  معن 
ن�����ض��ب��ت كمني   17 ال���ف���رق���ة  م���ن 
داع�س كانت  ملجم�عة من عنا�ضر 
حتاول الهج�م على ثكنة ع�ضكرية 
يف م��ن��ط��ق��ة دوي��ل��ي��ب��ة ال����اق���ع���ة يف 
ج���ن����ب ب���غ���داد ومت��ك��ن��ت م���ن قتل 
املك�نة  امل��ج��م���ع��ة  اف������راد  ج��م��ي��ع 
وك��ان��ت ق�ات   . ع��ن�����ض��را   25 م��ن 
ذاتها  امل��ن��ط��ق��ة  ق��ت��ل��ت يف  اجل��ي�����س 
املا�ضي  ال���ض��ب���ع  عن�ضرا  ارب��ع��ني 
خالل هج�م على وح��دة ع�ضكرية 
وت�ا�ضل  عليها  ال�ضتيالء  حاول�ا 
ق����ات الم���ن الن��ت�����ض��ار يف مناطق 
يف  خ�ض��ضا  ال��ب��الد  م��ن  متفرقة 
ال�ضيطرة  ب��ه��دف  ب���غ���داد  حم��ي��ط 

على الو�ضاع المنية.
ال���ت���ي خ���رج���ت عن  ال��ف��ل���ج��ة  ويف 
�ضلطة الدولة من عدة ا�ضهر، قال 
الناطق نف�ضه ان ق�ة فرقة التدخل 
ال��ق���ة اجل�ية  ال�����ض��ري��ع وب��ا���ض��ن��اد 
ت�جيه  م���ن  مت��ك��ن��ت  وامل���دف���ع���ي���ة، 
ما  داع�����س  لتنظيم  ملقرين  �ضربة 
ا�ضفر عن مقتل 19 منهم وا�ضابة 

ع���ل���ى م���ق���اع���د جم���ل�������س ال����ن�����اب 
328 م��ق��ع��دا يف  ال��ب��ال��غ ع���دده���ا 
بنظام  �ضُتجرى  التي  النتخابات 
ال���ق����ائ���م ل ب���ال���ن���ظ���ام ال����ف����ردي. 
وام�����ت�����الأت اجل���������دران يف ����ض����ارع 
املر�ضحني  ب�ض�ر  بغداد  العا�ضمة 
�ضخ�ضيات  ومنهم  النتخابات  يف 
معروفة مثل املالكي ووج�ه اأخرى 
ج���دي���دة ت�����ض��ع��ى ل��ل��ف���ز م���ن اأج���ل 
ك��ث��ر من  اإح�����داث تغير وي�����ض��ع��ر 
اقرتاب  م��ع  ب��ال��ت��ف��اوؤل  العراقيني 
ا�ضطراب  رغ��م  النتخابات  م�عد 
عراقي من  وق��ال  الأمني.  ال��ضع 
�ضكان حي الكرادة يف بغداد ُيدعى 
اأوىل..  مرحلة  هذه  م�ضعب  ُمعاذ 
حتى  النتخابية  البطاقة  ا�ضتالم 
بعملية  ن�ضارك  اهلل  �ضاء  اإن  بعدها 
اأنه  التي ح ت�ضر. نتمنى  التغير 
امل�ج�دة  ه��ذه  نخب ج��دي��دة غ��ر 
ا�ضتهلكت.  نق�ل  هي  والتي  حاليا 
ما قدمت  �ضن�ات  ثماين  لها  �ضار 
اإن  ت��ت��ج��دد  اأن���ه  ���ض��يء. نتمنى  ل��ن��ا 
���ض��اء اهلل.  وذك����ر امل�����ض���ؤول���ن عن 
النتخابات اإن ثمة زيادة ملح�ظة 
ال��ع��راق��ي��ني يف خمتلف  اإق���ب���ال  يف 
اأنحاء البلد على ت�ضجيل اأ�ضمائهم 
وا�ضتالم  ال���ن���اخ���ب���ني  ق�����ائ����م  يف 
البطاقات النتخابية الإلكرتونية 
ت��ق��ل�����س فر�س  ال���ت���ي  اجل�����دي�����دة 
حد  اإىل  ال��ت�����ض���ي��ت  يف  ال��ت��الع��ب 

بعيد.

للمر�ضحني يف اأول انتخابات عامة 
ان�ضحاب  منذ  العراق  يف  �ضُتجرى 
 ..2011 ع��ام  الأمريكية  ال��ق���ات 
النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  و���ض��ُت��ج��رى 
ت���ت���زاي���د فيه  ال���ع���راق���ي���ة يف وق����ت 
اأعمال العنف . واأمر رئي�س ال�زراء 
بن�ضر  امل���ال���ك���ي  ن�������ري  ال����ع����راق����ي 
وبت�ضليح  ال��ف��ل���ج��ة  ح�����ل  ق������ات 
يف  للمت�ضددين  املناه�ضة  القبائل 
املحافظة. ويتناف�س ما يزيد على 
ائتالفات  و107  مر�ضح   9000

با�ضم  املتحدث  واكد  اخرين    27
ا�ضتهدف  ال��ق�����ض��ف  ان  ال��داخ��ل��ي��ة 
املقرين اثناء اجتماع ح�ضره كبار 
قيادات داع�س يف الفل�جة، وا�ضفر 
عجالت  خم�س  تدمر  عن  كذلك 
ت���دم���ر خم���ب���اأ كبر  ا���ض��اف��ة اىل 

للعب�ات النا�ضفة وال�ضلحة .
خارج  الفل�جة  مدينة  زال���ت  وم��ا 
���ض��ي��ط��رة ال���ق����ات ال��ع��راق��ي��ة منذ 
�ضيطر  ان  بعد  ا�ضهر  ث��الث��ة  نح� 
ال�ضالمية  الدولة  م�ضلح�  عليها 

الق�ات  وت��ن��ف��ذ  ال�����ض��ام  ال���ع���راق  يف 
ال�ضح�ة  العراقية مب�ضاندة ق�ات 
متالحقة  عمليات  الع�ضائر  وابناء 
الول-دي�ضمرب  كان�ن  نهاية  منذ 
امل���ا����ض���ي، مل���ط���اردة م�����ض��ل��ح���ن من 
ال����دول����ة ال����ض���الم���ي���ة يف ال���ع���راق 
بع�س  على  ت�ضيطر  ال��ت��ي  وال�����ض��ام 
التي  م��ن��اط��ق حم��اف��ظ��ة الن����ب����ار 
ب���ط����ل نح�  ح������دود  ت�������ض���رتك يف 

. �ض�ريا  مع  كلم   300
الدعاية  حمالت  ب���داأت  ذل��ك،  اىل 

مقتل 4 ع�ضكريني مينيني يف هجوم للقاعدة 
•• عدن-اأ ف ب:

اعلن م�ضدر امني ميني ان اربعة عنا�ضر من ق�ات المن 
اخلا�س قتل�ا وا�ضيب اثنان اخران يف هج�م جديد �ضنه 
فجر ام�س م�ضلح�ن يعتقد انهم من تنظيم القاعدة �ضد 
املكال عا�ضمة  ملدينة  الغربي  املدخل  تفتي�س عند  نقطة 

حمافظة ح�ضرم�ت جن�ب �ضرق اليمن.
وي���ات���ي ذل����ك يف اط����ار ت��ك��ث��ي��ف ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي ي�ضنها 
م�����ض��ل��ح���ن م����ن ال��ت��ن��ظ��ي��م امل���ت���ط���رف ����ض���د اله������داف 
ال�ضحراوية  احلك�مية، ل�ضيما يف حمافظة ح�ضرم�ت 
ت�ضييق  بعد  القاعدة  م�ضلح�  اليها  جلاأ  التي  ال�ضا�ضعة 

وذكر  ال��ب��الد.  بجن�ب  اخ��رى  عليهم يف مناطق  اخل��ن��اق 
امل�ضدر المني ل�كالة فران�س بر�س ان م�ضلحني يرتدون 
مالب�س لل�ضرطة ويعتقد انهم من القاعدة �ضن�ا هج�ما 
بال�ضلحة الر�ضا�ضة على نقطة بروم ال�اقعة غرب مدينة 
املكال مما ا�ضفر عن مقتل اربعة من افراد النقطة وهم 
من ق�ات المن اخلا�س التابعة ل�زارة الداخلية وا�ضابة 
متكن�ا  املهاجمني  ان  اىل  امل�ضدر  وا���ض��ار  اخ��ري��ن  اثنني 
اي�����ض��ا م��ن اق��ت��ح��ام م��ق��ر ل��ل�����ض��رط��ة ب��ال��ق��رب م��ن نقطة 
بعد  ال�ضرطة  ال�ضلحة من منت�ضبي  التفتي�س وم�ضادرة 
�ضكان ل�كالة  ال�ضالح. من جهتهم، ذكر  تهديدهم بق�ة 
فران�س بر�س ان ق�ات امنية وع�ضكرية و�ضلت بعد �ضاعة 

من الهج�م ومت تعزيز النت�ضار المني بق�ة يف املنطقة. 
وك����ان ث��م��ان��ي��ة ج��ن���د مي��ن��ي��ني وارب���ع���ة م��ه��اج��م��ني قتل�ا 
اجلمعة يف هج�م �ضنه مقاتل�ن من القاعدة على م�قع 
للجي�س يف ح�ضرم�ت، وكان ذلك بعد ي�مني فقط من 
اآخ��ر على املقر العام للجي�س يف ع��دن، كربى  هج�م دام 

مدن اجلن�ب، ما ا�ضفر عن ع�ضرين قتيال.
ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل���ك��ال��ة  ميني  ع�ضكري  م�ضدر  وق���ال 
تنظيم القاعدة كثف هجماته التي ت�ضتهدف ق�ات المن 
املحافظة  يف  بق�ة  ين�ضط  انه  اذ  ح�ضرم�ت  يف  واجلي�س 
ال�ضن�ات  م��دى  على  الن�ضاط  ه��ذا  تعاظم  اىل  م�ضرا   ،

الثالث الخرة .

•• فيينا-اأ ف ب:

ال��دول العظمى واي��ران ج�لة جديدة من  ب��داأت 
اىل  الت��ضل  ام��ل  على  فيينا  يف  ام�س  املحادثات 
اتفاق نهائي ميكن ان ي�ضع حدا بحل�ل ال�ضيف 

للت�تر الذي يثره الربنامج الن�وي اليراين.
امل��ف��او���ض��ات خ��الل جل�ضة  ه��ذه  وت���رة  وت�ضارعت 
اي���ران يف  ال��ث��الث��اء وه��ي الثالثة منذ ان واف��ق��ت 
من  ق�ضم  تعليق  ع��ل��ى  ال��ث��اين-ن���ف��م��رب  ت�ضرين 
ن�ضاطاتها الن�وية لقاء رفع جزئي للعق�بات التي 
ت�ضل اقت�ضادها. و�ضرح وزير اخلارجية اليراين 

العا�ضمة  اىل  حممد ج�اد ظريف لدى و�ض�له 
لنهاء  �ضن�ضعى  اأم�س  �ضابق  وق��ت  يف  النم�ضاوية 
املفاو�ضات(  )م��ن  اجل�لة  تلك  خ��الل  املحادثات 
�ضهر  من  ابتداء  اتفاق  م�ضروع  ب�ضياغة  والبدء 
 21 وي��ب��داأ يف  الي���راين  التق�مي  ارديبه�ضت )يف 
بدء  على  اي�ضا  وا�ضنطن  وتع�ل  ني�ضان-ابريل( 
اجلل�ضة  خ��الل  النهائي  الت��ف��اق  م�ض�دة  �ضياغة 
الت��ضل  يف  طهران  وتامل  ايار-ماي�.  يف  املقبلة 
يلحظ  مت���ز-ي���ل��ي���   20 قبل  �ضامل  ات��ف��اق  اىل 
امل���ت���ح���دة والحت������اد  ك����ل ع���ق����ب���ات المم  ال����غ����اء 
الوروبي وال�ليات املتحدة مقابل �ضمانات ح�ل 

••عبد املجيد بن عمر:

يف  ال��ع��امل  �ضهدها  ال��ت��ي  العميقة  ال��ت��ح���لت  اأف����رزت 
جديدة،  جي�ا�ضرتاتيجية  ت���ازن��ات  الأخ���رة  العق�د 

منها ما ُبني على احل�ار ومنها ما ُبني على ال�ضراع.
وق���د اك��ت���ت دول ع��دي��دة ب��ن��ران ه���ذه ال��ت��ح���لت اأو 
ب��ضلتها،  ت�جيه  اأ���ض��اءت  لأنها  اإم��ا  �ضرارتها،  طالتها 
اأو امتنعت عن م�اكبتها، لأنها مل ت�ضت�عب طبيعتها 
وما تنط�ي عليه من خماطر. ولنا يف ال�طن العربي 

اأمثلة عديدة دامية فيما يخ�س الحتمال الأخر.
وت��ق��ف ال�����ض��ني م��ن ب��ني اأه���م ال��ن��م��اذج ال��ت��ي اأح�ضنت 
م�ضت�ى  على  اأثبتت  حيث  التح�لت،  تلك  مثل  اإدارة 
عديدة  مناطق  اكت�ضاح  اإمكانية  اخلارجية  �ضيا�ضتها 
لل�ليات  اخللفية  احل��دي��ق��ة  اإىل  اإف��ري��ق��ي��ا  م��ن  متتد 
دون خ��س  الالتينية،  اأمريكا  اأي  الأمريكية،  املتحدة 
اأي �ضراع ع�ضكري، ودون ا�ضتنزاف مل�اردها وطاقاتها، 
بل على العك�س من ذلك، �ضكلت تلك التح�لت رافعة 
التي  ال��ف��ر���س  ك��ل  ا�ضتثمرت  ح��ي��ث  ال�����ض��ني  لنه��س 

اأتاحتها الع�ملة، وحتا�ضت كل �ضلبياتها ومطباتها.
ولعل �ضر هذا النجاح، يكمن يف اأن ال�ضني، يف عالقاتها 
القائمة،  الدولية  ال�ضراعات  من  وم�قفها  اخلارجية 
الأول�يات وف�ق  اأُمُّ  القت�ضادية  جعلت من م�ضاحلها 
كل العتبارات الإيدي�ل�جية وال�ضيا�ضية، بل اأكر من 
ذلك جعلت �ضقفا وحدودا لتلك امل�ضالح كلما اقت�ضى 

احلفاظ على ت�ازن ما ذلك.
وق��د ك��ان تعاطيها م��ع الأزم����ة الأوك��ران��ي��ة الأخ���رة، 
وان  حتى  الدبل�ما�ضي  لتعاطيها  م��ت��ج��ددا  من���ذج��ا 
كان احد اأطراف النزاع احد اأهم حلفائها املفرت�ضني 
ان  ي���ؤك��د  مب��ا  م�ضرتكة  الق�ا�ضم  ع��دي��د  ب��ه  وجتمعها 
�ضينيا  اإب��داع��ا  تظل  رف��ي��ع  خيط  على  ال�ضر  ريا�ضة 
بامتياز. لقد �ضاءت ال�ضدفة ، اأن تتزامن ج�لة الرئي�س 
ال�ضيني �ضي جني بينغ يف اأوروب��ا مع بل�غ الت�تر بني 
والرو�س من جهة  الأوروبيني والأمركيني من جهة 

اأخرى ذروته ب�ضبب �ضم م��ضك� ل�ضبه جزيرة القرم.
مل تكن اأوكرانيا حم�ر حمادثات �ضى جني بينغ ، ل يف 
باري�س ، اأو برلني ، اأو يف لهاي وبروك�ضل، بل احتلت 
العالقات القت�ضادية الثنائية املقام الأول من جدول 

الأعمال.
املفارقة كانت لفتة، ففي ال�قت الذي كانت فيه رو�ضيا 
ال�ضني  كانت  عليها،  غربية  عق�بات  بفر�س  م��ه��ددة 
 ، الأوروب���ي���ة  ال���دول  م��ع  عالقاتها  تعميق  اإىل  ت�ضعى 
ولكن اأي�ضا مع الحت��اد الأوروب��ي الذي قام �ضي جني 

بينغ باأول زيارة لرئي�س �ضيني ملقره .
وم��ن��ذ ب��داي��ة الأزم���ة الأوك��ران��ي��ة ، متيز م���ق��ف بكني 

بغم��ضه . 
ع��ل��ى غ����رار ف��الدمي��ر ب���ت��ني ، ي��ك��ره زع��م��اء ال�ضني 
يتمكن�ن  ال��ذي��ن  املتظاهرون  ُيثرها  التي  الف��ضى 
باإ�ضرارهم من اإ�ضقاط النظام القائم، كما يتقا�ضم�ن 

هذه اخل�ضية مع زعيم الكرملني.
الحتاد  �ضق�ط  على  ال�ضني  تتح�ضر   ، ب���ت��ني  وم��ث��ل 
ال�ض�فياتي، لي�س لن عالقتها كانت على الدوام جيدة 
مع جارتها الق�ة العظمى ال�ضي�عية ، بل على العك�س 
اأن الإ�ضالحات ال�ضيا�ضية  من ذلك، فقد كانت تعتقد 
اأق��دم عليها  التي  املا�ضي  القرن  يف منت�ضف ثمانينات 
الرئي�س ميخائيل غ�ربات�ض�ف، اأدت اإىل انهيار النظام 
ال�ض�فياتي، وُتدر�س جتربة البري�ضرتويكا يف مدار�س 
احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني باعتبارها اإحباطا ويف نف�س 
اللجنة  يف  وم�ضاعديه  بينغ  ج��ني  �ضي  ينظر   ، ال���ق��ت 
الدائمة للمكتب ال�ضيا�ضي للحزب ال�ضي�عي ال�ضيني، 

بقلق اإىل انتهاك �ضيادة دولة و�ضالمتها الرتابية .
ق�ضم  عندما  حتفظ�ا  اأن  ال�ضني  ل��زع��م��اء  �ضبق  وق��د 
وانتزع منها   ،  2008 عام  ب�تني ج�رجيا  فالدمير 
اأن  ويعتربون  اجلن�بية،  واأو�ضيتيا  اأبخازيا  منطقتي 
امل�ضر،  تقرير  يف  ال�ضع�ب  ح��ق  على  م��ضك�  ا�ضتناد 
قد  خطرة  �ضابقة   ، القرم  جزيرة  �ضبه  �ضم  لتربير 
ُت�ضتخدم ي�ما �ضدها وجتد من ُيطالب بذات امل�ضر 
الأغلبية  ذات  �ضينجيانغ  اأو  التبت  ملنطقة  بالن�ضبة 

امل�ضلمة.
ل�ضك ، اأن مبداأ ب�تني القا�ضي باأن اأي اأرا�س ي�ضكنها 
رو�ضيا ميكن  م��ن  ج��زءا  تك�ن  اأن  اإىل  م�ؤهلة  ال��رو���س 
بكني  قادة  ما يخ�ضاه  اأكر  لكن  تاي�ان،  تطبيقه على 

ال�ضتقالل  اإىل  الذاتي لالأرخبيل  يق�د احلكم  اأن  ه� 
النهائي، وُيبعده عن ال�طن الأم.

