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تنظيم �سبع �سباقات 
للقدرة يف الأورجواي 

عربي ودويل

مراكز »مت« حتقق نقلة نوعية يف م�ستوى 
اخلدمات املقدمة ل�سكان الغربية

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

من هو برو�سينكو.. ملياردير �ساحة امليدان 
وملك ال�سوكولته.. ورئي�ص اأوكرانيا اجلديد؟

•• ابوظبي -وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
خليفة  موؤ�ش�شة  با�شم  ابوظبي  مدينة  يف  جتارية  ار���س  بتخ�شي�س  اهلل 
ريعه  ليقام عليها مبنى يخ�ش�س  االن�شانية  نهيان لالعمال  ال  زايد  بن 
لالعمال االن�شانية التي تديرها املوؤ�ش�شة . و�شيتم اقامة هذا املبنى الذي 
االمارات  موؤ�ش�شة  م��زاد  ري��ع  م��ن  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ب��ه  ام��ر 
لالت�شاالت للرقم 777 . وتاأتي هذه املكرمة يف اطار املبادرات االن�شانية 
التي يوجه بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل وتقديرا من �شموه للنجاح الكبري الذي حققته موؤ�ش�شة خليفة 
داخل  واالن�شانية  اخلريية  امل�شاريع  تنفيذ  جمال  يف  االن�شانية  لالعمال 
دول  دول��ة يف خمتلف   60 اك��ر من  اىل  والتي و�شلت  الدولة وخارجها 
العامل . وقد عرب معايل احمد جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة 
عن  االن�شانية  لالعمال  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س  نائب 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  جانب  من  املكرمة  لهذه  وتقديره  اعتزازه 
الفريق  االن�شانية من  تلقاه موؤ�ش�شة خليفة لالعمال  الذي  الدعم  ومن 
اول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد 
نائب  نهيان  ال  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة  للقوات  االعلى 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 

ال نهيان لالعمال االن�شانية .       )التفا�شيل �س2(

   

�الحتالل يعتزم بناء كني�س �سخم على �أر�س وقف �إ�سالمي بالقد�س 
فتح وحما�س تنهيان ت�شكيل 

حكومة التوافق برئا�شة احلمد هلل 
•• عوا�صم-وكاالت:

حكومة  ت�شكيل  م�شاورات  انتهاء  ام�س،  وفتح،  حما�س  حركتا  اأعلنت 
التوافق الوطني، وتخويل الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س باإعطاء 

قراره النهائي ب�شاأنها مع اإعالنها من رام اهلل غدا اخلمي�س.
امل�شاحلة  ملف  وم�شوؤول  فتح،  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�شو  وق��ال 
فيها عزام االأحمد، يف موؤمتر �شحايف م�شرتك مع رئي�س وفد حما�س 
نهائية  لت�شكيلة  تو�شلنا  غ��زة،  يف  م���رزوق،  اأب��و  مو�شى  للم�شاحلة، 
باأ�شماء وزراء حكومة التوافق الوطني على اأن ترفع للرئي�س حممود 

عبا�س للموافقة عليها واإعالنها.
عن  عبا�س  الرئي�س  يعلن  اأن  املرتقب  م��ن  اأن���ه  اإىل  االأح��م��د  واأ���ش��ار 
احلكومة يوم غد اخلمي�س من مقر الرئا�شة يف رام اهلل، بعد اأن يكون 

اأمت امل�شاورات مع بقية القوى والف�شائل والفعاليات الفل�شطينية.
واأ�شاف اأنه جرى التوافق على رامي احلمد هلل رئي�شاً للحكومة، واأن 

بقية اأ�شماء الوزراء �شيجري االإعالن عنها من قبل الرئي�س.
واأ�شار اإىل اأن اجلانب امل�شري اأبدى ا�شتعداده لفتح معرب رفح ب�شكل 