هذه املخاوف، ُتف�ضر ملاذا مل تتبع ال�ضني ُخطى م��ضك� 
اأو يف اجلمعية  اأوكرانيا، �ض�اء يف جمل�س الأم��ن  ح�ل 
عن  بكني  ممثل  امتنع  حيث  املتحدة،  ل��الأمم  العامة 
يف  �ضابقتان  جمه�ريتان  �ضاندت  ح��ني  يف  الت�ض�يت، 
مل��ضك�،  تقليديا  بال�لء  تدينان  ال�ض�فياتي  الحت��اد 
وهما رو�ضيا البي�ضاء واأرمينيا، �ضاندتا رو�ضيا، يف حني 
التي  امل�ضتقلة  ال��دول  رابطة  اأع�ضاء  من  تبقى  ما  لذ 
اأقامتها رو�ضيا بعد تفكك الحتاد ال�ض�فياتي ، بجدار 

المتناع عن الت�ض�يت مثل ال�ضني .
ه���ذا احل����ذر، ي��ق��ط��ع م��ع ل��ه��ج��ة ال�����ض��ح��اف��ة ال�ضينية 
الر�ضمية ، حيث اعتربت غل�بال تاميز، وهي �ضحيفة 
ق�مية ، ُم�ضتعرة التعبر املاوي ال�ضهر، اأن ال�ليات 
املتحدة والدول الأوروبية لي�ض�ا �ض�ى من�ر من ورق 

يف م�اجهتهم لرو�ضيا ، داعية اإىل ت�افق مع م��ضك�.
ويف ال�قت الذي ي�ضعى الرئي�س �ضي اإىل حتقيق �ضراكات 
ق��ادة بكني ل ُيزعجهم حقا  اأوروب���ا، فان  اقت�ضادية يف 
ونزعته  الأيدي�ل�جية  الغرب  بهيمنة  رو�ضيا  تنديد 
مطالبة  ب�تني  فالدمير  ينتقد  وعندما  الت��ضعية، 
الدميقراطية  يخ�س  م��ا  يف  معايره  بفر�س  ال��غ��رب 
وحق�ق الإن�ضان واقت�ضاد ال�ض�ق، ل ميكن للم�ض�ؤولني 
ال�ضينيني اإل الت�ضفيق وامل�افقة، رغم انه من امل�ؤكد 
خالل  ب��ال��ك��ام��ل،  ا�ضتغلت  ال�����ض��ني  اأن  ي��درك���ن  اأن��ه��م 
الغرب  و�ضع  ال��ذي  الع�ملة  نظام  الأخرين،  العقدين 
ق�اعده، ولت�ضبح ثاين اأكرب اقت�ضاد يف العامل، بل هم 
اأكر من  يعتزم�ن ال�ضتمرار يف ال�ضتفادة من ذلك، 
ال�ضر على ذات  الي�م من  اإىل  التي مل تتمكن  رو�ضيا 

املن�ال. 
غر اأن ال�ضني تبقى ممزقة بني القب�ل بنظام دويل 
يخ�ض�ن انعكا�ضاته ال�ضيا�ضية التي قد تنال من ال�ضلطة 
وتدفع باجتاه تغيرها، وبني هدم ذاك النظام لفر�س 
اآخر مب�ضاعدة الدول ال�ضاعدة ورو�ضيا، الق�ة العظمى 

ال�ضابقة زمن الحتاد ال�ض�فياتي .
ال�ضينية  امل�ضالح  تلتقي  الأخ���ر  ال�ضيناري�  ه��ذا  يف 
التقارب  تاأتي حم��اولت  مع م�ضالح ب�تني، ومن هنا 
ع�ضكري  حريق  �ضفا  اإىل  و�ض�لهما  بعد  البلدين  بني 
يف �ضتينات القرن املا�ضي، وقد اأ�ض�ضا معا عام 2001 
منظمة �ضنغهاي للتعاون، التي ت�ضم اأي�ضا اأربعة دول 
ذلك  اأخ��رى، مبا يف  اآ�ضي�ية  ودول  ال��ضطى  اآ�ضيا  من 

اإيران ، ب�ضفة مالحظ.
وي�ضعى الطرفان �ضمن دول بريك�س ، اإىل اإحداث بنك 
م�ضرتك للتنمية، وت�ضتعد م��ضك� وبكني لإبرام اتفاق 
ح�ضن  م��ع��اه��دة  م��ن  اأب��ع��د  ي��ذه��ب  الع�ضكري  للتعاون 
من   2001 عام  امل�قعة  والتعاون  وال�ضداقة  اجل���ار 

طرف فالدمير ب�تني و جيانغ ت�ضه مني.
الأ�ضلحة  ���ض��ادرات  رب��ع  يقارب  ما  الآن  ال�ضني  ومتثل 
الأ�ضلحة  ل�ضناعة  ج��ي��دا  ح��ري��ف��ا  وك��ان��ت   ، ال��رو���ض��ي��ة 

الأوكرانية التي ا�ضرتت منها اأول حاملة طائرات.
اأولها،  امل�ضالح ه��ذا،  ذل��ك، هناك ح��دود لتقاطع  وم��ع 
اإىل  ورو�ضيا  ال�ضني  بني  التاريخي  الثقة  ع��دم  حت���ل 
ق�ضرة  م�ضاحلة  بعد  ال�ضتينات  منذ  معلن  تناف�س 
1949، وهذا التناف�س  على اثر الث�رة ال�ضينية عام 

مل يختف.
ويتمثل ثانيها، يف اأن ال�ضني ُتبدي حذرا �ضديدا وهي 
يتجاوز  ول  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����ض��ادي  ال��ن��ظ��ام  يف  ُت�ضكك 
نقدها الأق���ال اإىل اأفعال. وُيذكر يف هذا ال�ضياق، انه 
الدعاية  كانت   ،2008-2007 املالية  الأزم��ة  اأثناء 
الر�ضمية ال�ضينية ُتربز اأوجه الق�ض�ر يف الراأ�ضمالية، 
بكني،  من  وانطالقا  الر�ضمية،  ال�ضني  كانت  حني  يف 
تق�د �ضيا�ضة ملكافحة الأزمة �ضاعدت على اإنقاذ التجارة 

الدولية التي ت�ضتمد منها ازدهارها.
اأخرا ، ل ترغب بكني يف حتمل م�ض�ؤوليات دولية كبرة 
، على الأقل طيلة الفرتة التي يعتقد فيها قادتها باأنهم 
من الق�ة ما يكفي لتجنب خطر اأن تاأخذهم الع�ا�ضف 
اخلارجية، فهي ُتركز اهتمامها على املدى املت��ضط ، 
الهادئ حيث ت�ضطدم مطالباها بحلفاء  على املحيط 

ال�ليات املتحدة اأو بالأمريكيني اأنف�ضهم.
اخلال�ضة، اإن ال�ضني تدرك اأنها �ض�ف حتتاج اإىل دعم 
يف حال م�اجهة اأزمة مفت�حة، من هنا يتاأتى حر�س 

قادتها على مراعاة رو�ضيا دون اأن تتبّنى كل معاركها.

الربنامج الن�وي اليراين ال�ضلمي. لكن ل يزال 
للتقريب  كبرة  ت��ن��ازلت  تقدمي  ال�ضروري  من 
بني وجهتي نظر ايران التي تدافع عن حقها يف 
برنامج ن�وي �ضلمي والق�ى العظمى التي ت�ضتبه 
يف انها ت�ضتخدمه غطاء حليازة ال�ضالح الن�وي. 
ال�فد  يراأ�س  ال��ذي  ان يجتمع ظريف  ويفرت�س 
امل��ف��او���س الي����راين، م��ع وزي���رة خارجية الحتاد 
الوروبي كاثرين ا�ضت�ن على مائدة ع�ضاء م�ضاء 
الي�م الثنني. وتدير ا�ضت�ن املفاو�ضات مع ايران 
با�ضم جمم�عة 5+1 )ال�ليات املتحدة وال�ضني 

وفرن�ضا وبريطانيا ورو�ضيا واملانيا(.

ت�ضارع وترية مفاو�ضات النووي الإيراين 

فهمي وكوناري يبحثان التطورات مب�ضر 

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�ض�ري  الإع�������الم  وزي�����ر  اأع���ل���ن 
الرت�ضح  ب��اب  اأن  الزعبي  ع��م��ران 
يف  �ضيفتح  الرئا�ضية  لالنتخابات 
الأيام الع�ضرة الأخرة من ال�ضهر 
ي�ؤخر  لن  م�عدها  واأن  اجل���اري، 
اأو  ع�ضكرية  اأو  اأمنية  اأ�ضباب  لأي 

�ضيا�ضية.
وق����ال ال��زع��ب��ي يف ل��ق��اء م��ع قناة 
وكالة  واأوردت���ه���ا  اللبنانية  امل��ن��ار 
الأنباء ال�ض�رية الر�ضمية )�ضانا( 
الأغلبية ال�ضاحقة من ال�ض�ريني 
الأ�ضد  ب�����ض��ار  ال��رئ��ي�����س  ت��ط��ال��ب 
بال�ضتمرار يف قيادة البالد م�ؤكدا 
اأن النتخابات �ضتجرى يف جميع 
م�ضت�يات  اأع��ل��ى  وف��ق  املحافظات 

ال�ضفافية واحلياد والنزاهة .
يخ��س  ال���ذي  الأ���ض��د  يعلن  ومل 
م��ن��ذ ث����الث ����ض���ن����ات ح���رب���ا �ضد 
ق�������ات امل���ع���ار����ض���ة ال���ت���ي حت����اول 
كان  اإذا  م����ا  ب��ح��ك��م��ه  الإط�����اح�����ة 
�ضيخ��س النتخابات التي جتري 
بحل�ل ي�لي�-مت�ز، لكن حلفاءه 
اللبناين  اهلل  وح����زب  رو���ض��ي��ا  يف 

ت�قع�ا تر�ضحه وف�زه.
وقال الزعبي اإن اإجراء النتخابات 
ل��ن ي��ت��ع��ار���س م��ع خ���ي���ارات احلل 
جنيف،  ع��م��ل��ي��ة  اأو  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
الأخ�ضر  ال��دويل  ال��ضيط  واتهم 
نزيها  ب��اأن��ه مل يكن  الإب��راه��ي��م��ي 

ول حياديا.
املهجرين  اأرق����ام  اأن  اأي�����ض��ا  وذك���ر 
والالجئني خمتلف عليها ومبالغ 
ف����اإن حك�مته  ذل����ك  ف��ي��ه��ا، وم����ع 
للع�دة  ال�����ض���ري��ني  جميع  ت��دع��� 

من اأجل امل�ضاركة بالنتخابات.

حرية االإعالم
اإن عدم عمل بع�س  ال�زير  وق��ال 
اإجراء  �ض�ريا  يف  الإع���الم  و�ضائل 
بامل�س  ل���ه  ع��الق��ة  ول  ت��ن��ظ��ي��م��ي، 
ت�ضهد  ومل  الإع����������الم  ب���ح���ري���ة 
الرئي�س  و�����ض�����ل  م���ن���ذ  ����ض����ري���ا 
احلكم  اإىل  الأ�ضد  حافظ  ال�ضابق 
ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ض��ي��ة ت��ع��ددي��ة، بل 
كان يقام نهاية كل ولية ا�ضتفتاء 
و�ضتك�ن  للرئي�س  التجديد  ح�ل 
املزمع  ال��رئ��ا���ض��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
الأوىل  ال�����ع�����ام،  ه�����ذا  اج������راوؤه������ا 
يف ظ���ل د���ض��ت���ر ج��دي��د اأق����ر عام 
2012 واألغى املادة الثامنة التي 

ال�ح�ضية يف النزاع ال�ح�ضي الذي 
يطالب  الدمار،  اإىل  �ض�ريا  يق�د 
املتحاربة  العام الأط��راف  الأم��ني 
���ض��م��ان حماية  ع��ل��ى  وداع��م��ي��ه��ا 
دينهم  عن  النظر  بغ�س  املدنيني 
ان  اإىل  واأ�ضار  الإثني  انتمائهم  اأو 
ال�ض�رية  احل��ك���م��ة  م��ن  ك��ل  على 
وامل���ج���م����ع���ات امل�����ض��ل��ح��ة واج����ب 
اأخالقية  وم�������ض����ؤول���ي���ة  ق���ان����ين 
يبذل�ا  اأن  وعليهم  بذلك،  للقيام 
كل ما يف و�ضعهم لتفادي واحل�ؤول 
املدنيني،  �ضد  العنف  وق����ع  دون 
الع�ض�ائي  الق�ضف  ذل���ك  يف  مب��ا 
وال����غ����ازات اجل����ي���ة ع��ل��ى مناطق 
م��دن��ي��ة . وق���ال الأم����ني ال��ع��ام ان 
فران�س  الأب  م�����ض��ن،  ك��اه��ن  ق��ت��ل 

البعث  ح��زب  اأن  على  تن�س  كانت 
ه��� ق��ائ��د ال���دول���ة. وك���ان جمل�س 
اأق����ر م����ؤخ���را البن�د  ال�����ض��ع��ب ق��د 
الرئا�ضية  ب��الن��ت��خ��اب��ات  املتعلقة 
قان�ن  م�����ض��روع  �ضمن  وال�������اردة 
ذلك،  اىل  ال��ع��ام��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
املتحدة،  الأمم  ع����ام  اأم����ني  ح���ث 
بان كي م�ن، الأط��راف املتحاربة 
�ضمان  على  وداعميها،  �ض�ريا  يف 
حماية املدنيني بغ�س النظر عن 
الإثنية،  انتماءاتهم  اأو  ديانتهم 
معرباً عن اإدانته قتل كاهن اأجني 

م�ضن يف مدينة حم�س.
بياناً  ب��ان  با�ضم  املتحدث  واأ���ض��در 
التقارير  ظ���ل  يف  ان����ه  ف��ي��ه  ق����ال 
الأعمال  ع��ن  امل��زع��ج��ة  اجل��دي��دة 

ل���غ��ت، يف حم�س، يعد  ف��ان دي��ر 
اإىل  ال��ت��ي ت�ضر  الأج����دد  امل��اأ���ض��اة 
املدنيني  حلماية  امللحة  احل��اج��ة 
وعرب عن اإدانته لعمل العنف غر 
الإن�ضاين �ضد رجل وقف ببط�لة 
اإىل جانب ال�ضعب ال�ض�ري يف ظل 
احل�ضارات وال�ضع�بات املتزايدة.

واإذ عرب عن روعته بعد روؤية �ض�ر 
القتل يف بلدة ك�ضب ال�ض�رية، ذكر 
انه فيما مل تتمكن ال�مم املتحدة 
ال��ت��ح��ق��ق م��ن ه���ذه الأعمال  م��ن 
النتهاكات  ت�����ض��ت��م��ر  ال���ح�����ض��ي��ة، 
الفا�ضحة حلق�ق الإن�ضان واأجرب 
ك�ضب،  مثل  بكاملها،  ق��رى  �ضكان 

على الفرار.
ال����ق�����ات  ان  اإىل  ب������ان  واأ�������ض������ار 
احلك�مية ال�ض�رية ما زالت تدمر 
اأحياء بكاملها بطريقة ع�ض�ائية، 
وت����ط����م����ر ع�����ائ�����الت حت�����ت رك�����ام 
قلقه  ع��ن  اأي�����ض��اً  معرباً  منازلها، 
جمم�عات  ا�ضتمرار  من  ال�ضديد 
منظمات  ان����ه����ا  ع���ل���ى  م�����ض��ن��ف��ة 

اإرهابية يف ترويع املدنيني.
وراأى الأمني العام ان البع�س يف 
�ض�ريا وخارجها يعتقدون انه ممن 
املمكن الف�ز بهذا النزاع ع�ضكرياً، 
املزيد  اإل  يجلب  ل  ال��ع��ن��ف  ل��ك��ن 
يف  ال�ضتقار  وان��ع��دام  املعاناة  من 
�ض�ريا، وي�لد الف��ضى باملنطقة. 
وح����ث ال�������ض����ري���ني ج��م��ي��ع��اً ومن 
هذا  وقف  على  باخلارج  يدعمهم 
النزاع الآن، وطالب كل الأطراف 
امل�ضاعدات  ب��ض�ل  ف���راً  ال�ضماح 
الإن�����ض��ان��ي��ة وال��ع��م��ال، وذل���ك من 
واملجتمعات  ال����ع����ائ����الت  اأج�������ل 

ال�ض�رية.

بان يحث على �شمان حماية املدنيني يف �شوريا

دم�ضق ت�ضر على اإجراء النتخابات الرئا�ضية يف موعدها

رو�ضيا تعلن ت�ضفية القيادي ال�ضي�ضياين عمروف 
•• مو�شكو-يو بي اأي:

دوك�  الق�قاز  اإم��ارة  تنظيم  زعيم  ت�ضفية  الرو�ضية  الفدرالية  الأم��ن  هيئة  اأك��دت 
عمروف ونقلت و�ضائل اإعالم رو�ضية، عن مدير هيئة الأمن، األك�ضندر ب�رتنيك�ف، 
ق�له يف كلمة األقاها يف اجتماع للجنة ال�طنية ملكافحة الإرهاب ، الثالثاء، اإن اإحدى 
العمليات الأمنية اأ�ضفرت عن ت�ضفية ن�ضاط رئي�س منظمة اإمارة الق�قاز الإرهابية 
الثاين- كان�ن  قال يف  دميرتي ميدفيديف،  رو�ضيا،  وزراء  رئي�س  وكان   . عمروف 
يناير املا�ضي اإنه يجب اعتبار عمروف حياً طاملا مل تت�فر اأدلة دامغة على م�ته. 
اأما الرئي�س ال�ضي�ضاين رم�ضان قادروف فقد اأعلن عن ت�فر اأدلة وبراهني جديدة 
على وفاة عمروف، م�ضرا اإىل اأنه مل يتم العث�ر على جثته بعد ولكن هناك براهني 
ت�ؤكد م�ته. وكانت املرة الأخرة التي ظهر فيها، دوك� عمروف، يف ت�ضجيل �ضريط 
مهاجمة  اإىل  اأن�ضاره  دع��ا  عندما   ،2013 مت�ز-ي�لي�  يف  الإن��رتن��ت  على  م�ض�ر 

اأوملبياد �ض�ت�ضي 2014، واأعلن رفع احلظر عن العمليات الإرهابية يف رو�ضيا.

•• القاهرة-يو بي اأي:

ب��ح��ث وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة امل�����ض��ري ن��ب��ي��ل ف��ه��م��ي، ووفد 
ك�ناري،  عمر  األفا  برئا�ضة  اأفريقيا  حكماء  جلنة  ميّثل 
واآفاق  امل�ضرية  ال�ضاحة  على  الأو���ض��اع  ت��ط���رات  ام�س 
الر�ضمي  الناطق  وق��ال  امل�ضرية-الأفريقية.  العالقات 
العاطي،  عبد  ب��در  ال�ضفر  امل�ضرية  اخل��ارج��ي��ة  با�ضم 
اأع��رب عن حر�س م�ضر  ال�زير فهمي  اإن  اللقاء،  عقب 
على التعاون الكامل مع اأ�ضقائها الفارقة لطي �ضفحة 
ال�ضابق  املا�ضي والنظر لالمام واإع��ادة النظر يف القرار 
بتجميد  )اخل��ا���س  الأف��ري��ق��ي  والأم����ن  ال�ضلم  ملجل�س 
داً ع��ن عزم  ع�����ض���ي��ة م�����ض��ر يف امل��ج��ل�����س(، وع����رّب جم�����دَّ

ق��دم��اً يف جت�ضيد  بامل�ضي  امل�����ض��ري��ة  احل��ك���م��ة  وال���ت���زام 
خالل  من  ع�ضرية  دميقراطية  ببناء  ال�ضعب  تطلعات 
ا�ضتكمال تنفيذ باقي ا�ضتحقاقات خريطة الطريق بعد 
ال�ضتفتاء على الد�ضت�ر، وقرب تنظيم انتخابات رئا�ضية 
وبرملانية حرة ونزيهه تليق مبكانة �ضعب م�ضر وث�رتني 
ك�ناري  الرئي�س  اأن  العاطي  عبد  واأ���ض��اف   . عظيمتني 
اأعرب عن تقدير وفد حكماء اأفريقيا على كامل تعاون 
اأن  اإىل  ، لفتاً  ال�فد  ملهمة  وتفهمها  امل�ضرية  احلك�مة 
ك�ناري اأ�ضار اإىل اأن ال�فد الأفريقي على علم مبدى اأمل 
احلك�مة امل�ضرية واملعار�ضة وخمتلف الق�ى ال�ضيا�ضية 
واملجتمع املدنى فى م�ضر وغ�ضبهم من ا�ضتمرار غياب 

م�ضر عن اأن�ضطة الحتاد الأفريقي .

اأحوال

رو�ضيا وال�ضني: للم�ضالح حدود..!
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 204692     بتاريخ :   20 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيدة / اك�ضاو �ض�ن وو.
 وعن�انه: 14868 الن�د �ضنرت، �ض�ب منرب اإف – 1 – 2  امل�ضلة رود، ديرة، دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س ولبا�س القدم وغطاء الراأ�س.      

  ال�اق�عة بالفئة: 25
و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة AIMEIGAO كتبت بحروف لتينية ومظللة بالل�ن البني ويعل�ها 
دائرة حدودها مظللة بالل�ن البني ومظللة من الداخل بالل�ن الأ�ض�د ويف منت�ضف تلك الدائرة من الأعلى 
اأعلى اجلزء الأمين واأخرى يف  لالأ�ضفل خط مظلل بالل�ن البني كما ي�جد نقطة مظللة بالل�ن البني يف 
منت�ضف اجلزء الأي�ضر من الدائرة ، وجميع ذلك داخل م�ضتطيل مظلل بالل�ن الأ�ض�د كما بال�ضكل املرفق.    

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 181397    بتاريخ :   01/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ك�اليتى ملنت�جات اللبان م م ح
 وعن�انه: �س . ب 261451، جبل، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 اللح�م و الأ�ضماك و حل�م الدواجن و ال�ضيد ، خال�ضات اللح�م ، الف�اكه و اخل�ضروات املحف�ظة و املجففة 
و املطهية، هالميات )اجليلي( و مربيات و ف�اكة مطب�خة بال�ضكر ، البي�س و احلليب و منتجات احلليب، 

الزي�ت و الده�ن املعدة لالأكل.
  ال�اق�عة بالفئة: 29

بالل�ن  وحم��ددة  البي�س  بالل�ن  كتبت  لتينية  بحروف    DAIRY الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�ضف 
ر�ضمة  وا�ضفلها  ال�ض�د  بالل�ن  ال�ضفر وحم��ددة  بالل�ن  كتبت   BEST الالتينية  الكلمة  وا�ضفلها  ال�ض�د 

ت�ضبه غليان احلليب وجميعهم يحيط مب ر�ضم دائرة مظللة بالل�ان ال�ضفر والحمر كما بال�ضكل املرفق.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 203766     بتاريخ :   02 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: التيبارماك جيدا �ضاناي يف تيكاريت ان�نيم �ضركيتي.
 وعن�انه: �ضاكما ك�ي ك�ج�ك�رو حمل�ضي كاف��ضباي كادي�ضي منرب : 70 بالبارماك تي�ضي�ضلري عمراين 

ا�ضطنب�ل.
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 ع�ضل النحل، بروب�لي�س )�ضمع النحل(، هالم ملكي لال�ضتهالك الب�ضري، منتجات متعلقة بالع�ضل.      
  ال�اق�عة بالفئة: 30

و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية )Balparmak( كتبت بالل�ن الأ�ض�د وكتب بج�ارها الكلمة 
الالتينية )ApiterA(  بالل�ن الأ�ض�د كتب احلرف الالتيني ) )A يف و�ضطه �ضكل دائري ب�ضكل مميز 

وذلك يف اأول الكلمة واأخر الكلمة وجميعهم ب�ضكل مميز كما بال�ضكل املرفق.    
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182625    بتاريخ :   27/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / اأي�ب عي�ضى اليا�س يحيى
 وعن�انه: �س . ب 14710، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س، ولبا�س القدم واغطية الرا�س 

  ال�اق�عة بالفئة: 25
بالل�ن ال�ض�د  AL TAWAWEESH كتبت بحروف لتينية  الكلمة    و�ضف العالمة: عبارة عن 

وا�ضفلها كتبت الكلمة الط�اوي�س بحروف عربية بالل�ن ال�ض�د كما ه� بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182628    بتاريخ :   27/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / اأي�ب عي�ضى اليا�س يحيى
 وعن�انه: �س . ب 14710، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س، ولبا�س القدم واغطية الرا�س 

  ال�اق�عة بالفئة: 25
و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة AL Mayadeen كتبت بحروف لتينية بالل�ن ال�ض�د وا�ضفلها كتبت 

الكلمة امليادين بحروف عربية بالل�ن ال�ض�د كما ه� بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182435    بتاريخ :   22/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / اأي�ب عي�ضى اليا�س يحيى
 وعن�انه: �س . ب 14710، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س، ولبا�س القدم واغطية الرا�س 

  ال�اق�عة بالفئة: 25
و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة  AIAjwadكتبت بحروف لتينية بالل�ن ال�ض�د وا�ضفلها كتبت الكلمة 

الج�اد بحروف عربية بالل�ن ال�ض�د كما ه� بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات:

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 181720    بتاريخ :   08/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م
با�ض��م: ي�ا �ضاجن�ضاو �ضت�ضنارى فرم

وعن�انه: منرب 23983 ، فل�را 2 ، ات�س دي�ضرتيكت ، ي�ا انرتنا�ضي�نال تريد �ضيتى ، زيجياجن ، ال�ضني
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 ورق ن�ضخ ) قرطا�ضية ( ، الب�مات ، م�ضابك �ضلكية للمكاتب ، مكاب�س امل�ضابك ال�ضلكية ) ل�ازم مكتبية ( ،الت 
، �ضكاكني لل�رق ) ادوات قطع ( ل�ازم  اأق��الم الر�ضا�س كهربائية او غر كهربائية ، خرمات مكتبية  برى 
مكتبية ، م�ضابك ت�ضتخدم فى املكاتب ، دبابي�س للر�ضم ، م�ضابك لل�رق ، علب ) اأطقم ( كتابة ، م�ائع ت�ضحيح 
) ل�ازم مكتبية ( ، دفاتر ) قرطا�ضية ( ، طبعات ) اختام ( ، اأقالم الر�ضا�س ، اأ�ضرطة ل�ضقة قرطا�ضية ، 

اقالم حتديد قرطا�ضية ، م�ضاطر قائمة الزاوية ، اقالم تل�ين ، الت تقديد ال�رق لال�ضتخدام املكتبى.
  ال�اق�عة بالفئة: 16

و�ضف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينى DL DINGLI كتبت بالل�ن ال�ض�د ومن الناحية اليمنى 
DINGLI واعالها الكلمة  ي�جد ر�ضم ق��ضني منحنني وعلى اجلانب الي�ضر ت�جد الكلمة الالتينية  

ال�ضينية  بحروف �ضينية وجميعهم بالل�ن ال�ض�د كما بال�ضكل املرفق.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 203764     بتاريخ :   02 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: التيبارماك جيدا �ضاناي يف تيكاريت ان�نيم �ضركيتي.
 وعن�انه: �ضاكما ك�ي ك�ج�ك�رو حمل�ضي كاف��ضباي كادي�ضي منرب : 70 بالبارماك تي�ضي�ضلري عمراين 

ا�ضطنب�ل.
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 حب�ب اللقاح ) مكمالت الغذائية (.      
  ال�اق�عة بالفئة: 5

و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية )Balparmak( كتبت بالل�ن الأ�ض�د وكتب بج�ارها الكلمة 
الالتينية )ApiterA(  بالل�ن الأ�ض�د كتب احلرف الالتيني ) )A يف و�ضطه �ضكل دائري ب�ضكل مميز 

وذلك يف اأول الكلمة واأخر الكلمة وجميعهم ب�ضكل مميز كما بال�ضكل املرفق.    
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182436    بتاريخ :   22/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / اأي�ب عي�ضى اليا�س يحيى
 وعن�انه: �س . ب 14710، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س، ولبا�س القدم واغطية الرا�س 

  ال�اق�عة بالفئة: 25
ال�ض�د  بالل�ن  لتينية  ب��ح��روف  كتبت     Al Wardan الالتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�ضف 

وا�ضفلها الكلمة العربية " ال�ردان “ كتبت بالل�ن ال�ض�د كما بال�ضكل املرفق.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182433    بتاريخ :   22/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / اأي�ب عي�ضى اليا�س يحيى
 وعن�انه: �س . ب 14710، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س، ولبا�س القدم واغطية الرا�س 

  ال�اق�عة بالفئة: 25
و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة  AI NAWARES كتبت بحروف لتينية بالل�ن ال�ض�د وا�ضفلها 

كتبت الكلمة الن�ار�س بحروف عربية بالل�ن ال�ض�د كما ه� بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182434    بتاريخ :   22/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / اأي�ب عي�ضى اليا�س يحيى
 وعن�انه: �س . ب 14710، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س، ولبا�س القدم واغطية الرا�س 

  ال�اق�عة بالفئة: 25
و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة   AL Madaen كتبت بحروف لتينية بالل�ن ال�ض�د وا�ضفلها كتبت 

الكلمة املدائن بحروف عربية بالل�ن ال�ض�د كما ه� بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 139447     بتاريخ :   24 / 02 / 2010م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: كاراكا زوا�ضا�ضي تيكاريت يف �ضاناي ان�نيم �ضركتي.
 وعن�انه: بي�ضان �ضان �ضيت برليك كاد منرب: 24 ياك�بل� ب�ي�ك�ضيكمي�س – اإ�ضطنب�ل – تركيا.

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات  الفر�س،  �ضنع  م���اد  فر�س،  اإ�ضفنج،  ام�ضاط،  للمطبخ،  و  املنزيل  لال�ضتعمال  اأوعية  و  اأواين  و  اأدوات 
تنظيف، �ضلك جلي، اأواين و اأدوات م�ضن�عة من اخلزف )�ضراميك(، الزجاج، اخلزف ال�ضيني، الفخار، و 

الغر واردة يف فئات اأخرى ، فر�س اأ�ضنان كهربائية و غر كهربائية.      
  ال�اق�عة بالفئة: 21

و�ضف العالمة: عبارة عن  الكلمة الالتينيةemsan  كتبت بالل�ن البي�س داخل م�ضتطيل مظلل بالل�ن 
الحمر الداكن  وبج�ارها من اعلى اليمن دائرة بداخلها حرف R كما بال�ضكل املرفق. 

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 203767     بتاريخ :   02 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: التيبارماك جيدا �ضاناي يف تيكاريت ان�نيم �ضركيتي.
 وعن�انه: �ضاكما ك�ي ك�ج�ك�رو حمل�ضي كاف��ضباي كادي�ضي منرب : 70 بالبارماك تي�ضي�ضلري عمراين 

ا�ضطنب�ل.
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 ع�ضل النحل، بروب�لي�س )�ضمع النحل(، هالم ملكي لال�ضتهالك الب�ضري، منتجات متعلقة بالع�ضل.      
  ال�اق�عة بالفئة: 30

و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية )BALPARMAK( كتبت بالل�ن الأ�ض�د وبخط عري�س 
وكتبت بج�ارها الكلمة الالتينية )HONEYBUNCH(  بالل�ن الأ�ض�د وبخط رفيع ب�ضكل مميز 

كما بال�ضكل املرفق.    
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 181399    بتاريخ :   01/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: جى . فى ) ج�د في�ضنى ( راي�س ي�نيد  
 وعن�انه: جى .تى رود ، تراورى – 116  132 ، هريان ، الهند

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 الأرز.

 ال�اق�عة بالفئة: 30
داخل  البي�س  بالل�ن  كتبت  لتينية  BAADSHAHبحروف  الكلمة   ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�ضف 

م�ضتطيل مظلل بالل�ن ال�ض�د ويعل�ها ر�ضمة لرجل داخل �ضكل هند�ضى كما بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182432    بتاريخ :   22/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / اأي�ب عي�ضى اليا�س يحيى
 وعن�انه: �س . ب 14710، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س، ولبا�س القدم واغطية الرا�س 

  ال�اق�عة بالفئة: 25
و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة   AI Tamaem كتبت بحروف لتينية بالل�ن ال�ض�د وا�ضفلها كتبت 

الكلمة التمائم بحروف عربية بالل�ن ال�ض�د كما ه� بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182626    بتاريخ :   27/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / اأي�ب عي�ضى اليا�س يحيى
 وعن�انه: �س . ب 14710، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س، ولبا�س القدم واغطية الرا�س 

  ال�اق�عة بالفئة: 25
و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة AL Manadees كتبت بحروف لتينية بالل�ن ال�ض�د وا�ضفلها كتبت 

الكلمة املنادي�س بحروف عربية بالل�ن ال�ض�د كما ه� بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 181955    بتاريخ :   13/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / اجنانى ك�مار ج�اجنكا
 وعن�انه: ان – 85 ، ك�ن�ت بلي�س ، ني�دلهى 110001 – الهند

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الن�ضطة الريا�ضية والثقافية.

  ال�اق�عة بالفئة: 41
و�ضف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية )  G - D ( بحروف لتينية بالل�ن ال�ض�د يف�ضل بينهم ) . 

(  يليها الكلمة الالتينيةGOENKA  كتبت بالل�ن ال�ض�د كما بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 203757     بتاريخ :   02 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ك�ميل اأونيب��س ذ.م.م.
 وعن�انه: رو األربت� بارنتي 1382 اإري�ضيم، اآر اإ�س 99700-000، الربازيل.

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 حافالت، حافالت كهربائية، بي�ت متنقلة مبحركات، هياكل مركبات.      

  ال�اق�عة بالفئة: 12
 و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية COMIL كتبت بحروف كبرة ومظللة بالل�ن الأ�ض�د كما 

بال�ضكل املرفق.    
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 203765     بتاريخ :   02 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: التيبارماك جيدا �ضاناي يف تيكاريت ان�نيم �ضركيتي.
 وعن�انه: �ضاكما ك�ي ك�ج�ك�رو حمل�ضي كاف��ضباي كادي�ضي منرب : 70 بالبارماك تي�ضي�ضلري عمراين 

ا�ضطنب�ل.
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 غبار طلع معد كمادة غذائية ) حب�ب لقاح (.      
  ال�اق�عة بالفئة: 29

و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية )Balparmak( كتبت بالل�ن الأ�ض�د وكتب بج�ارها الكلمة 
الالتينية )ApiterA(  بالل�ن الأ�ض�د كتب احلرف الالتيني ) )A يف و�ضطه �ضكل دائري ب�ضكل مميز 

وذلك يف اأول الكلمة واأخر الكلمة وجميعهم ب�ضكل مميز كما بال�ضكل املرفق.    
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182624    بتاريخ :   27/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / اأي�ب عي�ضى اليا�س يحيى
 وعن�انه: �س . ب 14710، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س، ولبا�س القدم واغطية الرا�س 

  ال�اق�عة بالفئة: 25
ال�ض�د  بالل�ن  لتينية  ب��ح��روف  كتبت   AL TAWAWEES الكلمة    ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�ضف 

وا�ضفلها كتبت الكلمة الط�اوي�س بحروف عربية بالل�ن ال�ض�د كما ه� بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067
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الفجر الريا�ضي
الثالثاء  - 8   ابريل    2014 م   -   العـدد    11066
Tuesday   8  April   2014  -  Issue No   11066

ي�ضارك منتخبنا ال�طني لرماية الأطباق يف مناف�ضات  بط�لة 
كاأ�س العامل لرماية الأطباق  التي تنطلق غدا  اخلمي�س  وت�ضتمر 
حتى 15  من �ضهر اإبريل اجلاري يف مدينة ت��ضان الأمركية. 
ي�ضارك يف البط�لة  303  رماة ميثل�ن  44  دولة بينهم  81  
وت�ضهد  وال�ضكيت.  الرتاب  م�ضابقتي  �ضت�ضاركن فقط يف  رامية 
البط�لة م�ضاركة قيا�ضية من الدولة امل�ضيفة ال�ليات املتحدة 
الأمريكية حيث ميثلها  24  راميا ورامية بجانب  24  راميا 
  15 و  ورو�ضيا  الهند  20  من كل من  و  بريطانيا  ورامية من 
 13 وال�ضني   وفنزويال  كندا  م��ن  ك��ل  م��ن   14 و  اإيطاليا  م��ن 
والربازيل  وفنلندا  وال��دامن��ارك  ورامية  راميا   12 وا�ضرتاليا  

وف��رن�����ض��ا وال��دوم��ي��ن��ك��ان 10  رم��اة..ب��ج��ان��ب ث��م��ان��ي��ة ل��ك��ل من 
اإىل �ضتة رماة  اإ�ضافة  ال�ض�يد  الإم��ارات وج�اتيمال و�ضبعة من 
بعثة منتخبنا  ال��دول. وت�ضم  وت�ضيلي وغرها من  النم�ضا  من 
ال�طني التي و�ضلت اإىل مدينة ت��ضان �ضبعة رماة بينهم اأربعة 
رماة يف رماية الأطباق املزدوجة من احلفرة  الدبل تراب  وهم 
ال�ضام�ضي  مانع  ب��ن  و�ضيف  مكت�م  اآل  دمل���ك  ب��ن  جمعه  ال�ضيخ 
وحممد عبد اهلل �ضاحي واأحمد عبد اهلل �ضاحي ويحيى املهري 
وراميني اثنني يف رماية الأطباق من الأبراج ال�ضكيت وهما �ضيف 
الأطباق  رماية  واح��د يف  رام  بجانب  بن فطي�س وحممد ح�ضن 
من احلفرة الرتاب وه� ظاهر العرياين بجانب اجلهاز الإداري 

النعيم  ح�ضن  ول���ؤي  العبار  وماجد  الع�ر  علي  خالد  وي�ضم 
واجلهاز الفني وي�ضم مارك� ك�نتي مدرب الرتاب وروفائيل 
ن��ادي ت��ضان للرماية  حممد م��درب الدبل ت��راب . وي�ضهد 

ال��رتاب وميثلنا  لرماة  الر�ضمي  التدريب  الأرب��ع��اء  الي�م 
فيها ظاهر العرياين ويعقد ظهر الي�م الجتماع الفني 
املنتخبات  ومدربي  واإداري���ي  م��دراء  بح�ض�ر  للبط�لة 
امل�ضاركة. و�ضيتم الإع��الن عن كل الرتتيبات اخلا�ضة 
الفتتاحية وهي  امل�ضابقة  الرتكيز على  بالبط�لة مع 
م�ضابقة رماية الطباق من احلفرة واملقرر اأن تنطلق 

غدا اخلمي�س وت�ضتكمل �ضباح ي�م اجلمعة. 

منتخبنا الوطني ي�ضارك يف بطولة كاأ�س العامل لرماية الأطباق يف تو�ضان الأمريكية

•• العني – الفجر : 

خليفة  للنا�ضئني،  الدولية  العني  بط�لة  مدير  اأك��د 
�ضليمان، مدير القطاع الريا�ضي لكرة القدم بالنادي، 
البط�لة  بتنظيم  اخلا�ضة  الرتتيبات  كافة  اكتمال 
واملقررة   ،2014 للنا�ضئني  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��دول��ي��ة 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ط��ح��ن���ن ب���ن حم��م��د ب��ال��ق��ط��ارة خالل 
اأبريل  �ضهر  م��ن   19 ال���  13وحتى  ال���  م��ن  ال��ف��رتة 
اجلاري، مب�ضاركة �ضبعة فرق هي منتخب الإمارات 
ب�هانغ  الأمل���اين،  هاب�رغ   ، �ضنة   17 للنا�ضئني حتت 
الياباين،  ري�ض�ل  كا�ضي�ا  اجلن�بي،  الك�ري  �ضتيلرز 
الربتغايل  بنفيكا  الإجن���ل���ي���زي،  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
ونادي العني م�ضت�ضيف البط�لة، م��ضحاً اأنه �ضيتم 
ت�ضم  اإذ  جمم�عتني،  اإىل  امل�ضاركة  ال��ف��رق  تق�ضيم 
الربتغايل  بنفيكا  الأمل���اين،  هامب�رغ  العني،  الأوىل 
الثانية  املجم�عة  اأم���ا   ، ال��ي��اب��اين  ري�ض�ل  وكا�ضي�ا 
 17 حتت  للنا�ضئني  ال�طني  منتخبنا  من  فتتاألف 
�ضتيلرز  وب�هانغ  الإجنليزي  �ضيتي  ومان�ض�ضرت  �ضنة 
ال���ك����ري اجل��ن���ب��ي . واأع������رب خ��ل��ي��ف��ة ���ض��ل��ي��م��ان عن 
اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�ضيخ  ل�ضم�  وت��ق��دي��ره  امتنانه 
نهيان، م�ضت�ضار الأمن ال�طني، نائب رئي�س املجل�س 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي،  لإم����ارة  التنفيذي 
راعي  ال�ضرف،  هيئة  لرئي�س  الأول  النائب  ال��ن��ادي، 
وم�ؤ�ض�س البط�لة التي بلغت اأعلى م�ؤ�ضرات النجاح 
النجاح  وا�ضرتاتيجية  الثاقبة  �ضم�ه  روؤي���ة  بف�ضل 
دولية  لتميز  عن�اناً  باتت  والتي  معاملها  اأر�ضى  التي 
بتطبيق  العاملة  اللجان  كافة  التزام  بف�ضل  العني 
اأعلى املعاير الدولية املتبعة يف العمل التنظيمي عاملياً 
مل�اكبة عالمات التط�ر وحتقيق الأه��داف املرج�ة. 
امل����ؤمت���ر ال�ضحفي  ���ض��ل��ي��م��ان، خ���الل  وق����ال خ��ل��ي��ف��ة 
اخلا�س بالك�ضف عن التجهيزات املرتبطة بالبط�لة، 
اأم�س بقاعة امل�ؤمترات املحلقة مبلعب خليفة بن زايد 
بنادي العني،  اإن بط�لة العني الدولية ظلت حتظى 
نادي  ���ض��رك��ة  اإدارة  جمل�س  م��ن  ال��الئ��ق  ب��اله��ت��م��ام 

العني لكرة القدم، برئا�ضة ال�ضيخ عبداهلل بن حممد 
بن خالد اآل نهيان، والذي يحر�س على متابعة اأدق 

التفا�ضيل املتعلقة بالتح�ضرات للبط�لة .

جناح ت�شويقي
ال��ل��ج��ان العاملة  ���ض��ل��ي��م��ان ج��ه���د  وام���ت���دح خ��ل��ي��ف��ة 
اخل�ض��س  وج��ه  على  الت�ض�يق  وجل��ن��ة  بالبط�لة، 
ب��رئ��ا���ض��ة ع��ب��داهلل خ�����ري، م��ع��رباً يف ال���ق��ت نف�ضه 
ع���ن ب��ال��غ ت��ق��دي��ره ل��ك��اف��ة ال���رع���اة ال���ذي���ن حر�ض�ا 
نفخر  اإذ  ال�ضابعة،  الن�ضخة  جن��اح  يف  امل�ضاهمة  على 
بالإ�ضارة هنا اإىل جمل�س اأب�ظبي الريا�ضي ال�ضريك 
�ضيتي  ح��م  ب��ن  جمم�عة  ج��ان��ب  اإىل  ال�ضرتاتيجي 
���ض��ي��زن وجم��م���ع��ة حم��م��د ر����ض����ل خ�����ري واأولده 
وال�ثبة  الإم��������ارات  وج��ام��ع��ة  ل��ل��ط��ران  والحت������اد 
ل��ل��خ��دم��ات وم�����ض��ت�����ض��ف��ى ت������ام وم�����ض��ت�����ض��ف��ى العني 
واجليمي  م���ل  وال��ع��ني  للتم�ر  والف�عة  احلك�مي 
و�ض�ي�س  لله�اتف  �ضت�ر  وك����ل  م���ل  وب����ادي  م���ل 
وكليك  احل��ي���اين  لالإنتاج  العني  وم���زارع  لل�ضاعات 
واخلياط  للمنا�ضبات  وك�ا�ضي  والن�ضخ  للكمبي�تر 

حفيت  وحمطة  ال�ضيارات  لتلميع  وكييك  العيناوي 
ل��ل�����ض��ي��ارات وال��ل���ت�����س ل��ل��ع��ط���رات وم��ط��ع��م الرو�ضة 
ومطعم وم�ضاوي اخلروف الذهبي وق�ضر احلل�يات 
هيلي  وف��ن��دق  وال��ب��ل��ي��اردو  للب�لينج  اليحر  وم��رك��ز 

ريحان من روتانا .