كامل فور ت�شكيل حكومة التوافق اجلديدة.
على �شعيد اخر ك�شفت موؤ�ش�شة االأق�شى للوقف والرتاث اأن حكومة 
االحتالل االإ�شرائيلي �شتعتزم و�شع حجر اأ�شا�س لبناء كني�س �شخم يف 
قلب القد�س القدمية يف موقع هو يف االأ�شل وقف اإ�شالمي ويقع على 
بعد 200 مرت غرب امل�شجد االأق�شى. واأو�شحت يف بيان �شحايف لها 
ام�س اأنه من املقرر اإجراء مرا�شم احتفالية بهذا اخل�شو�س ي�شارك 
مقدمتهم  ويف  والدينية  ال�شيا�شية  االحتالل  قيادات  من  عدد  فيها 
اأريئيلوزير  واأوري  القد�س  يف  االح��ت��الل  بلدية  براخاترئي�س  ن��ري 

اال�شتيطان واالإ�شكان واإيلي بن دهاننائب وزير االأديان.

 رئي�س الدولة ياأمر بتخ�شي�س اأر�س جتارية يف ابوظبي يقام عليها 
مبنى يخ�ش�س ريعه مل�شروعات موؤ�ش�شة خليفة للأعمال االن�شانية 

28 قتيال يف موجة هجمات د�مية بالعر�ق 

هيومن ووت�س: اجلي�س ق�شف الفلوجة بالرباميل املتفجرة

حممد بن را�شد ي�شدر قانونا 
بتعديل قانون مركز دبي املايل العاملي 

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما الإمارة دبي 
القانون رقم 7 ل�شنة 2014 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم 9 

ل�شنة 2004 ب�شاأن مركز دبي املايل العاملي.
 وت�شمن القانون اإن�شاء �شلطة ت�شوية املنازعات وتتاألف من ثالث 
هيئات هي حماكم املركز وموؤ�ش�شة التحكيم واأية جلان اأو موؤ�ش�شات 
فرعية اأخرى يتم اإن�شاوؤها مبوجب قوانني واأنظمة مركز دبي املايل 
املنازعات ب�شخ�شية اعتبارية  اأن تتمتع �شلطة ت�شوية  العاملي على 
م�شتقلة ومتار�س مهامها و�شالحياتها دون اأي تدخل من هيئات 
املركز االأخرى وذلك وفقا لقوانني واأنظمة املركز ويراأ�س ال�شلطة 
رئي�س حماكم املركز. و�شمل القانون اجلديد اأحكاما تف�شيلية ب�شاأن 
وميزانية  االعتبارية  ال�شخ�شية  منحها  حيث  التحكيم  موؤ�ش�شة 
اخت�شا�شاتها  املوؤ�ش�شة  اأن متار�س  املركز على  م�شتقلة عن هيئات 
وفقا لقوانني مركز دبي املايل العاملي ونظامها الداخلي الذي يتم 

اعتماده بقرار من رئي�س املركز.               )التفا�شيل �س2(

�شكان دبي وراأ�س اخليمة 
ي�شعرون بهزة اأر�شية �شعيفة

•• دبي-وام:

قال املهند�س حممد م�شروم مدير اإدارة امل�شاحة يف بلدية دبي اإن 
�شكان اإماراتي دبي وراأ�س اخليمة �شعروا �شباح ام�س بهزة اأر�شية 
دبي  يف  العليا  االأدوار  قاطنو  بها  �شعر  الهزة  اأن  واأ�شاف  �شعيفة. 
بينما �شعرت بها اإمارة راأ�س اخليمة ب�شدة اأكرب لقرب موقع الهزة 
اأية خ�شائر يف الدولة و�شينح�شر تاأثريها  منها ومل ت�شبب الهزة 

على جزيرة ق�شم فقط.                                 )التفا�شيل �س4(

جثامني القتلى املوالني لرو�شيا يف دونيت�شك  )رويرتز(

اقبال حا�شد على الت�شويت يف اجواء احتفالية  )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

منذ الثامنة من �شباح اأم�س، وقبل 
اأبوابها  جلنة  األ���ف   13 تفتح  اأن 
ا�شطف  االأق���ل،  على  �شاعة  بنحو 
ف���ى طوابري  امل�����ش��ري��ني  م��الي��ني 
فى  ال��وط��ن،  لنداء  تلبية  طويلة، 
القيام بواجبهم، وممار�شة حقهم 
فى اختيار رئي�شهم م�شر لل�شنوات 

االأربع املقبلة.
العليا  ال����ل����ج����ن����ة  ق���������ررت  وق�������د 
الت�شويت  م�����د  ل����الن����ت����خ����اب����ات 
ثالثا.  يوما  الرئا�شة  بانتخابات 
بني  املغلق  االجتماع  انتهى  حيث 
�شلمان  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  امل�����ش��ت�����ش��ار 
العليا  ل���ل���ج���ن���ة  ال�����ع�����ام  االآم���������ني 
وامل�شت�شار  ال��رئ��ا���ش��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
تيار  رئ���ي�������س  ال���ف�������ش���ايل  اح����م����د 
امل�شت�شار احمد  اال�شتقالل. ونقل 
الف�شايل مطالب ابناء م�شر من 
با�شواتهم يف  ل���الدالء  ال��واف��دي��ن 
يف  اجلمهورية  حمافظات  جميع 

جلانهم اال�شلية.
اإىل ا���ش��دار قرار  ال��ل��ق��اء  وان��ت��ه��ى 
اليوم االربعاء  الت�شويت حتى  ملد 
حتى يتمكن الوافدون من اللحاق 

متديد �القرت�ع بانتخابات �لرئا�سة ليوم ثالث

امل�شريون ي�شوتون للحلم واالأمل

•• بغداد-وكاالت:

االق��ل وا�شيب ع�شرات  28 �شخ�شا على  قتل 
احدها  نفذ  دامية  هجمات  موجة  يف  بجروح 
م�شجد  �شد  نا�شفا  ح��زام��ا  ي��رت��دي  ان��ت��ح��اري 
العنف  ت�شاعد  ا�شتمرار  مع  بغداد،  يف  �شيعي 

يف العراق.
بحزام  االن����ت����ح����اري  ال���ت���ف���ج���ري  ه�����ذا  وم���ث���ل 
�شارع  يف  �شيعي  م�شجد  م��دخ��ل  ع��ن��د  ن��ا���ش��ف 
ب����غ����داد، اك����ر هذه  اجل���م���ه���وري���ة، يف و����ش���ط 

التفجريات وح�شية.
وقال م�شدر يف وزارة الداخلية ان 19 �شخ�شا 
قتلوا وا�شيب 34 بجروح يف هجوم انتحاري 
يف  التمن  اب��و  ح�شينية  يف  م�شلني  ا�شتهدف 

�شارع اجلمهورية و�شط بغداد.

ووق�����ع ال���ه���ج���وم م��ن��ت�����ش��ف ن���ه���ار ام�������س وفقا 
للم�شدر، بينما اكد عقيد يف ال�شرطة ح�شيلة 

ال�شحايا وطبيعة الهجوم.
م�شت�شفيات  يف  ط���ب���ي���ة  م���������ش����ادر  واك���������دت 
)�شمال(،  ال��ط��ب  وم��دي��ن��ة  ال��ك��ن��دي)و���ش��ط( 

ح�شيلة ال�شحايا.
وفر�شت ق��وات االم��ن اج��راءات م�شددة حول 
االعالم  و�شائل  منع  �شملت  االن��ف��ج��ار  موقع 
االن���ف���ج���ار، وفقا  م���وق���ع  ال���و����ش���ول اىل  م���ن 

ملرا�شلي فران�س بر�س.
من جهة اخرى قالت منظمة هيومن رايت�س 
ووت�س ام�س اإن اجلي�س العراقي األقى براميل 
بها  وا�شتهدف  ماأهولة  مناطق  على  متفجرة 
الذين  امل�شلحني  مع  معارك  �شمن  م�شت�شفى 
ي�شيطرون على مدينة الفلوجة غربي بغداد.