اأهداف مهمة 
وال�عد  و�ضعه  ال��ذي  الهدف  ح���ل  �ض�ؤال  على  ورداً 
اأول م�ؤمتر �ضحفي بعد  ال��ذي قطعه على نف�ضه يف 
ت�ضعيد  يتم  ب���اأن  البط�لة  م��دي��ر  من�ضب  ت���ىل  اأن 
فرتة  نهاية  حتى  الأول  الكرة  فريق  اإىل  لعبني   6
املقبل، قال:  امل��ضم  ينتهي  الذي  النادي  تعاقده مع 
اأه����داف ���ض��غ��رة يعمل على  اإن�����ض��ان  ل��ك��ل  اأن  امل���ؤك��د 
حتقيقها من اأجل ال��ض�ل لغايته اأو الهدف الرئي�س 
هدفاً  و�ضعت  و�ضخ�ضياً  بل�غه،  اإىل  يتطلع  ال���ذي 
البط�لة  مدير  مبن�ضب  تكليفي  مت  اأن  منذ  مهماً 
وه� ت�ضعيد 6 لعبني اإىل الفريق الأول لكرة القدم، 
الدورة  ه��ذه  خمرجات  من  مهمة  ثمرة  تك�ن  حتى 
ومن بينهم ثالثة لعبني اأ�ضا�ضيني، واإذا مل يتحقق 
فلن اأتابع عملي واأمتنى اأن يتحقق هذا الهدف، لي�س 
ل�ضمان وج�دي يف من�ضبي ولكن لتحقيق الأهداف 
الإماراتية  ال��ك��رة  تط�ر  دع��م  يف  اإليها  نتطلع  التي 
األ يك�ن  اأ���ض���اأ ما يف احلياة  واأك��م��ل:  ون��ادي العني. 
لك هدفاً ت�ضعى اإليه لذلك قطع ال�ع�د ميثل حالة 
من التحدي مع النف�س، ولي�س التزاما فقط باأهداف 
م�ضتحيلة كما يعتقد البع�س، واحلياة بدون اأهداف 
�ضغرة ل قيمة لها، وه� الأمر الذي نحر�س على 

تعليمه لأبنائنا، لأنها �ضتك�ن رتيبة ومملة. 

م�شلحة الكرة االإماراتية 
م�ضاركة  اأن  ال�ضحفي  امل���ؤمت��ر  يف  �ضليمان  واأو���ض��ح 
البط�لة واجب على  للنا�ضئني يف  ال�طني  املنتخب 
الأندية  يف  عمل  اأي  اأن  خ�ض��ضاً  املنظمة،  اللجنة 
خمتلف  يف  املنتخبات  بتط�ير  وثيقة  ع��الق��ة  على 

ن�اق�س  اأم���ام  اأنف�ضنا  جن��د  ل  حتى  امل��راح��ل، 
واجبنا  من  لذلك  امل��رج���ة،  اأهدافنا  يف  ت�ؤثر 
ال�طنية.  منتخباتنا  تط�ير  يف  امل�ضاهمة 
لنادي  بالن�ضبة  ال���ق��ت  اأن  احلقيقة  وزاد: 

ا�ضتياء من  يبدو غر جيد وهناك  العني 
اأو�ضحنا  اأننا  اجلهاز الفني للفريق، غر 
النتائج  اإح���راز  اإىل  نتطلع  ل  باأننا  لهم 
وهدفنا  الدولية  البط�لة  يف  الإيجابية 
من  وال�ضتفادة  امل�ضاركة  ه�  الأ�ضا�ضي 
امل���دار����س الكروية  ت��ل��ك  الح��ت��ك��اك م��ع 
املتن�عة، ف�ضاًل عن اأنها فر�ضة لختبار 

باأن  ع��ل��م��اً  و97   96 لع���ب���ي  ج��اه��زي��ة 
مباراة  تاريخ22  يف  �ضيخ��س  ال��ف��ري��ق 

لدينا  اأي��ام  بثالثة  وقبلها  الكاأ�س  ببط�لة 
م�اجهة يف ال��دوري، ومل ن�ضتطع التاأجيل لن 

علينا  وينبغي  ال��ك��رة  احت���اد  م��ن  معتمدة  امل���اع��ي��د 
التكيف معها وامتنى اأن ي�ضتمتع الفريق مب�اجهاته 
يف ال��ب��ط���ل��ة وي��ظ��ه��ر اأف�����ض��ل م��ا ل��دي��ه اأم����ام الفرق 
الق�ية املتناف�ضة على لقب الن�ضخة ال�ضابعة.  ودعا 
ملتابعة  احل�ض�ر  اإىل  الإماراتية  اجلماهر  �ضليمان 
طاقات  واإخ���راج  اإجن��اح��ه��ا،  يف  للم�ضاهمة  البط�لة 
ما  اأف�����ض��ل  اإظ��ه��ار  على  وحثهم  ال�ضباب  ال��الع��ب��ني 
اإىل اأن جلنة  لديهم من قدرات فنية رائعة، م�ضراً 
عاتقها  على  و�ضعت  بالبط�لة  اخلا�ضة  الت�ض�يق 
حتفيز اجلماهر. واأو�ضح اأن جلنة الت�ض�يق ر�ضدت 
�ضتحر�س  التي  للجماهر  ومتن�عة  قيمة  ج���ائ��ز 
ال�ضركات  م��ع  بالتن�ضيق  امل���ب���اري���ات،  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
�ضفر  ت��ذاك��ر  ث���الث  وتت�ضمن  ل��ل��ب��ط���ل��ة،  ال��راع��ي��ة 
ي�مياً وفقاً لدرا�ضة معينة ميكن فيها تغير ال�ضم 
وال�جهة اإىل جانب اأجهزة الكرتونية و�ضاعات قيمة 
وغرها،  وفنادق  فاخرة  مطاعم  يف  ع�ضاء  ودع���ات 
ويف اعتقادي اأن الن�ضخة احلالية �ضت�ضهد اأكرب عدد 
من اجل�ائز املخ�ض�ضة للجماهر. ورداً على �ض�ؤال 
للبط�لة يف وج�د ثقافات  امل�ضاحبة  الربامج  ح�ل 

والثقافة  ال�ضياحة  هيئة  اأن  اأعتقد  ق��ال:  خمتلفة 
اأن تغتنم هذه الفر�ضة بالتعاون مع اللجنة  ينبغي 
املنظمة للبط�لة، فهي معنية بزوار الدولة لأنه من 
وال�ضياحة  باحل�ضارة  تعريفهم  الرئي�ضية  اأهدافها 
وال��ث��ق��اف��ة ف��ي��ه��ا، وه���ن���اك ع����دة دول ���ض��ت�����ض��ارك يف 

البط�لة.

املتعة واالإثارة
برئا�ضة  للبط�لة  املنظمة  العليا  اللجنة  واعتمدت 
�ضركة  اإدارة  جمل�س  ع�ض�  ح��م��دون،  عبيد  حممد 
ب��رام��ج ترفيهية للفرق  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال��ع��ني  ن���ادي 
الزائرة اإذ تقرر اأن يك�ن جميع الفرق يف مقر اإقامة 
ب��ه��دف ال���ض��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا التجمع لتكملة  واح���د 
مفه�م تبادل الثقافات والحتكاك حتى تعم الفائدة 
جميع الفرق، وامل�ؤكد اأن الإثارة �ضتك�ن حا�ضرة ومت 
عليه  كانت  ال��ذي  النح�  ذات  على  الالئحة  اعتماد 
باإلغاء  �ضعيدة  كانت  الأندية  وكل  املا�ضي  امل��ضم  يف 
ركالت  اإىل  الح��ت��ك��ام  خ���الل  م��ن  ال��ت��ع��ادل  نتيجة 
اجلزاء الرتجيحية، للمناف�ضة على النقطة الثالثة 
عندما ينتهي الزمن الأ�ضلي بالتعادل، حيث يح�ضل 

الأ�ضلي على ثالث نقاط  الزمن  الفائز يف  الفريق 
دون مقابل للخا�ضر، يف حني يح�ضد الفائز بركالت 
الذي  للفريق  الرتجيح على نقطتني مقابل نقطة 
كان متعادًل يف الزمن الأ�ضلي، وهناك اأ�ضياء رائعة 
ت�ضتحق املتابعة خ�ض��ضاً الكتيب املخ�ض�س لعر�س 
بف�ضل  رائعة  حلة  يف  �ضيبدو  فه�  البط�لة،  تاريخ 
اجل��ه���د اجل���ب���ارة ال��ت��ي ب��ذل��ت م��ن ج��م��ي��ع املعنيني 

باإعداده وترتيب اإخراجه يف اأبهى �ض�رة.

جوائز البطولة 
للفرق  املخ�ض�ضة  اجل����ائ���ز  ع��ن  ���ض��ل��ي��م��ان  وك�����ض��ف 
اجل�ائز  م���ن  وغ���ره���ا  الأوىل  ب���امل���راك���ز  ال���ف���ائ���زة 
�ضيح�ضل  الأول  ال��ف��ري��ق  اأن  اإىل  م�����ض��راً  الأخ����رى، 
ك���اأ����س جديدة  م���ع  اأم��ري��ك��ي  دولر  األ����ف   15 ع��ل��ى 
ورائعة مب�ا�ضفات عاملية، اإىل جانب 10 األف دولر 
وهدايا  برونزية  وميداليات  الثاين  املركز  ل�ضاحب 
وذلك  الثالث،  املركز  �ضيحرز  ال��ذي  للفريق  عينية 
تخ�ضي�ضها  يتم  والتي  الفردية  اجل�ائز  اإىل جانب 
لأف�����ض��ل لع��ب واأف�����ض��ل ح��ار���س وه���داف البط�لة، 

ف�ضاًل عن جائزة اأف�ضل لعب يف كل مباراة. 

ال�ضحراوي  دبي  ترايثل�ن  يف  الت�ضجيل  اخلمي�س  غدا  يختتم 
ال�ضيخ  �ضم�  رعاية  حتت  الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  ينظمه  ال��ذي 
دب��ي رئي�س  اآل مكت�م ويل عهد  را���ض��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان 
ابريل   19 بالتعاون مع ميدان ي�م  و   ، الريا�ضي  جمل�س دبي 
اجلاري ، والذي جنح حتى الآن يف ا�ضتقطاب اعداد كبرة حيث 
مائة  من  اك��ر  اىل  للم�ضاركة  �ضجلت  التي  الفرق  ع��دد  و�ضل 
فريق ميثلهم 300 ريا�ضي ، فيما بلغ عدد الذين التقط�ا قفاز 
التحدي للم�ضاركة الفردية 45 ريا�ضيا من خمتلف اجلن�ضيات 
. ويتك�ن ترايثل�ن دبي ال�ضحراوي من ثالث ريا�ضات خمتلفة 
هي �ضباق اخلي�ل القدرة والدراجات واجلري ، وميكن امل�ضاركة 
يف امل�ضابقة بنظامني الول يف فريق يتك�ن من ثالثة ا�ضخا�س 
على ان يق�م كل واحد منهم بامل�ضاركة يف واحدة من الريا�ضات 
والنظام الثاين ه� الفردي الذي يق�ضي مب�ضاركة لعب واحد 

يف الريا�ضات الثالث فيما يعرف ببط�لة الرجل احلديدي.
واعلنت اللجنة املنظمة ان الفعاليات التي �ضتجرى مبدينة دبي 
الدولية للقدرة ، �ضتبداأ يف ال�ضاد�ضة من �ضباح التا�ضع ع�ضر من 
ال�ضهر اجلاري ب�ضباق الدراجات اله�ائية يليها اجلري مل�ضافة 

5 كيل�مرتات ثم رك�ب اخليل مل�ضافة 40 كيل� مرتاً.

واعلنت اللجنة املنظمة للرتايثل�ن ان القبال على امل�ضاركة يف 
، بعد  الت�قعات  العامل قد فاق كل  احل��دث الأول من ن�عه يف 
الدولة  وخ��ارج  داخ��ل  للم�ضاركة من  الطلبات  ورود ع�ضرات  ان 
الرتايثل�ن  م��ن  الوىل  الن�ضخة  حتقق  ان  اللجنة  وت�قعت   ،
جناحا كبرا بعد ا�ضتقطاب اعداد كبرة من حمبي الريا�ضات 
يف  للم�ضاركة  دبي  �ضحراء  يف  املغامرة  عن  والباحثني  الثالث 

احلدث الذي ينظم للمرة الوىل يف العامل.
وت�����ض���د جمل�س دب��ي ال��ري��ا���ض��ي اج����اء م��ن ال�����ض��ع��ادة لالأقبال 
حيث  امل�ضاركة  طلبات  تزايد  و   ، الفكرة  وجدته  ال��ذي  الكبر 
الول  باعتباره  ن�عه  من  فريد  ح��دث  اخ��راج  على  العمل  يتم 
ريا�ضة  ب�ج�د  الرتايثل�ن  م�ضابقات  يف   ، العامل  م�ضت�ى  على 
امل�ضاركة  التي ترغب يف  الفرق  اع��داد  اأن جتاوز  ، �ضيما  القدرة 
الرقم مائة ي�ؤكد على ان الفكرة وجدت القب�ل وال�ضتح�ضان 
ن�عها  م��ن  الوىل  ال��ف��ك��رة  ك���ن��ه��ا  م��ع  اجل��م��ي��ع خ�ض��ضا  م��ن 
على م�ضت�ى العامل مع وج�د ريا�ضة القدرة �ضمن املناف�ضات 
لهذا احلدث الذي ينظم للمرة الوىل يف دبي و ي�ؤكد ارتباط 
املدينة الكبر بالريا�ضة وقدرتها على ا�ضت�ضافة وتنظيم اكرب 
الفعاليات الريا�ضية ، كما يك�ضف ب��ض�ح قدرة دبي على البداع 

والبتكار.
وبح�ضب ما �ضدر عن اللجنة املنظمة 
من ارقام فان اكر من مائة فريق 
����ض���ي���ك����ن ج�����اه�����زاً ل���ل���م�������ض���ارك���ة يف 
ريا�ضي   300 ميثلهم  الرتايثل�ن 
ب����ج����د لع���ب يف ك���ل ري��ا���ض��ة من 
الريا�ضات الثالث التي يتك�ن منها 
45 �ضخ�ضاً  ي�ضارك  ، فيما  ال�ضباق 

يف ال�����ض��ب��اق مب��راح��ل��ه ال��ث��الث��ة بعد 
ان التقط�ا قفاز التحدي للم�ضاركة 

من  احل���دي���دي.   ال��رج��ل  م�ضابقة  يف 
امل�ض�ؤول�ن يف مدينة  اعلن  اخرى  جهة 

دب���ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��درة ع��ن ان�����ض��اء قرية 
ترفيهية  ال��ع��اب��ا  ت�����ض��م  للجمه�ر  ت��راث��ي��ة 

و�ضتك�ن   ، وم���ط���اع���م  و�����ض����رك  ل���الط���ف���ال 
القرية يف منطقة تت��ضط م�ضارات الريا�ضيني 

الرتايثل�ن وم�ضاهدة  فعاليات  للجمه�ر متابعة كل  يتيح  مما 
دبي  لرتايثل�ن  املنظمة  اللجنة  وخ�ض�ضت  امل�ضابقات.  جميع 

ال�����ض��ح��راوي جم��م���ع��ة م��ن اجل���ائ��ز ل��ل��ف��ائ��زي��ن ، ح��ي��ث ينال 
وا�ضرع  دراج  ا���ض��رع  ويح�ضل   ، البطل  ج��ائ��زة  ال���ض��رع  الفريق 
عداء واف�ضل مت�ضابق يف القدرة على ج�ائز مق�ضمة على فئات 

تقدمي جائزة خا�ضة  �ضيتم  كما   ، وال�ضباب  وال�ضيدات  الرجال 
ال�ضباق جمتمعة  الذي يكمل جميع مراحل  للمت�ضابق ال�ضرع 

يف الفئات الثالث رجال و�ضيدات و�ضباب.

برعاية هزاع بن زايد

فرق ت�ضعل املناف�ضة على لقب الن�ضخة ال�ضابعة من بطولة العني الدولية 2014  7

ت�ضجيل 100 فريق و300 ريا�ضي يف ترايثلون دبي ال�ضحراوي وغدًا اليوم الأخري للم�ضاركة

وقع جمل�س دبي الريا�ضي ام�س اتفاقية تعاون مع �ضركة تي 
بهدف  الريا�ضية  ال�ضت�ضارات  املتخ�ض�ضة يف  العاملية  ايه  ا�س 
وفد  م�ضاركة  خالل  وذل��ك  الفعاليات  تنظيم  وتط�ير  تقييم 
املجل�س يف م�ؤمتر �ضب�رت اك�رد املقام حاليا مبدينة انطاليا 
يف  الرئي�ضي  مقرها  يقع  ال��ت��ي  ال�ضركة  و�ضتق�م  ال��رتك��ي��ة. 
اأجل  من  للمجل�س  خرباتها  بتقدمي  ال�ض�ي�ضرية  العا�ضمة 
ال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ة  وت��ط���ي��ر  الرئي�ضية  ال���ض�����س  و���ض��ع 
ال��ت��ي حتققها  ال��ف��ائ��دة  ق��ي��ا���س  وك��ذل��ك  ال��ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم 
ال�ضت�ضافة للمدينة م�ضتندة اإىل اخلربة الكبرة التي متلكها 
يف املجال الريا�ضي خا�ضة اأنها تقدم خدمة ال�ضت�ضارات لعدد 
وتنت�ضر  الأوملبية  واللجان  الدولية  الريا�ضة  الحت��ادات  من 
مكاتبها يف كل قارات العامل. وتاأتي التفاقية يف اطار م�ضاعي 
اخلربات  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  للتط�ير  ال��ري��ا���ض��ي  دب��ي  جمل�س 
العاملية املختلفة يف املجال الريا�ضي وتهدف اىل رفع قدرات 
الريا�ضية  الفعاليات  ا�ضت�ضافة  يف  ال��ري��ا���ض��ي  دب��ي  جمل�س 
اأ�ضاليب علمية يف التنظيم وا�ضتخدام اأحدث التقنيات  باتباع 
على  الرتكيز  مع  املنا�ضبات  اجن��اح  يف  ت�ضاهم  التي  وال��ضائل 
الفعاليات  املدينة من  التي تع�د على  ال�ضتفادة  قيا�س مدى 
العام  الأم��ني  ال�ضريف  اأحمد  الدكت�ر  واأو�ضح  تنظمها.  التي 
ملجل�س دبي الريا�ضي ان املجل�س درج على تنظيم العديد من 
املا�ضية  الفرتة  خالل  واملحلية  العاملية  الريا�ضية  الفعاليات 
الدولية يف  الحت���ادات  وا���ض��ادة  ثناء  وجن��ح يف احل�ض�ل على 
الألعاب املختلفة ..م�ؤكدا حر�س املجل�س على اختيار الأحداث 
على  والرتكيز  للمدينة  العامة  ال�ضرتاتيجية  تنا�ضب  التي 
اإن  وق���ال  للمدينة.  التنظيم  م��ن  املطل�بة  ال��ف��ائ��دة  حتقيق 
كربى  ريا�ضية  اأح����داث  ا�ضت�ضافة  يف  ك��ب��را  طم�حا  لدينا 
العديد من  تنظيم  لنا  و�ضبق  والعاملي  املحلي  امل�ضت�يني  على 
اأجل  الفعاليات التي حققت جناحا و�ضتت�ا�ضل م�ضاعينا من 
ال�قت نف�ضه حري�ض�ن  واأهم لكننا يف  اأكرب  تنظيم منا�ضبات 
اأثرا  وت��رتك  الرئي�ضي  الأح���داث هدفها  ه��ذه  ان حتقق  على 

نق�م  اأننا  واأ���ض��اف  العامل.  ل��دى  و�ض�رتها  دب��ي  على  ايجابيا 
من  ن��ق��دم  م��ا  تقييم  يف  �ضت�ضاعدنا  ج��دي��دة  اآل��ي��ات  بتط�ير 
تي  �ضركة  مع  التفاقية  ه��ذه  ن�قع  ان  كثرا  وي�ضعدنا  عمل 
الدعم  وتقدم  املقبلة  اخلط�ة  يف  جانبنا  اإىل  لتك�ن  اي��ه  ا���س 
تنظيم  جانب  يف  املطل�بة  بالتقنيات  وت��زودن��ا  ال���الزم  الفني 
الفعاليات الريا�ضية وتقييمها ا�ضتنادا اإىل خربتها الكبرة يف 
هذا املجال ونحن على ثقة من قدرتها على تقدمي ال�ضافة 
املدير  بدر�ض�ن  ه��او  اأع��رب لر���س  نن�ضدها.  من جانبه  التي 
الإداري ل�ضركة تي ا�س ايه عن �ضعادته بالتعاون مع جمل�س 
دبي الريا�ضي ..م�ضرا اإىل اجله�د الكبرة التي ظل املجل�س 
يبذلها يف تنظيم الفعاليات الريا�ضية وال�ضمعة الطيبة التي 
العاملية  املنا�ضبات  م��ن  العديد  ا�ضت�ضافة  خ��الل  م��ن  حققها 
الكبرة واملهمة ..مبينا ان جه�ده يف ن�ضر الريا�ضة ل تخطئها 
عني وان ما يق�م به من عمل يجد تقديرا كبرا من الأ�ضرة 
وامكاناتنا  ن�ضع كل خرباتنا  اإننا  وقال  العامل.  الريا�ضية يف 
دبي  اجت��اه جمل�س  ان  واعتقد  اجل��دد  �ضركائنا  ت�ضرف  حتت 
الفعاليات  تقدمها  التي  امل�ضاهمة  حجم  لتقييم  الريا�ضي 
كل  به  تعمل  ان  وا�ضل�ب يجب  للغاية  للمدينة خط�ة مهمة 
احلدث  لأن  ريا�ضية  اح��داث  ل�ضت�ضافة  تخطط  التي  امل��دن 
الريا�ضي يجب ان يحقق ف�ائد للمدينة املنظمة وي�ضاهم يف 
تقدميها للعامل وتعزيز مكانتها بني املدن املختلفة و�ضنجتهد 
للقيام ب��دورن��ا يف ه���ذا اجل��ان��ب ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل�����ض���ؤول��ني يف 
امل�ؤ�ض�ضات  اأك��رب  اأح��د  ان��ه  ن��رى  ال��ذي  الريا�ضي  دب��ي  جمل�س 
التي تق�د الريا�ضة يف املنطقة. واأ�ضاف اأن تي ا�س ايه �ضركة 
متخ�ض�ضة يف ال�ضت�ضارات الريا�ضية وت�ضم جمم�عة كبرة 
من اخلرباء الذين نعتقد انهم ميكن ان يقدم�ا فائدة كبرة 
الريا�ضي بحكم تخ�ض�ضهم يف جمالت خمتلفة  دبي  ملجل�س 
اإ�ضافة اإىل اخلربة ال�ا�ضعة التي يتمتع�ن والتي �ضتك�ن ع�نا 
للمجل�س يف تنفيذ ا�ضرتاتيجيته اجلديدة يف تنظيم الفعاليات 

وقيا�س مدى الفائدة التي تقدمها لدبي.