هجوم م�شلح ي�شتهدف منزل 
رئي�س الوزراء الليبي 

•• طرابل�س-وكاالت:

ه���اج���م م�����ش��ل��ح��ون ف��ج��ر ام�������س م���ن���زل رئي�س 
ال������وزراء ال��ل��ي��ب��ي اجل���دي���د اأح���م���د م��ع��ي��ت��ي��ق يف 
منطقة حي االندل�س غرب العا�شمة طرابل�س 
املكتب االعالمي حلكومة  وق��ال م�شدر من   .
معيتيق ان امل�شلحني ا�شتبكوا مع حرا�س املنزل 
بعد اأن األقوا عليه قذيفتي ار بي جي . وا�شاف 
اأن���ه ن��ت��ج ع��ن اال���ش��ت��ب��اك ق��ت��ل اأح���د املهاجمني 
واإ�شابة واعتقال اخر.  ونقلت تقارير اإعالمية 
اإن  قولهم  واأمنيون  حكوميون  م�شوؤولون  عن 
معيتيق  منزل  على  قذائف  اأطلقوا  امل�شلحني 
الثالثاء  �شباح  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  بطرابل�س 
وا�شتبكوا مع حر�شه ما اأ�شفر عن مقتل �شخ�س 
ال�شلطات  ب��ع��د م��ن  ي�����ش��در  اآخ����ر. ومل  وج���رح 

الليبية اأي بيان ر�شمي ب�شاأن هذه االأخبار .

بلجانهم يف املحافظات املختلفة.
الوزراء  رئي�س  الف�شايل  وطالب 
بتخ�شي�س موا�شالت النقل العام 
من ال�شكك احلديد واالتوبي�شات 
امل��واط��ن��ني جم��ان��ا الماكن  ل��ن��ق��ل 
مقاراتهم االنتخابية طول اليوم.

ال�شرق  اأن�����ب�����اء  وك�����ال�����ة  ون���ق���ل���ت 
امل�������ش���ت�������ش���ار عبد  االأو�������ش������ط ع����ن 
الوهاب عبد الرازق ع�شو اللجنة 
قوله اإن الهدف من متديد عملية 

اإتاحة  ه��و  ث��ال��ث  ل��ي��وم  الت�شويت 
ال��ف��ر���ش��ة الأك����رب ق���در مم��ك��ن من 
باأ�شواتهم..  ل����الإدالء  ال��ن��اخ��ب��ني 
للعودة  للوافدين..  فر�شة  ومنح 
اإىل دوائ���ره���م االأ���ش��ل��ي��ة ل���الإدالء 

باأ�شواتهم.
وكانت جل��ان االق��رتاع قد فتحت 
اأبوابها �شباح ام�س يف االنتخابات 
يتناف�س  التي  امل�شرية  الرئا�شية 
عبدالفتاح  امل����ر�����ش����ح����ان  ف���ي���ه���ا 

ال�شي�شي وحمدين �شباحي وذلك 
ل��ل��ي��وم ال��ث��اين واالأخ�����ري. وذكرت 
وكالة اأنباء ال�شرق االأو�شط )اأ �س 
الرئا�شية  االنتخابات  جلنة  اأن  اأ( 
ام�س  الت�شويت  قررت مد عملية 
ملدة �شاعة اإ�شافية لتغلق �شناديق 
االقرتاع يف ال�شاعة العا�شرة م�شاء 
اأن  على  م�شاء  التا�شعة  م��ن  ب��دال 
يعقب ذلك امتداد بح�شب ظروف 
ك��ل جل��ن��ة اق����رتاع وم���دى تواجد 

الناخبني يف مراكز االقرتاع. 
املهند�س  اأن  اإىل  الوكالة  واأ���ش��ارت 
اب��راه��ي��م حم��ل��ب رئ��ي�����س ال����وزراء 
املا�شية  الليلة قبل  اأعلن  امل�شري 
ر�شمية  عطلة  ال��ث��الث��اء  ام�س  اأن 
يف  للت�شويت  ال��ف��ر���ش��ة  الع��ط��اء 
االن��ت��خ��اب��ات. و���ش��ت��ق��وم ك��ل جلنة 
من  ال��ف��رز  نتائج  ب��اإع��الن  فرعية 
العامة  للجنة  واإب��الغ��ه��ا  جانبها 
التي تتبعها والتي �شتقوم بدورها 
اللجان  ن���ت���ائ���ج  وج���م���ع  ب��ح�����ش��ر 
واإبالغها  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ف��رع��ي��ة 
الرئا�شية  االن���ت���خ���اب���ات  ل��ل��ج��ن��ة 
النهائية  النتيجة  �شتعلن  ال��ت��ي 
لعملية االنتخاب يف موعد اأق�شاه 

اخلام�س من يونيو املقبل. 

اوكرانيا ت�شتعيد مطار دونيت�شك بعد معارك عنيفة
•• عوا�صم-وكاالت:

قالت اأوكرانيا ام�س اإنها ا�شتعادت ال�شيطرة على مطار دونيت�شك �شرقي 
يف  قتياًل،  اأرب��ع��ني  خلفت  انف�شاليني  مع  عنيفة  ا�شتباكات  بعد  البالد 
حني دعا الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني اإىل وقف العملية الع�شكرية 

االأوكرانية �شد االنف�شاليني يف �شرق البالد فورا.
وقال وزير الداخلية االأوكراين اأر�شني اأكافوك اإن ا�شتعادة ال�شيطرة على 
املطار متت بعد يوم من �شيطرة امل�شلحني االنف�شاليني عليه وبعد ق�شف 
ملو�شكو  املوالني  االنف�شاليني  تكبد  اإىل  م�شريا  �شارية،  ومعارك  جوي 

خ�شائر فادحة وعدم خ�شارة القوات احلكومية اأيا من عنا�شرها.
يف  قتلوا  �شخ�شا  اأربعني  اإن  لل�شحفيني  دونيت�شك  بلدية  رئي�س  وذك��ر 
مطار  ح��ول  واالنف�شاليني  االأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  ب��ني  ج��رت  ا�شتباكات 

دونيت�شك الدويل.

مواقــيت ال�صالة
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د�ئرة �ل�سوؤون �لبلدية: قر�ر �إد�ري يق�سي بتقلي�س �الإجر�ء�ت �ملطلوبة لت�سجيل �مللكية �لعقارية

الغفلي: القرار يعزز الت�شنيف التناف�شي للإمارة �شمن التقارير واملوؤ�شرات الدولية
•• اأبوظبي-الفجر:

ت�شهيل  اإىل  ت����ه����دف  خ����ط����وة  يف   
االج�����������������راءات ع����ل����ى امل���ت���ع���ام���ل���ني 
والتكاليف  واجلهد  الوقت  وتوفري 
كفاءة  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  عليهم 
االأرا�شي  ق��ط��اع  يف  البلدي  العمل 
باالإيجاب  ينعك�س  مب��ا  وال��ع��ق��ارات 
والقدرة  املحلية  العمل  بيئة  على 
اأبوظبي  اإمارة  القت�شاد  التناف�شية 
العاملية  التناف�شية  موؤ�شرات  �شمن 
الدولية،  املوؤ�ش�شات  ع��ن  ال�����ش��ادرة 
الغفلي  عيد  �شعيد  م��ع��ايل  اأ���ش��در 
رئي�س دائرة ال�شوؤون البلدية قرارا 
 2014 ل�شنة  اإداري��ا رقم )103( 
يق�شي بتعديل الالئحة التنفيذية 
 2005 ل�شنة   )3( رق��م  للقانون 
العقاري  الت�شجيل  تنظيم  �شاأن  يف 

باإمارة اأبوظبي.
وين�س القرار االإداري اجلديد على 
واإزال�����ة  االج�������راءات  ع���دد  تقلي�س 
ال�شتكمال  �شابقة  متطلبات  ثالثة 
وت�شجيل  و������ش�����راء  ب���ي���ع  ع���م���ل���ي���ة 
�شهادة  ا���ش��ت��خ��راج  ه���ي  ال���ع���ق���ارات، 
بحث حديثة �شادرة لغر�س البيع، 
و�شهادة  املعتمد،  االأر���س  وخمطط 

التثمني العقاري. 
���ش��ع��ي��د ع��ي��د الغفلي  وق����ال م��ع��ايل 
اإن  البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  رئي�س 
ين�شجم  اجل��دي��د  االإداري  ال���ق���رار 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
يقدمها  التي  باخلدمات  لالرتقاء 
النظام البلدي للمتعاملني وت�شهيل 