جمل�س دبي الريا�ضي يوقع اتفاقية مع �ضركة ا�ضت�ضارات عاملية لتطوير تنظيم الفعاليات

الذهبي  املربع  م�اجهات  الأرب��ع��اء  الي�م  م�ضاء  جت��ري 
اىل  و�ضلت  التي  ال�ضكنية  ل��الأح��ي��اء  اأب���ظ��ب��ي  لبط�لة 
فريقا   20 م�ضاركة  �ضهدت  والتي  اخلتامية  مراحلها 
ميثل�ن القطاعات واملناطق ال�ضكنية يف مدينة اب�ظبي 
�ضمن الربامج والأن�ضطة الريا�ضية يف اتفاقية التعاون 
بني جمل�س اب�ظبي الريا�ضي وبلدية مدينة اب�ظبي .

ويحت�ضن ملعب ال�ضهامة يف ال�ضاعة اخلام�ضة والن�ضف 

البط�لة بني  الأوىل يف دور ن�ضف نهائي  املباراة  م�ضاء 
بني يا�س والكرامة ، يف حني جتري يف ال�ضاعة ال�ضابعة 
 ، والباهية  البطني  فريقي  ب��ني  الثانية  امل��ب��اراة  م�ضاء 
وذلك لتحديد طريف اللقاء النهائي الذي �ضيقام ال�ضبت 
عن  للبط�لة  نهائي  ال��رب��ع  دور  نتائج  واأ���ض��ف��رت  املقبل 
على  والكرامة   ،  )1-6  ( ال�ضهامة  على  يا�س  بني  ف�ز 
ال�ض�امخ )4-3( ، والباهية على ب�ابة اب�ظبي )0-1( 

. والبطني على املركزية )1-2( 

اليوم.. ن�شف نهائي بطولة اأبوظبي لالأحياء ال�شكنية 

بني يا�س يالقي الكرامة والباهية مبواجهة البطني 

نادي الظفرة الريا�ضي وجمعية الظفرة 
التعاونية يوقعان عقدًا لدعم قطاع النا�ضئني

يف اإطار �ضيا�ضة جمل�س اإدارة نادي الظفرة الريا�ضي الثقايف وجمعية الظفرة 
التعاونية لالإرتقاء مبنظ�مة العمل الريا�ضي يف املنطقة الغربية وقعت �ضركة 
الظفرة الريا�ضية لكرة القدم وجمعية الظفرة التعاونية )اتفاقية رعاية فرق 
املراحل ال�ضنية بنادي الظفرة للم��ضمني 2013-2014 و2015-2014(. 
امل�ضرتكة بني  وامل�ضالح  الأفكار  لتبادل  اإط��ار عام  اإىل و�ضع  التفاقية  وتهدف 
الغربية  املنطقة  �ضباب  ت��خ��دم  ال��ت��ي  العامة  امل�ضلحة  يحقق  ومب��ا  الطرفني 
وت�ضاعد يف تن�ضئة جيل ريا�ضي يعزز م�ضرة التنمية يف املنطقة الغربية ودولة 
الإمارات العربية املتحدة. ومب�جب هذه الإتفاقية يعترب الطرف الثاين اأحد 
الرعاة الر�ضمني لقطاع النا�ضئني بنادي الظفرة الريا�ضي الثقايف للم��ضمني 
الريا�ضيني 2013-2014 و2014-2015. وقال خليفة الطنيجي رئي�س 
�ضركة الظفرة الريا�ضية لكرة القدم اأن هذه الإتفاقية تاأتي يف اإطارالت�ا�ضل 
والتعاون الكبر بني م�ؤ�ض�ضات الدولة يف املنطقة الغربية اإ�ضتجابًة لت�جيهات 
�ضم� ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم باملنطقة الغربية بالعمل 
وال�ضبابي  الريا�ضي  القطاع  بينها  ومن  القطاعات  جميع  وتط�ير  دعم  على 
ممثاًل يف قطاع النا�ضئني بنادي الظفرة الذي ي�ضهد مرحلة جديدة من اإعادة 
قطاع  بالدعم  ت�ضتهدف  التفاقية  اأن  الطنيجي  واأو���ض��ح  والتط�ير،  الهيكلة 
�ضنة  و11  �ضنة  و13  �ضنة  و15  �ضنة   17 فئة  من  الظفرة  بنادي  النا�ضئني 
والرباعم حتت 9 �ضن�ات. واأ�ضاف الطنيجي اأن التفاقية تاأتي لتفعيل وتعزيز 
ال�ضراكات ال�ضابقة بني نادي الظفرة وجمعية الظفرة التعاونية التي كانت يف 

امل��ضم الريا�ضي 2009-2010 اأحد الرعاة الرئي�ضيني للفريق الأول.
واأ�ضار رئي�س �ضركة الظفرة الريا�ضية لكرة القدم اأن جمعية الظفرة التعاونية 
بدورها �ضت�ضتفيد هذه الإتفاقية بالدعاية والرتويج والإعالن داخل املنطقة 
الغربية وخارجها ب�ا�ضطة فرق النادي املختلفة.ومن بينها الفريق الأول لكرة 
اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  املرر  الكندي م�ضبح  القدم. من جانبه قال م�ضبح 
جمعية الظفرة التعاونية اأنهم يف جمعية الظفرة التعاونية �ضعيدون بتجديد 

وتفعيل اتفاقيات التعاون مع نادي الظفرة كممثل ريا�ضي للمنطقة الغربية.
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الزي�ت و الده�ن املعدة لالأكل.
  ال�اق�عة بالفئة: 29
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بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
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الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182431    بتاريخ :   22/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ا�ضرتاتيجيك براندز ه�لدينج ك�مبانى ليمتد
 وعن�انه: �س . ب 4254 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�ضتح�ضرات  الدقيق   ، ال�ضطناعي  وال��ن  وال�ضاغ�  والتابي�كا  والأرز  وال�ضكر  والكاكاو  وال�ضاي  ال��ن 
الأ�ض�د  والع�ضل  النحل  ع�ضل   ، املثلجة  واحل��ل���ي��ات  واحل��ل���ي��ات  والفطائر  واخل��ب��ز  احل��ب���ب  م��ن  امل�ضن�عة 

اخلمرة وم�ضح�ق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل وال�ضل�ضات )الت�ابل ( ، البهارات والثلج.
  ال�اق�عة بالفئة: 30

و�ضف العالمة: عبارة عن  الكلمة الالتينية nutro وبج�ارها الكلمة العربية ن�ترو كما بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 204699     بتاريخ :   20 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة ميل م��ضك� هلي�ك�برت بالنت.
جار�ضينا   1/26 ت�ميلين�،  فيالج  دي�ضرتيكت،  لي�بريتي�ضكي  رجي�ن،  م��ضك�   ،140070 رو�ضيا،  وعن�انه:   

�ضرتيت.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 مركبات، طائرات الهليك�برت وقطع الغيار اخلا�ضة بها.      
  ال�اق�عة بالفئة: 12

الأ�ض�د  بالل�ن  MN  كتبت بحروف كبرة وكتبت مظللة  و�ضف العالمة: عبارة عن احل��روف الالتينية 
وكتب حرف N ب�ضكل مميز واأعلى احلرفني واأ�ضفلهما ق��ضان على �ضكل ن�ضف دائرة مظللني بالل�ن الأ�ض�د 

كما بال�ضكل املرفق.    
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 204695     بتاريخ :   20 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة ميل م��ضك� هلي�ك�برت بالنت.
جار�ضينا   1/26 ت�ميلين�،  فيالج  دي�ضرتيكت،  لي�بريتي�ضكي  رجي�ن،  م��ضك�   ،140070 رو�ضيا،  وعن�انه:   

�ضرتيت.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 هند�ضة الطائرات، ال�ضت�ضارات املهنية اخلا�ضة بهند�ضة الطائرات والتي لي�س لها �ضلة بالعمال التجارية.      
  ال�اق�عة بالفئة: 42

و�ضف العالمة: عبارة عن كلمة احلروف الالتينية MI كتبت بحروف كبرة وكتبت مظللة بالل�ن الأ�ض�د 
كما بال�ضكل املرفق.    

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 181394    بتاريخ :   01/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ك�اليتى ملنت�جات اللبان م م ح
 وعن�انه: �س . ب 261451، جبل، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 اللح�م و الأ�ضماك و حل�م الدواجن و ال�ضيد ، خال�ضات اللح�م ، الف�اكه و اخل�ضروات املحف�ظة و املجففة 
و املطهية، هالميات )اجليلي( و مربيات و ف�اكة مطب�خة بال�ضكر ، البي�س و احلليب و منتجات احلليب، 

الزي�ت و الده�ن املعدة لالأكل.
  ال�اق�عة بالفئة: 29

و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة LAITIER  بحروف لتينية كتبت بالل�ن ال�ض�د.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 181391    بتاريخ :   01/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيدة / فينبينج ي�
 وعن�انه: �س . ب 64359 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.      

  ال�اق�عة بالفئة: 25
و�ضف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية )Q ،J( بحروف لتينية بالل�ن ال�ض�د يف�ضل بيهم عالمة 

املرفق. بال�ضكل  &  كما 
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 183318     بتاريخ :   11 / 12 / 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م
با�ض��م: ال�ضيد / لل ارك�لت �ضانكابا

 وعن�انه: �س.ب 24982 ال�ضارقة – المارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 الطعمة واحلل�يات واملك�ضرات اجلافة.      
  ال�اق�عة بالفئة: 30

كما  ال�ض�د  بالل�ن  كتبت   TASTE OF DUBAI الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�ضف   
بال�ضكل املرفق.    

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 204700     بتاريخ :   20 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة ميل م��ضك� هلي�ك�برت بالنت.
جار�ضينا   1/26 ت�ميلين�،  فيالج  دي�ضرتيكت،  لي�بريتي�ضكي  رجي�ن،  م��ضك�   ،140070 رو�ضيا،  وعن�انه:   

�ضرتيت.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 الدعم الفني وا�ضالح الطائرات وقطع الغيار اخلا�ضة بها.      
  ال�اق�عة بالفئة: 37

الأ�ض�د  بالل�ن  MN  كتبت بحروف كبرة وكتبت مظللة  و�ضف العالمة: عبارة عن احل��روف الالتينية 
وكتب حرف N ب�ضكل مميز واأعلى احلرفني واأ�ضفلهما ق��ضان على �ضكل ن�ضف دائرة مظللني بالل�ن الأ�ض�د 

كما بال�ضكل املرفق.    
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 204696     بتاريخ :   20 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة ميل م��ضك� هلي�ك�برت بالنت.
جار�ضينا   1/26 ت�ميلين�،  فيالج  دي�ضرتيكت،  لي�بريتي�ضكي  رجي�ن،  م��ضك�   ،140070 رو�ضيا،  وعن�انه:   

�ضرتيت.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 مركبات، طائرات الهليك�برت وقطع الغيار اخلا�ضة بها.      
  ال�اق�عة بالفئة: 12

الأ�ض�د  بالل�ن  وكتبت مظللة  بحروف كبرة  كتبت   MN الالتينية  احل��روف  عبارة عن  العالمة:  و�ضف 
وكتب حرف N ب�ضكل مميز كما بال�ضكل املرفق.    

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 181395    بتاريخ :   01/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ك�اليتى ملنت�جات اللبان م م ح
 وعن�انه: �س . ب 261451، جبل، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 اللح�م و الأ�ضماك و حل�م الدواجن و ال�ضيد ، خال�ضات اللح�م ، الف�اكه و اخل�ضروات املحف�ظة و املجففة 
و املطهية، هالميات )اجليلي( و مربيات و ف�اكة مطب�خة بال�ضكر ، البي�س و احلليب و منتجات احلليب، 

الزي�ت و الده�ن املعدة لالأكل.
  ال�اق�عة بالفئة: 29

بالل�ن  وحم���ددة  البي�س  بالل�ن  كتبت  لتينية  ب��ح��روف   Livlite الكلمة   ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�ضف 
البنف�ضجى وفى اخر الكلمة من اعلى ي�جد ر�ضم قلب مظلل بالل�ن البنف�ضجى الفاحت وبداخله ر�ضمة رجل 

طائر بالل�ن البي�س تخرج رجليه من ر�ضمة القلب اىلاحلرف الالتينى t كما بال�ضكل املرفق.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182050    بتاريخ :   14/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: جينا ماركتينج اند ا�ض��ضيت�س ) برديب جني – ان�راج �ضينجال – �ضينجاى جني (
 وعن�انه: دى 170 ، اوكال اند�ضرتيال اريا ، ني�دلهى 110020 – الهند

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 اجهزة التليف�نات املحم�لة ، احلا�ض�ب الل�حى ، اجهزة احلا�ض�ب.

 ال�اق�عة بالفئة: 9
 و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة KARBONN بحروف لتينية بالل�ن ال�ض�د كما بال�ضكل املرفق.

 ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182622    بتاريخ :   27/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ال�ضيد / هري�س نارايندا�س امرنانى
 وعن�انه: �س . ب 6051 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 عمليات ال�ض�بر ماركت ومنافذ البيع.

  ال�اق�عة بالفئة: 35
و�ضف العالمة: عبارة عن احلرف الالتينىV  كتب بالل�ن الزرق على �ضكل مثلث غر مكتمل واعاله كتب 

نف�س احلرف بالل�ن الحمر  ب�ضكل خمتلف ي�ضبه عالمة الت�ض�يب او ال�ضح كما بال�ضكل املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 204701     بتاريخ :   20 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة ميل م��ضك� هلي�ك�برت بالنت.
جار�ضينا   1/26 ت�ميلين�،  فيالج  دي�ضرتيكت،  لي�بريتي�ضكي  رجي�ن،  م��ضك�   ،140070 رو�ضيا،  وعن�انه:   

�ضرتيت.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 هند�ضة الطائرات، ال�ضت�ضارات املهنية اخلا�ضة بهند�ضة الطائرات والتي لي�س لها �ضلة بالعمال التجارية. 
  ال�اق�عة بالفئة: 42

الأ�ض�د  MN  كتبت بحروف كبرة وكتبت مظللة بالل�ن  و�ضف العالمة: عبارة عن احل��روف الالتينية 
وكتب حرف N ب�ضكل مميز واأعلى احلرفني واأ�ضفلهما ق��ضان على �ضكل ن�ضف دائرة مظللني بالل�ن الأ�ض�د 

كما بال�ضكل املرفق.    
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 204697     بتاريخ :   20 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة ميل م��ضك� هلي�ك�برت بالنت.
جار�ضينا   1/26 ت�ميلين�،  فيالج  دي�ضرتيكت،  لي�بريتي�ضكي  رجي�ن،  م��ضك�   ،140070 رو�ضيا،  وعن�انه:   

�ضرتيت.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 الدعم الفني وا�ضالح الطائرات وقطع الغيار اخلا�ضة بها.      
  ال�اق�عة بالفئة: 37

الأ�ض�د  بالل�ن  وكتبت مظللة  بحروف كبرة  كتبت   MN الالتينية  احل��روف  عبارة عن  العالمة:  و�ضف 
وكتب حرف N ب�ضكل مميز كما بال�ضكل املرفق.    

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 204693     بتاريخ :   20 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة ميل م��ضك� هلي�ك�برت بالنت.
جار�ضينا   1/26 ت�ميلين�،  فيالج  دي�ضرتيكت،  لي�بريتي�ضكي  رجي�ن،  م��ضك�   ،140070 رو�ضيا،  وعن�انه:   

�ضرتيت.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 مركبات، طائرات الهليك�برت وقطع الغيار اخلا�ضة بها.      
  ال�اق�عة بالفئة: 12

و�ضف العالمة: عبارة عن كلمة احلروف الالتينية MI كتبت بحروف كبرة وكتبت مظللة بالل�ن الأ�ض�د 
كما بال�ضكل املرفق.    

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 181396    بتاريخ :   01/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: ك�اليتى ملنت�جات اللبان م م ح
 وعن�انه: �س . ب 261451، جبل، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 اللح�م و الأ�ضماك و حل�م الدواجن و ال�ضيد ، خال�ضات اللح�م ، الف�اكه و اخل�ضروات املحف�ظة و املجففة 
و املطهية، هالميات )اجليلي( و مربيات و ف�اكة مطب�خة بال�ضكر ، البي�س و احلليب و منتجات احلليب، 

الزي�ت و الده�ن املعدة لالأكل.
  ال�اق�عة بالفئة: 29

الكلمة  وا�ضفلها  ال���ض���د  بالل�ن  كتبت  لتينية  ب��ح��روف   KDIL’S الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و�ضف 
الالتينية KWALITY بالل�ن الحمر حمددة بالل�ن الزرق الفاحت كما بال�ضكل املرفق.

 ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 203758     بتاريخ :   02 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة اأب� ظبي ال�طنية للفنادق �ضركة م�ضاهمة عامه.
 وعن�انه: �س.ب 46806، اأب� ظبي، الإمارات العربية املتحدة.

  وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املج�هرات ول�ازمها.      

  ال�اق�عة بالفئة: 14
دائرة  داخ��ل  كتبت    )VENETIAN VILLAGE(الالتينية الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�ضف 
الكبرة دائرة �ضغرة بداخلها ر�ضم لعم�دين ويف خلفيتهما خط�ط متعرجه تعطي  الدائرة  ور�ضم داخل 

�ضكل مياة البحر كما بال�ضكل املرفق.    
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 182621    بتاريخ :   27/ 11/ 2012م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة باتريك�س للتجارة ) �س.ذ.م.م (
 وعن�انه: �س . ب 34254، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س، ولبا�س القدم واغطية الرا�س 

  ال�اق�عة بالفئة: 25
بال�ضكل  كما  ال���ض���د  بالل�ن  لتينية  بحروف  NARWASكتبت  الكلمة   ع��ن   عبارة  العالمة:  و�ضف 

املرفق.
 ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 204698     بتاريخ :   20 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة ميل م��ضك� هلي�ك�برت بالنت.
جار�ضينا   1/26 ت�ميلين�،  فيالج  دي�ضرتيكت،  لي�بريتي�ضكي  رجي�ن،  م��ضك�   ،140070 رو�ضيا،  وعن�انه:   

�ضرتيت.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 هند�ضة الطائرات، ال�ضت�ضارات املهنية اخلا�ضة بهند�ضة الطائرات والتي لي�س لها �ضلة بالعمال التجارية.
  ال�اق�عة بالفئة: 42

الأ�ض�د  بالل�ن  وكتبت مظللة  بحروف كبرة  كتبت   MN الالتينية  احل��روف  عبارة عن  العالمة:  و�ضف 
وكتب حرف N ب�ضكل مميز كما بال�ضكل املرفق.    

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 204694     بتاريخ :   20 / 01 / 2014م
 تاريخ اإيداع الأول�ية:    /    /  200م

با�ض��م: �ضركة ميل م��ضك� هلي�ك�برت بالنت.
جار�ضينا   1/26 ت�ميلين�،  فيالج  دي�ضرتيكت،  لي�بريتي�ضكي  رجي�ن،  م��ضك�   ،140070 رو�ضيا،  وعن�انه:   

�ضرتيت.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 الدعم الفني وا�ضالح الطائرات وقطع الغيار اخلا�ضة بها.      
  ال�اق�عة بالفئة: 37

و�ضف العالمة: عبارة عن كلمة احلروف الالتينية MI كتبت بحروف كبرة وكتبت مظللة بالل�ن الأ�ض�د 
كما بال�ضكل املرفق.    

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  9  ابريل 2014 العدد 11067
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نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  ق��ام 
وزير الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع، بزيارة 

ل���رايل اأب���ظ��ب��ي ال�����ض��ح��راوي امل��دع���م من 
تت�ا�ضل  ال��ذي  ال�قت  يف  الي�م  ني�ضان 

اخلا�ضة  امل��رح��ل��ة  يف  امل��ن��اف�����ض��ة  ف��ي��ه 
الثالثة للرايل. 

ال�ضيخ  م��ع��ايل  ا���ض��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
نهيان، رئي�س الهيئة العامة لرعاية 
الدكت�ر حممد  والريا�ضة،  ال�ضباب 
ب��ن ���ض��ل��ّي��م، رئ��ي�����س ن����ادي الإم�����ارات 
للرايل،  املنظمة  اجلهة  لل�ضيارات، 
ن����ائ����ب رئ����ي���������س الحت����������اد ال�������دويل 
ال�ضحراوي  املع�ضكر  يف  لل�ضيارات، 
للرايل، القاعدة ال�ضحراوية للرايل 

بالقرب من منتجع ق�ضر ال�ضراب.
وقام معاليه مب�ضاهدة بع�س الإثارة 
دراجة  و48  ���ض��ي��ارة   38 ق��ي��ام  م��ع 
ال�ضراب  ق�����ض��ر  م���رح���ل���ة  ب���خ��������س 
اخل��ا���ض��ة ال��ث��اث��ة، ق��ب��ل زي����ارة املقر 

يق�م  حيث  الإع��الم��ي،  واملركز  للرايل  الرئي�س 
اإع��الم��ي���ن م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال���رايل بتغطية 
بن  حممد  ���ض��رح  ال�ضياق،  ه��ذا  ويف  الفعالية.  

مبعايل  بالرتحيب  �ضعداء  نحن  قائال:  �ضلّيم، 
بت�ضجيع  م�ضاندته  ت�ضاهم  الذي  نهيان،  ال�ضيخ 
زي��ارت��ه كانت دفعة  ال���رايل.  ك��ل م��ن ي�ضارك يف 
ق���ي��ة ل��ن��ا ذل����ك اأن���ه���ا ت�����ض��ط��ر م�����ض��ت���ى الدعم 

ال�ضحراوي من  اأب�ظبي  به رايل  ال��ذي يحظى 
احل��ك���م��ة، وال���ذي ب��دون��ه ل��ن نتمكن م��ن عقد 

الرايل .
وتابع: قال يل معاليه باأن ثقته عالية يف قدرتنا 

امل�ضت�ى  عاملية  فعالية  تنظيم  على 
م�ضرفة  �ض�رة  تظهر  بالطبع  والتي 

لنا ح�ل العامل .
رعاية  حت���ت  اأب����ظ���ب���ي  رايل  وي���ق���ام 
ال�����ض��ي��خ حمدان  ���ض��م���  ك���رمي���ة م���ن 
ن��ه��ي��ان، مم��ث��ل احلاكم  اآل  زاي����د  ب��ن 
املرحلة  وي�ضكل  الغربية،  للمنطقة 
للراليات  ال��ع��امل  ل��ب��ط���ل��ة  ال��ث��ال��ث��ة 
الأوىل  واملرحلة  لل�ضيارات  الط�يلة 
للراليات الط�يلة للدراجات النارية 
والداعمني  ال�ضركاء  قائمة  وت�ضم 
من،  ك��ال  للفعالية  ال�ضرتاتيجيني 
للمنطقة  احل����اك����م  مم���ث���ل  دي���������ان 
الغربية،  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  ال��غ��رب��ي��ة، 
امل�ضلحة  وال���ق����ات  اأب���ظ��ب��ي  ب��ل��دي��ة 
اب�ظبي،  ���ض��رط��ة  الإم������ارات،  ل��دول��ة 
اأدن�ك،  ي��ا���س،  مر�ضى  حلبة  ني�ضان، 
اأب�ظبي للطران، مياه العني، مركز 
فندقي  ال��ن��ف��اي��ات-اب���ظ��ب��ي،  ادارة 

ق�ضر  منتجع  يا�س،  – جزيرة  و�ضينرتو  روتانا 
– اأنانتارا، �ضركة التط�ير وال�ضتثمار  ال�ضراب 
دبي  وم���ان��ئ  اإك�����ض��ب��ل���رر  ه���ي��ر،  ت��اغ  ال�ضياحي، 

باترول،  ني�ضان  �ضيارة  ت�ضمية  ومت��ت  العاملية.  
الر�ضمية  بال�ضيارة   ، احلياة  دروب  جميع  بطل 
للرايل، وذلك للمرة 11 على الت�ايل، حيث مت 
تزويد الفريق املنظم للرايل ب�ضيارات لتخطيط 

وجتهيز م�ضار الرايل عميقا يف �ضحراء املنطقة 
ال�ضحراوي  اأب���ظ��ب��ي  رايل  يختتم  ال��غ��رب��ي��ة.  
على   4 ال�����ض��اع��ة  مت���ام  اخلمي�س  ي����م  فعالياته 

حلبة مر�ضى يا�س. 

�ضدارته  تعزيز  من  فا�ضيليف  فالدمير  الرو�ضي  ال�ضائق  متكن 
ال�قت  يف  الي�م  ني�ضان  من  امل��دع���م  ال�ضحراوي  اأب�ظبي  ل��رايل 
الذي متكن فيه �ضائق الدراجات النارية الربيطاين املقيم يف دبي، 
�ضام �ضندرلند، من ا�ضتعادة �ضدارة الدراجات النارية يف مناف�ضة 
ق�ية على الفئة.. وي�ضارك يف الرايل اإىل جانب املالح ق�ضطنطني 
زيل�ضت�ف ب�ضيارة ميني رباعية الدفع، فاز فا�ضيليف مبرحلة ق�ضر 
ال�ضراب اخلا�ضة الثالثة لي��ضع �ضدارته للفئة من 44 ثانية اإىل 
دابرو�ضكي  ماريك  الب�لندي  الثنائي  عن  ثانية  و48  دقائق   9

ومالحه جا�ضيك زات�ض�ر امل�ضاركان ب�ضيارة ت�ي�تا هايل�ك�س. 
ويحل يف املركز الثالث بفارق 16 دقيقة اإ�ضافية ال�ضائق الب�لندي 
ال�ضائق  يتبعه  اأخ����رى،  هايل�ك�س  ت���ي���ت��ا  ب�ضيارة  مالي�ضز  اأدام 
يحيى  والإماراتي  الهمر.  ب�ضيارة  زابليتال  مرو�ضالف  الت�ضيكي 
ب�ضيارة  �ضك�ت  �ضتيفان  ف��الأمل��اين  اأب،  بيك  ني�ضان  ب�ضيارة  بلهلي 
حيث  النارية،  الدراجات  لقب  على  املعركة  وا�ضتعرت  هذا  ميني. 
متكن ال�ضائق ال�ضاب، �ضام �ضندرلند من معاودة التقدم ليت�ضدر 
ال�ضباق من زميله يف فريق كيه تي اأم واملت�ج �ضبع مرات بلقب رايل 
بينهما  الإ�ضباين مارك ك�ما، حيث تف�ضل  ال�ضحراوي،  اأب�ظبي 
30 ثانية ل�ضالح �ضندرلند، يف حني يبعد ك�ما بفارق 22 ثانية 
على  ال�ضغط  ي�ا�ضل  ال��ذي  غ�نكالفي�س،  ب��اول���  الربتغايل  ع��ن 
مرحلة  يف  ال�ضائقني  اأ�ضرع  ثاين  غ�نكالفي�س  وكان  املت�ضدرين.  
الي�م متخلفن عن زميله يف فريق ه�ندا خ�ان باريدا ب�رت ليحل 
رابعا يف الرتتيب العام، يف حني حافظ الإماراتي حممد البل��ضي 
الي�م من  العام.  وكانت مرحلة  ال�ضابع يف الرتتيب  على مركزه 
املراحل الكال�ضيكية لرايل اأب�ظبي ال�ضحراوي يف اأجمل حلة لها، 
حيث قام �ضائق�ا ال�ضيارات ال� 38 والدراجات النارية والك�ادز ال� 
48 الذين متكن�ا من بل�غ مرحلة الي�م من القيادة يف مرحلة 
املرحلة  اخ��ت��ت��ام  وب��ع��د  الآن.   حتى  الأج��م��ل  ه��ي  مبناظر  تتمتع 
الرائعة، �ضرح فا�ضيليف، قائال: عند بداية املرحلة ونهايتها كانت 
الكثبان  ك�ن  ال�ضيارات،  يف  خا�ضة  وخطرة،  جدا  �ضعبة  القيادة 
يف  اخلطرة  املناطق  بع�س  هناك  وكانت  النحدار  �ضديدة  كانت 
الكيل�مرتات الأخرة . من جهته �ضرح دابرو�ضكي قائال: علقت 
مرتني، ومل اأعرف كيف وملاذا، لكنني فقد تركيزي. كانت مرحلة 
�ضعبة للغاية بالن�ضبة لفريقنا ولي�س من ال�ضهل التقدم. بعد اأن 
اأما   . ال�ضيارة  اأ�ضغط على  وان ل  براحتي  ا�ضر  اأن  ق��ررت  علقت 
الإماراتي بلهلي، والذي يتطلع لتحقيق نتيجة متقدمة وا�ضافتها 
الكبرة  �ضن�ات م�ضاركاته  ل�ضجله احلافل بالجنازات على مدار 
قائال: خ�ضرت ح�ايل 5-6 دقائق بعد اأن تعر�ضت لثقب يف احد 
اأن قمت بالنزل بق�ة عند احدى التالل الكبرة.  الط��ارات بعد 
كان من ال�ضعب تغير الإطار يف الرمال الناعمة. لكن كان ي�ما 
�ضباق  ويف   . ككل  وال��رايل  بال�ضيارة  اأ�ضتمتع  اأن��ا  بحمداهلل.  جيدا 
الأوىل  للمرة  ي�ضارك  الذي  �ضندرلند،  �ضرح  النارية،  الدراجات 
من  متكنت  جميلة.  مرحلة  كانت  ق��ائ��ال:  اأم،  ت��ي  كيه  فريق  م��ع 
اللحاق بروما يف بعد 80 كم من النطالق، ومن ثم متكنت من 
ت�ضدر الفئة حتى نقطة التعبئة بال�ق�د. ثم متكن �ضائق� دراجات 
اله�ندا من اللحاق بنا مع نهاية املرحلة، لذا اأبطئنا من �ضرعاتنا 
اأب�ظبي  رايل  لقب  اأما ك�ما، حامل   . ي�ضرع�ن  وتركناهم  قليال 
ال�ضحراوي، ف�ضرح قائال بعد و�ض�له لنقطة اخلتام: الي�م بداأت 
كبر  مطب  ف���ق  ق��دت  ال���ق��ت.  �ضاأخ�ضر  باأنني  وعملت  اأول  م��ن 
عند بداية املرحلة وال��ذي ت�ضبب يل ببع�س الآلم لكنني بخر. 

الدراجة ت�ضر ب�ضكل جيد وكل �ضيء جيد .
اما بطل مرحلة الي�م، خ�ان باريدا ب�رتا، فقد علق على مرحلة 
�ضغطت  جدا  �ضعيد  اأن��ا  الي�م.  جيدة  مرحلة  كانت  قائال:  الي�م 
كثرا يف اجلزء الأول للحاق ب� باول� ومن ثم �ضغط اأكر للحاق 
زميله  واأث��ن��ى غ�نكالفي�س على   . اأم  تي  كيه  ال���  دراج���ات  ب�ضائقي 
ب�رتا، وقال: متكنت وب�رتا من اللحاق ب�ضائقي فريق كيه تي اأم 
وحتى الآن اأنهينا يف املركزين الأول والثاين. الآن اأمانا مرحلتان 
اخرتان وثقتنا باأنف�ضنا عالية. نحن �ضعداء بالدراجات اجلديدة 
وبطريقة تعاملها مع الرمال، ول نبعد كثرا عن املت�ضدرين. لكن 
علينا بذل جهد اأكرب للحاق بهم . من جهته �ضرح حممد البل��ضي، 
الذي ميثل الإم��ارات يف فئة الدراجات النارية، قائال: الي�م كان 
�ضريعة وخ��ادع��ة بع�س  امل��راح��ل  ال���رايل. كانت  ي���م يل يف  اأف�ضل 

كما  ال���������ض����يء. مت����ام����ا 
النهاية  ويف  اأح����������ب. 

ع����رف����ت ك���ي���ف الأ�����ض����ل�����ب 
الأن�����ض��ب ل��ل��ق��ي��ادة، حتى مع 

كانا  امل��ا���ض��ي��ني  ال��ي���م��ني  اأن 
باأن  اأ�ضعر  اأن��ن��ي  اإل  جيدين 
قيادة اأف�ضل الي�م . وتابع: 

اأ�ضكر جميع اأفراد الفريق 
والرعاة الذين بف�ضلهم 
اأنا اأ�ضارك هنا. واتطلع 
قدما للمرحلة لختتام 
املراحل ي�م اخلمي�س. 
الإماراتي  اأن��ا  لالأ�ضف 
ال����ح���ي���د امل�������ض���ارك يف 

ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة هذا 
اأ�ضارك  لكنني  الأ����ض���ب����ع، 

ل��ب��ل��دي ال��ي���م واحل���م���دهلل على 
كل �ضيء . ويف فئة الدراجات الك�ادز، يت�ضدر املدافع عن اللقب 
دقيقة   34 بفارق  الك�ادز  الدراجات  فئة  �ض�نيك،  راف��ال  العاملي، 
عن ال�ضائق الرو�ضي �ضرجيي كارياكني، يف حني يحل بطل ن�ضخة 

العام املا�ضي، القطري حممد اأب�عي�ضى يف املركز الثالث. 
طائرة  راي��ت  الي�م  النهاية:  خلط  و�ض�له  عقب  �ض�نيك  و�ضرح 
هيل�كبرت ومروحتها مل تكن تدور، لذا �ضعرت باأمان اأعني باأنه مل 
تكن هناك اأية ح�ادث ومل يكن لديهم �ضيء ليعمل�ه وهذه اأخبار 
بالأم�س  واأح�ضن.  اأف�ضل  الأم��ر  اأ�ضبح  اأك��ر  تقدمنا  كلما  جيدة. 
اأ�ضهل  الي�م كانت  اأج��زاء �ضعبة للغاية. لكن مراحل  كانت هناك 

واأجمل. اأحببت هذه املرحلة كثرا .
�ضم�  اأب�ظبي حتت رعاية كرمية من  ل��رايل   24 الن�ضخة  وتقام 
ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم للمنطقة الغربية، 
وي�ضكل املرحلة الثالثة لبط�لة العامل للراليات الط�يلة لل�ضيارات 

فيا واملرحلة الأوىل للراليات الط�يلة للدراجات النارية فيم . 
للفعالية كال  ال�ضرتاتيجيني  والداعمني  ال�ضركاء  قائمة  وت�ضم 
من، دي�ان ممثل احلاكم للمنطقة الغربية، بلدية املنطقة الغربية، 
بلدية اأب�ظبي والق�ات امل�ضلحة لدولة الإمارات، �ضرطة اب�ظبي، 
ني�ضان، حلبة مر�ضى يا�س، اأدن�ك، اأب�ظبي للطران، مياه العني، 
–جزيرة  و�ضينرتو  روتانا  النفايات-اب�ظبي، فندقي  ادارة  مركز 
يا�س، منتجع ق�ضر ال�ضراب– اأنانتارا، �ضركة التط�ير وال�ضتثمار 

ال�ضياحي، تاغ ه�ير، اإك�ضبل�رر وم�انئ دبي العاملية. 

ال�شراب  ق�شر  مرحلة  بعد  لل�شائقني  العام  الرتتيب 
اخلا�شة الثالثة

ال�ضيارات 
فالدمير فا�ضليف - ق�ضطنطني زيل�ضت�ف )رو�ضيا - رو�ضيا(   1-

 10:58.10 ميني رباعية الدفع تي2 
-2 ماريك دابرو�ضكي - جا�ضيك زات�ض�ر )ب�لندا - ب�لندا( ت�ي�تا 

11:07.58 هايل�ك�س تي1  
-3 اأدام مالي�ضز - رافال مارت�ن )ب�لندا - ب�لندا( ت�ي�تا هايل�ك�س 

11:24.44 تي1    
ب�لندا(   - )الت�ضيك  مارت�ن  ما�ضيج   - زابليتال  مرو�ضالف   4-

 11:43.04 همر اأت�س3 تي1  
-5 يحيى بلهلي - خالد الكندي )الإمارات-الإمارات( ني�ضان بيك 

11:49.26 اب تي1    
اإيه �ضلز )ه�لندا - ه�لندا( ميني رباعية  �ضتيفني �ضك�ت -   6-

12:07.11 الدفع تي1    
ل���ن - فاوتر روزي��غ��ار )ه�ندا - ه�لندا( ميني  ف��ان  ايريك   7-

12:49.35 رباعية الدفع تي2  
 - اآنت�ن غريغ�روف - ق�ضطنطني مي�ضت�ضرياك�ف )رو�ضيا   8-

12:53.20 رو�ضيا( تي1    
-9 باويرزهان اإ�ضاباييف - فالدمير دمييانيك�ف )كازاخ�ضتان - 

13:04.21 رو�ضيا( تي1  

ك��ان��ات ���ض��اغ��روف - األ��ي��ك�����ض��ان��در م�����روز )ك��ازاخ�����ض��ت��ان -   10-
13:40.46 كازاخ�ضتان( تي1   

الدراجات النارية 
�ضام �ضندرلند )بريطانيا( كيه تي اأم 450 رايل ريبليكا     1-

10:33.00
مارك ك�ما )ا�ضبانيا( كيه تي ام 450 رايل ريبليكا    2-

10:33.30
باول� غ�نكالفي�س )الربتغال( ه�ندا 450 �ضي ار اف    3-

10:33.52
خ�ان باريدا ب�رتا )ا�ضبانيا( ه�ندا 450 �ضي اآر اأف رايل    4-

10:40.39
خ�ردي فيالدوم�س )ا�ضبانيا( كيه تي ام 450 رايل ريبليكا   5-

11:04.19
مران �ضتان�فينك )�ضل�فاكيا( كيه تي اأم 450 رايل ريبليكا   6-

11:53.41
حممد البل��ضي )الإمارات( كيه تي ام 450 رايل ريبليكا    7-

11:59.39
األيك�ضي نيكي�ضاكني )رو�ضيا(       8-

12:21.50  
�ضيلدر رودريغز )الربتغال( ه�ندا �ضي اآر اأف 450     9-

12:29.02
كري�ضتيان كارت�ضر )ه�لندا( ياماها 450 دبلي� اآر اأف    10-

12:31.30

دليل االإثارة للمراحل اخلا�شة
الأربعاء، 9 اأبريل.. مرحلة ن�ضيان باترول اخلا�ضة الرابعة

بعد  على  املرحلة  تبدا  )239كم(:  الرابعة  اخلا�ضة  املرحلة   -
ال��ق��ري��ب��ة م���ن مزرعة  امل��زي��رع��ة  اأدن�������ك  ���ض��م��ال حم��ط��ة  35كم 
الأعالف، على ال�ضارع املت�جه اإىل مدينة زايد – ينطلق املت�ضابق 
 N23( الإحداثيات 0800 �ضباحا. نقطة  ال�ضاعة  الأول متام 

)26.883 E53 43.384
على  الأوىل  التحكم  نقطة  عند  رائعة  �ض�رة  للتقاط  فر�ضة   -
اإحداثيات )N23 07.943/E53 17.936( �ضارع الغياثي 
مع  ال��دائ��ري  التقاطع  �ضمال  كم   19 بعد  على   ،)E15( املخرج 
ال�ضاعة  اأول دراج��ة نارية يت�قع و�ض�لها متام  �ضارع هالل لي�ا. 

8:45 �ضباحا. 
- فر�ضة للتقاط �ض�رة رائعة بالقرب من نقطة التحكم الثانية 
– )حمطة تعبئة ال�ق�د واخلدمات( يف قرية عر�ضه القدمية يف 
اأق�ضى �ضرق هالل لي�ا. يت�قع م�ضاهدة اأول دراجة متام ال�ضاعة 
 WP N22 53.224 E53( اإح���داث���ي���ات  ع��ن��د   10:15

 .)24.996
4كم  امل��زارع��ني،  خدمات  عند  الرابعة  اخلا�ضة  املرحلة  نهاية   -

غرب املدخل امل�ؤدي لق�ضر ال�ضراب متام ال�ضاعة 1205.

وال�ضباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  اأ�ضاد 
المارات  احت��اد  منتخب  م�ؤخرا  حققها  التي  بالنتائج  املجتمع  وتنمية 
على  وهناأهم  والعربية  اخلليجية  واملناف�ضات  البط�لت  يف  للدراجات 
املنتخب  يحقق  ان  يف  امله  ع��ن  واع���رب  ن��ال���ه��ا.  التي  املتقدمة  امل��راك��ز 
ف�زا اكرب ويتاأهل يف البط�لة ال�ضي�ية للدراجات املقرر اقامتها ال�ضهر 
ال�ضم�  ل�ضاحب  احلكيمة  القيادة  ان  اىل  م�ضرا  كازاخ�ضتان  يف  القادم 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل تدعم الريا�ضة 
والريا�ضيني وت�فر لهم المكانات الالزمة لرفع�ا ا�ضم الدولة عاليا يف 

املحافل القليمية والدولية. 
جاء ذلك خالل ا�ضتقبال معاليه بق�ضره ع�ضر ام�س اع�ضاء وفد املنتخب 
من ال�ضباب وال�ضابات الذين رافقهم ال�ضيد احمد احل�ري نائب رئي�س 

الهيئة  رئي�س  ب�ضفته  معاليه  واك��د  فيه.  امل�ضئ�لني  من  وع��دد  الحت��اد 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ض��ة..اه��م��ي��ة ال��ري��ا���ض��ة يف ب��ن��اء اجل�����ض��م وال��ع��ق��ل ال�ضليم 
املجتمع  فئات  اولكل  لل�ضباب  بالن�ضبة  �ض�اء  جيدة  ب�ضحة  والحتفاظ 
مهما اختلفت اعمارهم. وقال ان الدول لتنه�س بالعلم واملعرفة فقط 
وامنا اي�ضا بالريا�ضة التي تربي الج�ضام ال�ضليمة اخلالية من المرا�س 
والعق�ل التي تفي�س حي�ية ون�ضاطا . ولفت اىل ان احلك�مة الر�ضيدة 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضم�  ل�ضاحب 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل ت�يل الريا�ضة اهتماما خا�ضا 
اذ ت�ضجع ال�ضباب على النخراط يف خمتلف الريا�ضات وتقيم البط�لت 
الداخلية وت�ضت�ضيف اخلارجية منها كما ت�ضارك يف املناف�ضات القليمية 

والدولية على الدوام. 