البلدي خالل  النظام  البلدية عزم 
الفرتة املقبلة على موا�شلة عملية 
تنعك�س  التي  والتطوير  التح�شني 
وبنف�س  املتعاملني  على  باالإيجاب 
ال���وق���ت ت���دع���م م����زاول����ة االأع���م���ال 
واال���ش��ت��ث��م��ار يف االإم�����ارة، ق��ائ��ال اإن 
�شاحب  بقيادة  الر�شيدة  حكومتنا 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
اأهمية  ع��ل��ى  م�شتمر  ب�شكل  اأك����دت 
توفري بيئة عمل تناف�شية ذي كفاءة 
ع��ال��ي��ة واإن��ت��اج��ي��ة م��رت��ف��ع��ة حتقق 
الرخاء والتنمية امل�شتدامة، وتوفر 
كل الدعم للقطاع اخلا�س وت�شجع 
املمار�شات  اأف�������ش���ل  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
الدولية يف �شتى القطاعات وترتقي 
على  امل��ح��ل��ي  االق��ت�����ش��اد  بتناف�شية 

ال�شعيد العاملي. 
ال���ذي  امل���ه���م  ال������دور  اإىل  وت���ط���رق 
متثله القدرة التناف�شية يف حتقيق 
اأهداف الروؤية االقت�شادية 2030 
اليوم  نحن  قائال  اأبوظبي  الإم���ارة 
التي  ال��روؤي��ة  اإط��ار  اأنف�شنا يف  جند 
و�شعتها حكومتنا الر�شيدة ملزمني 
امل�شتوى  على  ال�شديد  بالتناف�س 
العاملي وبالتحديد مع اأكر الدول 
اأن�شطة  ممار�شة  يف  وتطورا  تقدما 
االأع���م���ال، وم��ن اأج���ل ب��ل��وغ الهدف 
اأبوظبي  اإم������ارة  ج��ع��ل  يف  امل��ت��م��ث��ل 
اأماكن  خم�س  اأف�����ش��ل  م��ن  واح����دة 
والزيارة  والعمل  للعي�س  العامل  يف 
العمل  ك��ف��اءة  تعزيز  علينا  يتحتم 
وزيادة االنتاجية والقدرة التناف�شية 

معّمقة  درا����ش���ة  وت��ن��ف��ي��ذ  اأب��وظ��ب��ي 
ل��ك��ل م���ن ال��و���ش��ع ال��ق��ائ��م ل����الأداء 
وربطه  االإم��������ارة  يف  االق���ت�������ش���ادي 
مبحددات ومرتكزات روؤية اأبوظبي 

االقت�شادية 2030 .
تقرير  اإن  م����ع����ال����ي����ه  واأو��������ش�������ح 
اأبوظبي  الإم���ارة  االول  التناف�شية 
التنمية  دائ������رة  اأط��ل��ق��ت��ه  وال������ذي 
العام  اأب���وظ���ب���ي   – االق���ت�������ش���ادي���ة 
دقيقة  م��راج��ع��ة  ت�����ش��م��ن  امل��ا���ش��ي 
حمددات  لواقع  متاأين  وت�شخي�س 
اإمارة  القت�شاد  التناف�شية  البيئة 
ابرز  بنتائج  واال�شرت�شاد  اأبوظبي 
ذات  الناجحة  واخل���ربات  التجارب 
تقلي�س  ق��رارات  تاأتي  ال�شلة حيث 
االإجراءات املطلوبة �شمن تو�شياته 
وتطوير  ا���ش��ت��ح��داث  اىل  ال��رام��ي��ة 
املجاالت  لكافة  املنظمة  ال�����ش��روط 