من جهته قال ال�ضيد احل�ري ان ا�ضتقبال معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
ال نهيان لع�ضاء املنتخب ه� دعم معن�ي وت�ضجيع كبر من معاليه لهم 
ل�كالة  وقال  القادمة.  املناف�ضات  يف  الريا�ضية  جناحاتهم  ي�ا�ضل�ا  كي 
للريا�ضة  حمب  فه�  معاليه  على  غريبا  لي�س  ذل��ك  ان  الم���ارات  انباء 
ه�  نهيان  ال�ضيخ  معايل  ان  وا�ضاف   . ا�ضتثاء  دون  للريا�ضيني  وم�ضجع 
الداعم الول للريا�ضة ولكل املنتخبات الماراتية . وا�ضار اىل ان اع�ضاء 
وجعلتهم  معن�يا  دف��ع��ا  اعطتهم  ال��ت��ي  املقابلة  ب��ه��ذه  يعتزون  املنتخب 
ال�ضي�ية  البط�لة  م��ي��دال��ي��ات  لح���راز  ب��ق���ة  املناف�ضة  على  ي�ضمم�ن 
العام  بامل�ضاركات اخلليجية خالل  القادمة يف كازاخ�ضتان. وفيما يتعلق 
ب��امل��رك��ز الول يف ط����اف دول  ف��از  احل���ايل او���ض��ح احل����ري ان املنتخب 
جمل�س التعاون وح�ضل على الكاأ�س وامليداليات الذهبية وقم�ضان التميز 

الثالثة. وا�ضاف ان املنتخب ح�ضل على ثماين ميداليات ذهبية وثالث 
ف�ضيات وثالث برونزيات يف بط�لة جمل�س التعاون للطريق كما ح�ضد 
بط�لة  برونزية يف  وثالث  ف�ضية  ميداليات  و�ضت  ذهبية  ميدالية   11
جمل�س التعاون للم�ضمار. وقال انه على امل�ضت�ى اخلارجي فقد �ضارك 
ال�ضهر احلايل و�ضي�ضارك يف بط�لت  بانك�ك مطلع  املنتخب يف ط�اف 
قادمة يف الفلبني وماليزيا والبط�لة ال�ضي�ية يف كازاخ�ضتان ويف بط�لة 
العامل للم�ضمار يف اغ�ضط�س بك�ريا اجلن�بية. واكد م�ضاركة املنتخب يف 
ط�اف اندوني�ضيا يف ي�ني� القادم ويف بط�لة ال�ضيخ حمدان بن حممد يف 
نهاية ي�لي� بند ال�ضبا ويف البط�لة العربية ال�ضاد�ضة للم�ضمار يف املغرب 
العربية  البط�لة  يف  ثم  �ضبتمرب  �ضهر  يف  بتايالند  ال�ضي�ية  واللعاب 

باجلزائر يف اكت�بر القادم. 

فا�شيليف يو�شع �شدراته لرايل اأبوظبي ال�شحراوي يف مرحلة كال�شيكية

�ضندرلند يعاود التقدم على كوما يف معركة الدراجات النارية

نهي���ان ب���ن مب����ارك ي�ضتقب����ل منتخ���ب احت����اد الإم�����ارات لل���دراج������ات

نهيان يزور رايل اأبوظبي ال�شحراوي

ابن �ضلّيم ي�ضري اإىل اأن زيارة معاليه للطماأنة على �ضري الأمور ي�ضطر الدعم احلكومي الكبري للرايل ال�ضحراوي املثري

اأع��ل��ن ���ض��ع��ادة اإب��راه��ي��م ع��ب��دامل��ل��ك الأم����ني ال��ع��ام للهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�����ض��ب��اب وال��ري��ا���ض��ة ت��ف��ا���ض��ي��ل احلفل 
والذي   2013 الريا�ضية  الإجن���ازات  لأ�ضحاب  الثامن 
يقام برعاية �ضم� ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد اآل نهيان نائب 
 15 ���ض���ؤون ال��رئ��ا���ض��ة ي���م  ال�����زراء وزي���ر  رئي�س جمل�س 
اأعلن  كما  اأب���ظ��ب��ي.  يف  ال�طني  بامل�ضرح  احل���ايل  اب��ري��ل 
�ضلطان  الدكت�ر  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  حرم  اختيار  عن 
بن حممد القا�ضمي ع�ض� املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة 
�ضخ�ضية  القا�ضمي  حممد  بنت  ج���اه��ر  ال�ضيخة  �ضم� 
عبدالرحمن  معايل  تكرمي  �ضيتم  واأن��ه  الريا�ضية  العام 
الع�ي�س وزير ال�ضحة على ما قدمه من اإجنازات للحركة 
وتنمية  وال�ضباب  للثقافة  وزي��را  ك��ان  عندما  الريا�ضية 

املجتمع. 
وقال �ضعادة عبدامللك اإنه متت زيادة قيمة املكرمة اإىل ما 
25 ملي�ن دره��م وذل��ك بعد زي��ادة عدد املكرمني  يقارب 
دوليا  حكما  و12  لع��ب��ا   30 منهم  م��ك��رم��ا   492 اإىل 
و27 احتادا باإجمايل 389 ميدالية قيمتها 24 ملي�نا 
و100  ذهبية   190 وع��دد  دره��م��ا  و250  األ��ف��ا  و964 
ف�ضية و99 برنزية. واأ�ضار خالل امل�ؤمتر ال�ضحفي الذي 
عقد ام�س مبقر الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة 
العام  الأم����ني  امل��دف��ع  عي�ضى  ب��ن  خ��ال��د  بح�ض�ر  دب���ي  يف 
امل�ضاعد وخالد ح�ضني مدير اإدارة الريا�ضة بالهيئة وعدد 
من ممثلي الحتادات املكرمة وكذلك بع�س من املكرمني 
اأ�ضحاب الإجن��ازات اأن احلفل يعترب جزءا من رد الدين 
لكل �ضاحب اإجناز ومتيز رفع به ا�ضم ال�طن عاليا. وقال 
ا�ضم  رف��ع  م��ن  لكل  يعد تكرميا  اإن احلفل  ال��ع��ام  الأم���ني 
الدولة عاليا يف كافة املحافل وج�ضد روح ال�لء والنتماء 
لل�طن ..لفتا اإىل اأن هذه الإجنازات تعمل على تقريب 
امل�ضافات بني القيادة ال�ضيا�ضية واأبناء ال�طن لأن التكرمي 
ياأتي بناء على ت�جيهات القيادة احلكيمة بقيادة �ضاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضم� 
وت�ضريف احلفل من قبل �ضم� ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير �ض�ؤون الرئا�ضة. 
واأو�ضح عبدامللك اأن كافة القائمني على حفل الإجنازات 
عمل�ا على جتهيز احلفل منذ قرابة 4 اأ�ضهر حتى يخرج 
يف اأبهى �ض�رة ليك�ن ت�ضريفا لكل �ضاحب اإجناز ..معتربا 
ل�ضعب  ال�ضيا�ضية  القيادة  من  وا�ضحة  ر�ضالة  يعترب  اأن��ه 
اأن  واأك��د  الأول.  باملركز  �ض�ى  تر�ضى  ل  باأنها  الإم���ارات 
اختيار حرم �ضاحب ال�ضم� حاكم ال�ضارقة �ضم� ال�ضيخة 
الريا�ضية  العام  القا�ضمي ك�ضخ�ضية  ج�اهر بنت حممد 
يعد تكرميا ل�ضخ�ضية مميزة طاملا كان لها دور بارز وبناء 
..لفتا  امل���راأة  ريا�ضة  خا�ضة  الريا�ضة  خدمة  يف  وف��ع��ال 
رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضم�  اختيار  اأن  اإىل 
التنمية  مل�ؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�س  العام  الن�ضائي  الحت��اد 
اأم  والطف�لة  لالأم�مة  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  الأ�ضرية 
الإم����ارات  م��ن قبل ك��ان ل��دوره��ا امل�ضتمر وال���ذي ليزال 

يحمل ر�ضالة وا�ضحة خلدمة ريا�ضة املراأة يف الدولة.
اأن �ضم� ال�ضيخة ج�اهر بنت حممد القا�ضمي  اإىل  ي�ضار 
مهمة  ب���اأدوار  تق�م  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضم�  �ضاحب  ح��رم 
تراأ�ضها وهي  رعايتها لالأ�ضرة عرب منظ�مة  تنطلق من 
ي�ضكل  وال��ذي  بال�ضارقة  الأ���ض��رة  ل�ض�ؤون  الأعلى  املجل�س 
بالتنمية  يتعلق  م��ا  بكل  الهتمام  اإىل  الن��ط��الق  حم���ر 
ال�����ض��ام��ل��ة ل��ل��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع والأ����ض���رة ال��ت��ي ت��ع��د اجل�ضر 
عن  مبناأى  الريا�ضة  تكن  مل  لذلك  معا  ي�ضلهما  ال��ذي 
هذا الهتمام لإميان �ضم�ها باأن ال�ضاأن الريا�ضي مكمل 
مهم للفرد خا�ضة املراأة التي ظلت ط�يال بعيدة عن هذا 
تعزز  فالريا�ضة  املجتمع  بتقاليد  تتعلق  لأ�ضباب  املجال 
النف�ضية  الق�ة  واأهمها  احلياة  م�اجهة  يف  الإن�ضان  ق���ة 
قد  التي  احلياتية  ال�ضغ�ط  ي���اج��ه  اأن  بها  ميكن  التي 

ت��ع��رق��ل ال��ك��ث��ر م��ن م��ن��ج��زه احل��ي��ات��ي ف�ضال ع��ن الق�ة 
البدنية والعقلية مما يحقق لالإن�ضان ق�ة �ضاملة يحارب 
ج�اهر  ال�ضخة  �ضم�  واع��ت��ن��اء  ال�ضعبة.  التحديات  بها 
على  ي��ق���م  الن�ضائية  ب��ال��ري��ا���ض��ة  القا�ضمي  حم��م��د  ب��ن��ت 
�ضرورة  وي���ؤك��د  الب�ضرية  املكت�ضبات  على  املحافظة  قيم 
مراعاة الروح الريا�ضية يف املناف�ضات التي لبد فيها من 
الأخالق  فقد  اإىل  اخل�ضارة  ت���ؤدي  اأن  دون  وخا�ضر  راب��ح 
اأول   1997 يف  �ضم�ها  واأطلقت  املثلى.  والقيم  الطيبة 
دورة ريا�ضية للفتاة �ضاركت فيها اأندية من دول جمل�س 
التعاون اخلليجي وكان للدورة الأثر الكبر يف دفع عجلة 
اهتمام الدولة بريا�ضة املراأة حتى حازت على دبل�م املراأة 
عام  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  م��ن  الريا�ضي  والإجن����از 
�ضقل  يف  املناف�ضات  باأهمية  �ضم�ها  ولإمي����ان   .2003
الرتقاء  على  وحتفيزها  الإم��ارات��ي��ة  الريا�ضية  م��ه��ارات 
الإماراتية  امل����راأة  ت��اأه��ي��ل  �ضم�ها يف  م��ن  ورغ��ب��ة  ب��اأدائ��ه��ا 
العربية  الأل���ع���اب  دورة  اأط��ل��ق��ت  ال��دول��ي��ة  ل��ل��م��ن��اف�����ض��ات 
يف  ال�ضارقة  �ضيدات  ن��ادي  نظمها  التي  ال�ضيدات  لأن��دي��ة 
الإ�ضدار  وج��اء  عربية  دول��ة   12 مب�ضاركة   2012 ع��ام 
15 دولة  2014 مب�ضاركة  ع��ام  ال���دورة يف  م��ن  ال��ث��اين 
عربية و900 لعبة يف �ضبعة اأن�اع خمتلفة من الريا�ضة 
العربية  ال���دول  اأن��دي��ة  جميع  ت��رى  اأن  �ضم�ها  وتطمح 

م�ضاركة يف الدورة يف الأع�ام املقبلة. 
اأكد اإبراهيم عبدامللك الأمني العام للهيئة العامة لرعاية 
العام ه� الأخر والذي تق�م  اأن هذا  ال�ضباب والريا�ضة 
فيه الهيئة بالتعديل على ك�ض�فات الحتادات الريا�ضية 
وذلك بعد اأن كان الك�ضف ير�ضل للهيئة من اأجل التعديل 
امل�����ض���ؤول��ني عن  قبل  م��ن  للهيئة  احل���رج  يت�ضبب يف  مم��ا 
احلفل بعد اأن تطلب بع�س الحتادات اإجراء تعديل على 
املكرمني ويتم اإر�ضال الك�ض�ف لأكر من 5 مرات لإجراء 
التعديالت عليها وه� الإجراء الذي �ضيتم اإلغاوؤه. وقال 
يتم  ال��ت��ي مل  الل��ع��اب  بع�س  ه��ن��اك  اإن  ���ض��ع��ادة عبدامللك 
لنا  ت��ر���ض��ل  ال��ت��ي  الحت�����ادات  م��ع  نتعامل  واإن��ن��ا  تكرميها 
الك�ض�ف اخلا�ضة باملكرمني ومن هم اأ�ضحاب الإجنازات 
الإجن��از من خالل  يك�ن  اأن  املهم  ولي�س من  العابهم  يف 
بط�لة معتمدة واأن هناك ن�عني من التكرمي وهما املادي 
اللجنة  مع  بالتعاون  حاليا  الهيئة  تعمل  حيث  واملعن�ي 
وك�ضف  ال�ضاأن.  لعمل منظ�مة متكاملة يف هذا  الأوملبية 
اإبراهيم عبدامللك عن وج�د مقرتح بعمل اأو�ضمة وج�ائز 
فكرة  اإن  حيث  للمكرمني  تعطى  ال��دول��ة  با�ضم  ذهبية 
الن�ر  و�ضرى  له  النهائية  امل��راح��ل  يف  تعد  امل�ضروع  ه��ذا 
قريبا. وخالل امل�ؤمتر ال�ضحفي مت عر�س فيلم وثائقي 
2013 وم��ا حقق�ه من  اأ�ضحاب الإجن���ازات يف ع��ام  عن 
جن���اح ومت��ي��ز رف��ع���ا ب��ه ا���ض��م الإم������ارات ع��ال��ي��ا خ��ف��اق��ا يف 
العديد من املحافل الدولية والعربية والآ�ضي�ية. و�ضارك 
امل��ك��رم��ني م��ن بينهم را���ض��د مطر  امل����ؤمت���ر ع���دد م��ن  يف 
الظاهري وه� احلا�ضل على 9 ميداليات ذهبية وف�ضية 
و�ضارة الزرع�ين حا�ضلة على ميداليتني ذهبيتني وعلي 
النا�ضئني  خلفان اجله�ري وابنه خليفة على ذهبية فئة 
للفرو�ضية وبط�لة العامل للقدرة وعبداهلل البل��ضي من 
الإم��ارات لكرة  اليد و�ضيتم تكرمي منتخب  منتخب كرة 
اليد ب�ض�رة ا�ضتثنائية بعد اإجنازه وو�ض�له لبط�لة كاأ�س 
العامل لكرة اليد. وقالت �ضارة الزرع�ين لعبة منتخب 
الإمارات للكاراتية وهي طالبة يف جامعة ال�ضارقة والتي 
يعد  تكرميها  اإن  الإجن���ازات  خ��الل حفل  تكرميها  �ضيتم 
ت�ضريفا لكل اإماراتية على ما قدمته من جناح يف لعبتها 
..م�ؤكده اأنها ح�ضلت على العديد من املداليات الذهبية 
بط�لة  يف  املختلفة  م�ضاركتها  خ���الل  م��ن  وال��ربون��زي��ة 
الأن��دي��ة الآ���ض��ي���ي��ة يف ال��ك���ي��ت وال��ع��دي��د م��ن البط�لت 

اخلارجية.

جواه���ر القا�ض�م���ي ال�ضخ�ضي���ة 
الريا�ضي�����ة لع����ام 2013



    

وعاء ب� 36 مليون 
دولر

ا�ضرتى ملياردير �ضيني وعاء �ضينياً اأثرياً ام�س يف ه�نغ ك�نغ حمققاً رقماً 
قيا�ضياً عاملياً ملبيعات التحف امل�ضن�عة من اخلزف ال�ضيني.

التي تع�د لفرتة  الفنية  اأن القطعة  وذك��رت دار �ض�ثبي للمزادات يف بيان 
حكم �ضاللة منغ ال�ضينية �ضجلت رقماً قيا�ضياً بعد اأن ا�ضرتاها اأحد ه�اة 
36 ملي�ن  ب�  امللياردير لي� ييكيان من �ضانغهاي  ال�ضينيني  التحف  جمع 

دولر.
وقال نائب رئي�س دار �ض�ذبيز ملنطقة اآ�ضيا نيك�ل�س ت�ض� اإن امللياردير الذي 
امل��ال، ه� واح��د من جمم�عة  اأج��رة قبل دخ�له عامل  ك�ضائق  عمل �ضابقاً 
ال�ضعار  ويرفع�ن  العامل  امل��زادات يف  قاعات  يتنقل�ن بني  اأثرياء �ضينيني 

ويبن�ن متاحف لعر�س جمم�عاتهم.
ويعترب هذا ال�عاء مبثابة الكاأ�س املقد�ضة للفن ال�ضيني ، يت�ضمن ر�ض�مات 
باأزهار  تنقر احلب�ب يف حديقة مزروعة  اأحمر ودجاجة و�ضي�ضان  لديك 

الزنبق وال�رود احلمراء.

دعوى ق�ضائية ب�ضبب طاولة
حّرك م�ظف بريطاين يعمل يف ق�ضم الرّد على مكاملات الط�ارئ، دع�ى 
ق�ضائية �ضد اأرباب عمله، لرف�ضهم ال�ضماح له با�ضتخدام طاولته اخلا�ضة 

اأثناء العمل.
 30 اإن، ناثان روبرت�س، البالغ من العمر  وقالت �ضحيفة )ديلي م��رور(، 
اأج��ربت��ه على  غ��رب بريطانيا  �ضمال  الإ�ضعاف يف  ب��اأن خدمة  اّدع��ى  ع��ام��اً، 
اأن احتل  بالطاولت، بعد  املتعلقة  �ضيا�ضتها  ب�ضبب  ال�ضتقالة من وظيفته 

زمالء له مقعده يف مكتبها مبدينة مان�ض�ضرت.
على  )حمج�زة(  عبارة  حتمل  ل�حة  و�ضع�ا  روبرت�س  روؤ�ضاء  اأن  واأ�ضافت 
طاولته، وب��ّرروا ذلك باأن نظام املناوبة املتداخل يف العمل ل ي�ضمح باإبقاء 

الطاولة حكراً عليه وحده.
واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن روبرت�س، الأب لطفلني، كان ا�ضتقال من خدمة 
الإ�ضعاف يف �ضمال غرب بريطانيا ورفع دع�ى ق�ضائية �ضدها لف�ضله من 
العمل ب�ضكل تع�ّضفي وانتهاكها لقان�ن التمييز �ضد املعاقني، لكن حمكمة 
العمل وال�ضتئناف رف�ضتا دع�ته، وقّرر رفع ق�ضيته اإىل املحكمة الأوروبية 

حلق�ق الإن�ضان.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

 

عمرو واكد يعود 
لل�ضينما العاملية 

ع��م��رو واكد  امل�����ض��ري  املمثل  ي��ع���د 
مرة  العاملية  ال�ضينما  يف  للظه�ر 
اأخ����رى ب��ع��د ع���دة جت����ارب ناجحة 
وذل�����ك م���ن خ����الل ف��ي��ل��م احلركة 
اجل��دي��د )ل������ض��ي(ال��ذي يقف فيه 
�ضكارليت  ال�����ض��ق��راء  امل��م��ث��ل��ة  اأم����ام 
ج����ه���ان�������ض���ن وال����ن����ج����م الأ����ض���م���ر 

م�رجان فرميان.
وي���������دور ال���ف���ي���ل���م -ال���������ذي ج���رى 
وباري�س  ن���ي����ي����رك  يف  ت�����ض���ي��ره 
وجتارة  تهريب  عامل  عن  وتايبه- 
امل���خ���درات وم���ن امل��ق��رر ع��ر���ض��ه يف 
املتحدة  ال���لي��ات  يف  ال�ضينما  دور 
اخراج  م��ن  وه���  اآب.  اأغ�ضط�س  يف 
ال��ف��رن�����ض��ي ل�����ك ب��ي�����ض���ن واإن���ت���اج 

�ضركة )ي�روبا ك�رب(.
واك��د يف مقابلة هاتفية مع  وق��ال 
اأفالم  يف  امل�ضاركة  جتربة  روي��رتز 
احل���رك���ة ج���دي���دة ب��ال��ن�����ض��ب��ة يل .. 