االقت�شادية يف امارة اأبوظبي.
تقلي�س  ق���رار  اأه��م��ي��ة  اإن  واأ����ش���اف 
لت�شجيل  امل���ط���ل���وب���ة  االإج�����������راءات 
دائرة  عن  ال�شادر  العقارية  امللكية 
���ش��ئ��ون ال��ب��ل��دي��ة ت���اأت���ي م���ن كونه 
اأهم القطاعات  مرتبط بواحد من 
اأداء  يف  امل������وؤث������رة  االق����ت���������ش����ادي����ة 
م�شريا  ل��الإم��ارة  املحلي  االقت�شاد 
حققت  العقارية  االن�شطة  ان  اىل 
قيمته  من��و  م��ع��دل   2012 ال��ع��ام 
حوايل 32 مليار درهم لت�شهم مبا 
املحلي  ال��ن��اجت  يف   %  4،8 ن�شبته 
االجمايل الإمارة ابوظبي باالأ�شعار 

احلقيقية.
وا�شتنادا اإىل القرار االإداري اجلديد 

االج��راءات عليهم. وا�شاف قائال: 
ثالثة  اإىل  ي�شتند  ال��ق��رار  ه��ذا  اإن 
اأرك�������ان رئ��ي�����ش��ة، ي��ت��م��ث��ل اأول����ه����ا يف 
الوقت  تب�شيط االج��راءات وتوفري 
واجلهد والتكاليف على املتعاملني، 
فيما يتمثل الثاين يف تعزيز كفاءة 
�شيما  ال  البلدي  العمل  واإن��ت��اج��ي��ة 
يف ق���ط���اع االأرا������ش�����ي وال���ع���ق���ارات 
ال����ذي مي��ث��ل ���ش��ري��ح��ة وا���ش��ع��ة من 
النظام  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
تزايد  م���ع  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  ال���ب���ل���دي 
القطاع،  بهذا  امل�شتثمرين  اهتمام 
اأما الركن الثالث الذي ي�شتند اإليه 
ودولية،  حملية  اأب��ع��اد  فله  ال��ق��رار 
ح��ي��ث ي��ع��زز ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د املحلي 
اال�شتثمارات  وج��ذب  االأعمال  بيئة 
وا�شتدامة النمو يف قطاع العقارات 
العمراين  التطور  م�شرية  وي��دع��م 
اأما  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  ت�شهدها  التي 
�شاأنه  فمن  ال���دويل  ال�شعيد  على 
الت�شنيف  حت�����ش��ني  يف  ي�����ش��ه��م  اأن 
اأبوظبي  الإم���ارة  العاملي  التناف�شي 
باالإيجاب  ي��ن��ع��ك�����س  ال�����ذي  االأم������ر 
لدولة  التناف�شي  الت�شنيف  ع��ل��ى 
االإم���ارات ب�شكل ع��ام خ��الل الفرتة 
ت�شجيل  عملية  املقبلة، حيث متثل 
امللكية اأهمية كربى �شمن التقارير 
للتناف�شية،  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
حمورا  امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  وت�شكل 
ممار�شة  تقرير  حم���اور  م��ن  مهما 
اأن�شطة االأعمال ال�شادر عن البنك 
الدويل وموؤ�ش�شة التمويل الدولية 
. واأك�������د رئ���ي�������س دائ�������رة ال�������ش���وؤون 

حول  االقت�شادات  ق��وة  اأن  �شيما  ال 
دد يف ظل املتغريات  العامل باتت حتحُ
خالل  م��ن  املت�شارعة  االقت�شادية 

قدرتها على التناف�س .
اأ�شاد معايل علي ماجد  من جانبه 
التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  امل��ن�����ش��وري 
بقرار  – اأب���وظ���ب���ي  االق��ت�����ش��ادي��ة 
املطلوبة  االإج�������������راءات  ت��ق��ل��ي�����س 
ال�شادر  العقارية  امللكية  لت�شجيل 
والذي  البلديات  �شئون  دائ���رة  ع��ن 
تعزيز  يف  ي�����ش��ه��م  اأن  ����ش���اأن���ه  م����ن 
امارة  م�شتوى  على  االع��م��ال  بيئة 
ابوظبي ويعزز من تناف�شية االمارة 
يف جمال ت�شجيل امللكية العقارية .