لكني �ضعيد جدا بها. 
واأ������ض�����اف ق�����دم ب��ي�����ض���ن )خم����رج 
الفرتة  يف  ج��ي��دة  اأع��م��ال  الفيلم( 
الأخرة. واأنا �ضعيد بامل�ضاركة معه 

يف الفيلم اجلديد. 

اتهام ر�ضيع بال�ضروع يف القتل
ال��ع��امل، وجهت  يف  ن���ع��ه��ا  م��ن  الأوىل  تعترب  ح��ادث��ة  يف 
ال�ضرطة الباك�ضتانية لطفل يدعى م��ضى خان ويبلغ من 

العمر ت�ضعة اأ�ضهر تهمة ال�ضروع يف القتل.
اأمام  املا�ضي  اخلمي�س  الأوىل  للمرة  الطفل  ظهر  وق��د 
باإلقاء  اتهم�ا  ال��ذي��ن  اأ���ض��رت��ه  اأف���راد  بع�س  م��ع  املحكمة 
خالل  امل�ض�ؤولني  وبع�س  ال�ضرطة  رج��ال  على  احل��ج��ارة 
حملة �ضنتها ال�ضرطة على منطقة �ضكنهم بغر�س قطع 

اإمدادات الغاز لتخلفهم عن دفع الف�اتر.
وقال جد الطفل اإنه ل ي�ضدق اأن ت�جه مثل هذه التهمة 
لطفل ل يعرف كيف يلتقط زجاجة اللن املخ�ض�ضة له 
ميكن  كيف  اأي�ضا  املراقب�ن  يعرف  ول  �ضليمة،  بطريقة 
لهذا الطفل اأن يتخاطب مع حمامي الدفاع، وقد �ض�هد 

خان وه� يبكي داخل قاعة املحكمة بني يدي جده.
وا�ضتغرب اجلد قائال كل من يف قاعة املحكمة ي�ضتغرب 
الق�ضية،  ه��ذه  يف  ي��ت���رط  اأن  �ضغر  لطفل  ميكن  كيف 
ويقل عمر م��ضى   ، لدينا؟  ت�جد  التي  ه��ذه  �ضرطة  اأي 
خان عن احلد الأدنى لل�ضن القان�نية لتحمل امل�ض�ؤولية 
اجلنائية يف باك�ضتان، الذي مت رفعه من �ضبع �ضن�ات اإىل 
12 �ضنة يف العام املا�ضي.  وقد قرر قا�ضي املحكمة ت�قيف 
ال�ضرطة الذي وجه التهام للر�ضيع عن العمل،  مفت�س 
اأمام  �ضيمثل  ولكنه  بكفالة،  خ��ان  م��ضى  �ضراح  واإط��الق 
املحكمة مرة اأخرى يف جل�ضة ا�ضتماع يف الثاين ع�ضر من 
ال�ضهر اجلاري، ويق�ل حمامي املتهمني اإن على املحاكمة 

اإ�ضقاط التهمة امل�جهة اإىل الطفل.

بطة ت�ضجن رجاًل 
ت�ضّببت بطة اأغرت فرن�ضياً جائعاً يف دخ�ل ال�ضجن واحلكم 
عليه بدفع غرامة 400 ي�رو يف مدينة �ضرتا�ضب�رغ �ضمال 
امل�ضدر  اأف��اد  اأف��اد م�ضدر ق�ضائي.  �ضرق فرن�ضا، على ما 
اأن ال�ضاب الع�ضريني الذي يعي�س بال ماأوى، اعتقل من 
�ضياحي يف �ضرتا�ضب�رغ  �ضارع  ال�ضرطة يف  جانب عنا�ضر 
عند حماولته �ضحب البطة من املاء بعد ق�ضائه عليها. 
املتهم للمث�ل  اأم�ضى ليلته م�ق�فاً، مت اح�ضار  وبعدما 
الليل على  بال�ضيد خالل  لقيامه  الق�ضاء  اأم��ام  الف�ري 
اأر�س الغر م�ضتخدماً و�ضيلة حمظ�رة ، وخالل مث�له 
امام الق�ضاء، اأقر ال�ضاب بالتهمة امل�جهة اإليه م�ضراً اإىل 

اأنه قتل البطة بهدف التهامها . 

قلم تلميذ يف�ضله من املدر�ضة
 مت ف�ضل تلميذ من مدر�ضة اأمركية بعد حتريك قلمه 
تلميذ  وه���  ت�ضابلني،  اإي��ث��ان  وق���ال  م�ضّد�س.  �ضكل  على 
يف  املت��ضطة  ميدو  غلني  مدر�ضة  من  ال�ضابع  ال�ضف  يف 
لأن��ه ح��ّرك قلمه  اإن��ه مت ف�ضله  بني� جر�ضي،  ف��رن���ن 
اأثناء  اآخ����ر،  تلميذ  ل��ل��ري��ا���ض��ي��ات. و���ض��ّرخ  ��ة  خ���الل ح�����ضّ
بحركات  يق�م  اإن��ه  ت�ضابلني  اإىل  منه  اإ���ض��ارة  يف  احل�ضة، 
وكاأنه مي�ضك مب�ضّد�س، اأر�ِضل�ه اإىل الإ�ضالحية! . واأمرت 
ونف�ضي،  ج�ضدي  لتقييم  باخل�ض�ع  ت�ضابلني  امل��در���ض��ة 
ال��ط��ف��ل، مايكل  وال���د  ق��ال  م��ن جهته،  وق����ّررت ف�ضله.  
م�ض�ؤويل  ب��اأن  اعتقاده  مبدياً   ، ج��داً  حانق  اأن��ا  ت�ضابلني، 

املدر�ضة حّ�ل�ا م�ضاألة �ضخيفة اإىل كارثة.

تويرت يدمر العالقات الزوجية
ك�ضفت درا�ضة اأمريكية حديثة اأن م�قع التدوين امل�ضغر ت�يرت يت�ضبب يف اخليانة والطالق، م�ضرة اإىل ال�ضتخدام 
العالقات  وت��دم��ر  ال��زوج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  تفككك  اإىل  الأح��ي��ان  م��ن  كثر  يف  ي����ؤدي  الجتماعية  لل�ضبكة  امل��ف��رط 

الإن�ضانية.
وبينت الدرا�ضة التي اأجرتها جامعة مي�ض�ري الأمريكية على اأكر من 500 م�ضتخدم ت�يرت ن�ضط، اأن الفرد يق�ضي 
اأغلب وقته اأمام م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي، ما اأدى اإىل وق�ع العديد من امل�ضاكل الزوجية وانفراط عقد العالقة 

الق�ية بينهما والتاأثر �ضلباً على امل�ضاعر.
واإهمال  لت�يرت  احلد  الزائد عن  ال�ضتخدام  ف��اإن  الزوجية  العالقة  النظر عن مدة  بغ�س  اأن��ه  الدرا�ضة  ووج��دت 
الطرف الأخر وعدم التحدث معه اأو حتى عدم اإبداء اأي اهتمام حل�ار ما مع الطرف الأخر، يثر الغ�ضب وي�لد 

م�ضاكل وغرة وم�ضاعر �ضلبية جتاه الآخر ينتج عنها تدمر العالقة الزوجية.
في�س  مثل  الجتماعي  الت�ا�ضل  �ضبكات  جميع  اإليها  ين�ضم  بل  فح�ضب،  ت�يرت  لي�س  اأن��ه  اإىل  الدرا�ضة  واأ���ض��ارت 
تلك  اأم��ام  الذي يق�ض�نه  ال�قت  تقلي�س  ب�ضرورة  ال��زواج  على  املقبلني حديثاً  الدرا�ضة  تن�ضح  لذا  ب�ك وغرها، 

ال�ضبكات.
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عد�ضات للروؤية يف 
الظالم الدام�س

اإذا كنت تخ�ضى الظالم، فرمبا �ضيزول قريباً هذا اخل�ف بف�ضل 
العد�ضات الال�ضقة بالأ�ضعة احلمراء املط�رة من قبل فريق باحثني 
بجامعة ميت�ضغان الأمريكية، التي تتيح الروؤية ب��ض�ح يف الظالم 

الدام�س وكذلك يف املجالت الطبية والعلمية والع�ضكرية.
ه����ذا ال��ب��ح��ث ع���ب���ارة ع��ل��ن م�����ض��ت�����ض��ع��ر ج���دي���د ���ض��غ��ر ج�����داً مثل 
الظفرم�ؤلف من طبقتني رقيقتني حمكمتني م�ضن�عة من مادة 
الغرافني والكرب�ن، تعمل بكفاءة يف درجة حرارة الغرفة، وفقاً ملا 

ورد يف م�قع م�ضابل التقني.
اأنه  زون��غ  زاه���ي  امل�ضروع  على  وامل�ضرف  امل�ضاعد  الأ�ضتاذ  واأو�ضح 
بالإمكان ل�ضق هذا امل�ضت�ضعر داخل العد�ضات الال�ضقة، كما ميكن 

دجمها داخل اله�اتف اجل�الة.
ال�ض�ء  لكت�ضاف  ج��داً  حديثة  طريقة  امل�ضروع  ه��ذا  اأن  واأ���ض��اف 
وتك�ين  م�ضدره  وحتديد  ال�ض�ء  اكت�ضاف  على  الغرافني  وق��درة 
�ض�رة ثالثية الأبعاد اأمام اأعني ال�ضخ�س، لذا ميكن ا�ضتخدامها 

يف عدة جمالت الطبية والعلمية والع�ضكرية.
جدير بالذكر هنا اأن غ�غل �ضبق واأن ك�ضفت عن تط�يرها عد�ضات 
ل�ضقة ذكية قادرة على قيا�س ن�ضبة الغل�ك�ز يف الدم و�ضبطه يف 

�ضهر يناير )اآذار( املا�ضي للعام احلايل.

ُي�ضجن ثمنًا لزواجه من ثانية
الثنني  اأم�س  الإداري��ة  الدائرة اجلزائية يف حمكمة جدة  حكمت 
على ع�ضكري متقاعد بال�ضجن ملدة عام وتغرميه 1000 ريال مع 

الكتفاء مبدة اإيقافه )3 اأ�ضهر(، ب�ضبب زوجته الأوىل.
تقدمت  بعدما  احلكم  ج��اء  ال�ضع�دية،  ال�ضرق  �ضحيفة  وبح�ضب 
عن  فيزا  بطاقة  با�ضتخراج  اإي���اه  متهمًة  �ضده  ب�ضك�ى  طليقته 
طريق البنك دون علمها و�ضحب مبلغ 7600 من ح�ضابها. وقال 
بال�ضك�ى �ضده  تقدمت  ال�ضابقة  زوجته  اإن  املتهم خالل اجلل�ضة 
اأنه ا�ضطر لقرتا�س مبلغ منها ب�ضبب  بعد زواجه عليها م�ضيفاً 

اأزمة مالية مر بها.
واأكد اأنه قدم طلب اإ�ضدار بطاقة فيزا للبنك ووقع بالنيابة عنها 
مب�افقتها بعد قيامها با�ضتخراج ورقة تعريف واأنكر اتهامها له 
ل�ضتخراج  �ضخ�ضيتها  منتحلة  البنك  اإىل  اأخ��رى  ام��راأة  باإح�ضار 
البطاقة لفتاً اإىل اأنه مر على اإ�ضدار ال� فيزا 8 �ضن�ات ومت ت�ضديد 
اأن  ال��ذي مت �ضحبه وامل��ت��اأخ��رات، عقب  املبلغ  األ��ف ري��ال قيمة   14

تقدمت بال�ضك�ى �ضده. 
ورداً على �ض�ؤال القا�ضي رئي�س اجلل�ضة عما اإذا كانت زوجته على 
ذمته، اأجاب املتهم اأنه انف�ضل عنها بعد هذه ال�ضك�ى ولديه منها 
اأن  املحكمة  هيئة  من  وطلب  حامل،  الثانية  وزوجته  اأبناء  اأربعة 
تنظر له بعني ال�ضفقة، ك�نه يعيل اأ�ضرته اإ�ضافة اإىل والديه، وقد 
احلكم  لي�ضدر  الق�ضية  ه��ذه  ذم��ة  على  م�ق�فاً  اأ�ضهر   3 اأم�ضى 

جنيفر غارنر خالل و�شولها حل�شور العر�س االأول من فيلم م�شروع اليوم يف لو�س اأجنلو�س بكاليفورنيا. )رويرتز(ب�ضجنه �ضنة وتغرميه 1000 ريال مع الكتفاء مبدة اإيقافه.

منزل �ضيلني ديون 
ب�72 مليون دولر

�ضيلني  الكندية،  النجمة  تعر�س 
فل�ريدا،  يف  الفخم  منزلها  دي���ن، 
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ملي�ن دولر.
اأون����الي����ن(  )رادار  م����ق���ع  واأف�������اد 
دي����ن خف�ضت من  اأن  الأم��رك��ي، 
ج�بيرت  يف  امل���رتف  منزلها  �ضعر 
اآيالند، ح�ايل 10 ماليني دولر، 

عار�ضة بيعه ب�72 ملي�ن دولر.
واأو�ضح ان املنزل مميز جداً، وعملت 
دي�ن، وزوجها، رينيه اأجنليل، على 
ت�ضميمه بالكامل، كما انه يباع مع 

كل ما فيه من اأثاث.
دي����ن واأجن��ل��ي��ل، ا�ضرتيا  اأن  وذك���ر 
مقابل   2005 ال���ع���ام  يف  امل���ن���زل 
ولكنهما  دولر،  م��الي��ني   12.5
هدما كل ما يف داخله و�ضمماه من 
مق�ضم  املنزل  ان  اإىل  ي�ضار  جديد. 
اإىل 5 مبان وه� يطل على املحيط 
الأطل�ضي، وفيه 3 اأح�ا�س �ضباحة، 
للتدليك،  وغ��رف��ة  ت��ن�����س،  وم��ل��ع��ب 
ويتميز باإ�ضاءته الليلية اخليالية.

كارمن اإيجوغو زوجة مارتن لوثر 
احلق�ق  القيادي يف حركة  زوجة  دور  للعب  مفاو�ضات جدية  اإيج�غ�،  كارمن  الربيطانية،  املمثلة  جتري 
املدنية بال�ليات املتحدة، مارتن ل�ثر كينغ ج�ني�ر، يف فيلم �ضيلما الدرامي عن حياته وعن م�ضرة احلق�ق 

املدنية التاريخية. واأفادت �ضحيفة )ه�لي�ود ريب�رتر( الأمركية، ان اإيج�غ�، التي ا�ضتهرت باإطاللتها يف 
الدراما امل��ضيقية �ضباركل ، على و�ضك الت��ضل اإىل اتفاق للعب دور ك�ريتا �ضك�ت يف فيلم �ضيلما عن حياة، 

اأويل�و، الذي �ضي�ؤدي دور كينغ، فيما  اإىل ديفيد  اإيج�غ�، �ضتن�ضم  مارتن ل�ثر كينغ. واأ�ضافت ان 
يج�ضد، ت�م ويلكين�ض�ن، دور الرئي�س الأمركي الأ�ضبق، ليندون ج�ن�ض�ن. ي�ضار اإىل اأن الفيلم 

�ضيلما يف�ضل  اأن فيلم  باإنتاجه. ويذكر  اأوب��را وينفري،  دوف��رن��اي، وت�ضارك،  اآف��ا  اإخ��راج،  من 
حماولت ال�ض�د الت�جه يف م�ضرة من مدينة �ضلمى اإىل م�نتغمري، عا�ضمة األباما، يف العام 
1965 بغية الف�ز بحق الت�ض�يت، ولكنهم يتعر�ض�ن لل�ضرب من قبل ال�ضرطة. وكان مارتن 
ل�ثر كينغ، تزوج �ضك�ت، يف العام 1953، وكانت نا�ضطة لعبت دوراً مهماً يف التحرك ال�ضاعي 

وراء احلق�ق املدنية لالأمركيني من اأ�ضل اإفريقي يف �ضتينات القرن املا�ضي.

ن�ضائح عملية ملواجهة احل�ضا�ضية الربيعية
النا�س  م��ن  للعديد  بالن�ضبة  ال��رب��ي��ع  ف�ضل  عترب 
املتناثرة  اللقاح  حب�ب  ت�ضبب  حيث  املعاناة،  م��ضم 
من الأ�ضجار م�ضاكل �ضحية كثرة، من بينها ر�ضح 
اأو حرقة  الأنف والعط�س وال�ضع�ر بحكة يف الأنف 

يف العينني. وهي اأعرا�س ميكن مقاومتها.
واأعرا�ضها،  الربيعية  احل�ضا�ضية  ع��ل��ى  وللتغلب 
من  جمم�عة  الأمل���اين  بريغرته  جملة  م�قع  ن�ضر 

الن�ضائح العملية الناجعة.
عالج  خطة  واتباع  الطبيب  زي��ارة  اإىل  فبالإ�ضافة 
م��ث��ل م�ضادات  الأدوي��������ة  ب��ع�����س  وت����ن����اول  م��ب��ك��رة 
امل�اد  بتقليل  الأملانية  املجلة  ت��ضي  الهي�ضتامني، 
املثرة للح�ضا�ضية اإىل اأدنى حد ممكن يف بيئة املنزل 

والعمل.
ولهذا تن�ضح املجلة اأثناء م��ضم ذروة حب�ب اللقاح 
اأقنعة  ال��ن���اف��ذ وارت����داء  ب��اإغ��الق  ال��رب��ي��ع  يف ف�ضل 

وقاية عند اخلروج للعمل يف احلديقة مثاًل.
ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ذل���ك ُي��ن�����ض��ح ب��ت��ج��ن��ب اخل�����روج يف 
ال�قت الذي ت�ضل فيه م�ضت�يات حب�ب اللقاح اإىل 

ذروتها.
ومن بني اأهم الن�ضائح العملية تنظيف املنزل ب�ضكل 

جيد للق�ضاء على الغبار اأو غره من امل�اد املثرة 
للح�ضا�ضية.

هذا عالوة على جتنب بع�س الع�امل التي قد تزيد 
من حدة احل�ضا�ضية، مثل التعر�س لدخان ال�ضجائر 
وماء الكل�ر يف امل�ضابح، وغرها من الأماكن الغنية 

بامل�اد الكيميائية.
ومن بني الن�ضائح اأي�ضاً غ�ضل اجل�ضم وال�ضعر عند 
خارج  املخل�عة  املالب�س  وت��رك  البيت  اإىل  الدخ�ل 
املالح  ب��امل��اء  الأن���ف  كما يجب غ�ضل  ال��ن���م.  غ��رف��ة 

للق�ضاء على حب�ب اللقاح املت�ضربة اإليه.
وميكن ا�ضتخدام بخاخات الأنف امللحية املت�فرة يف 

ال�ضيدليات لتنظيف الأنف ب�ضكل جيد.
�ضم�ضية  ن��ظ��ارات  ب��ارت��داء  كذلك  اخل���رباء  وين�ضح 
وُين�ضح  ال��ع��ني.  اإىل  اللقاح  حب�ب  ت�ضرب  لتجنب 
ب�ضكل عام بتجنب ممار�ضة الريا�ضة اأو ق�ضاء وقت 

ط�يل يف اله�اء الطلق.
الإج�����راءات ويف ح��ال��ة عدم  ه��ذه  ك��ل  تنفع  واإذا مل 
احل�ضا�ضية،  ح���دة  م��ن  تنق�س  ق��د  اأم��ط��ار  ���ض��ق���ط 
ين�ضح اخلرباء بق�ضاء عطلة يف اأحد البلدان، التي 

تعي�س ف�ض�ًل اأخرى.

غوينيث بالرتو تفقد جدتها 
الأمركية، غ�ينث  النجمة  فيما جتهد 
بالرتو، للتاأقلم مع تفكك زواجها، تلقت 
وه��� رح��ي��ل جدتها  ج��دي��داً  �ضيئاً  خ���رباً 

دوروثي .
ب��ضت(  بيت�س  )ب���امل  �ضحيفة  واأف����ادت 
الأمركية، عن رحيل جدة بالرتو، قبل 
اأيام قليلة، وجتري التح�ضرات مل�راتها 

الرى.
ب��ال��رتو، هي جدة  اأن دوروث���ي  اإىل  ي�ضار 
قبل عدة  ت���يف  ال���ذي  لأب��ي��ه��ا،  غ�يثنيث 

�ضن�ات جراء اإ�ضابته بال�ضرطان.
ويذكر اأن بالرتو ترحل تاركة ابنني و5 

اأحفاد.
والنجم  ب�����ال�����رتو،  ع����الق����ة  وو�����ض����ل����ت 
الربيطاين، كري�س مارتن، اإىل نهايتها، 
فاأعلنا م�ؤخراً عن انف�ضالهما بعد زواج 
ولديهما  �ضن�ات،   10 م��ن  اأك��ر  ا�ضتمر 
وابن يدعى  �ضن�ات(  اآبل )9  اإبنة تدعى 

م�يز�س )7 �ضن�ات(.