من  ال��ق��رار  ه���ذا  اإن  معاليه  وق���ال 
تعزيز  يف  ي�����ش��ه��م  اأن  اي�����ش��ا  ���ش��اأن��ه 
يف  العقاري  املجال  يف  اال�شتثمارات 
واللوائح  االج�����راءات  ت�شهيل  ظ��ل 
امل��ن��ظ��م��ة ل���ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ام����ارة 
ابوظبي مما ي�شهم يف زيادة معدالت 
م�شاهمة القطاع العقاري يف الناجت 
املحلي االج��م��ايل ل��الإم��ارة وه��و ما 
ومرتكزات  حم����ددات  ال��ي��ه  ت�شعى 
 2030 اأبوظبي االقت�شادية  روؤية 
م�شاهمة  ت���ع���زي���ز  اىل  ال����رام����ي����ة 
الناجت  النفطية يف  القطاعات غري 
املحلي االجمايل اىل ما ن�شبته 64 

. %
املن�شوري  علي ماجد  واأك��د معايل 
التناف�شية  ال���ق���درات  حت�����ش��ني  اإن 
ا�شتحداث  ي�����ش��ت��دع��ي  الأب���وظ���ب���ي 
التنظيمية  وال��ل��وائ��ح  االج������راءات 
ل��ل��ن�����ش��اط االق���ت�������ش���ادي يف اإم�����ارة 

اخلا�شة  االج��������راءات  اخ���ت���زال  مت 
بعملية بيع و�شراء وت�شجيل ملكية 
ح�شور  كالتايل:  لت�شبح  العقارات 
ينوب  م���ن  اأو  وامل�������ش���رتي  ال���ب���ائ���ع 
امل�شجل الإجراء  اأم��ام  قانونا  عنهما 
��رف��ق مبعاملة  يحُ ال��ت��ع��اق��د، يف ح��ني 
�شند  م��ن  االأ�شلية  الن�شخة  البيع 
ملكية العقار املراد بيعه، و�شورة عن 
اإثبات ال�شخ�شية واجلن�شية  وثيقة 
بالن�شبة للبائع وامل�شرتي، ويف حال 
تقدمي  يتم  االع��ت��ب��اري،  ال�شخ�س 
ال�شجل التجاري والرخ�شة  �شهادة 
التجارية وامل�شتندات الر�شمية التي 
واجلن�شية  ال��ق��ان��وين  ال�شكل  تبني 
امل�شتندات  ج��م��ي��ع  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
واأن  املفعول وفقا لالأ�شول،  �شارية 
يقدم املوكل عن ال�شخ�س الطبيعي 
وكالة  االع���ت���ب���اري  ال�����ش��خ�����س  اأو 
لالأ�شول  وف��ق��ا  م��وث��ق��ة  ق��ان��ون��ي��ة 
املوكل  ق��ب��ل  م��ن  ت��وك��ي��ل��ه  تت�شمن 
حمل  بالعقار  بالت�شرف  بالقيام 
كانت  واإذا  بيعه.  امل���راد  البيع  عقد 
اأعلى  العقار  تقييم  اأو  قيمة تثمني 

ب %20 اأو اأقل بن�شبة %20 من 
التقييم  اأو  التثمني  م��وؤ���ش��ر  قيمة 
امل�شجل  يطلب  امل��ع��ت��م��د،  ال��ع��ق��اري 
البائع  م����ن  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ة  يف 
للعقار.  تثمني  ���ش��ه��ادة  ا���ش��ت�����ش��دار 
و�شل  اإب����راز  العملية  تتطلب  ك��م��ا 
املقررة،  الر�شوم  ���ش��داد  يبني  م��ايل 
اإ���ش��دار ث��الث ن�شخ م��ن عقد  ويتم 
اأو املوكل  البيع ويقوم طرفا العقد 
ومن  املوثق،  اأم��ام  بالتوقيع  عنهما 
البيع  ع��ق��د  م��ن  ن�شخة  ت�شلم  ث��م 
لكل من البائع وامل�شرتي، وحتفظ 
ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال��ع��ق��د يف 
البيع،  م��و���ش��ع  ال���ع���ق���ار  ���ش��ح��ي��ف��ة 
االإدارة  تقوم  العملية  اختتام  وعند 
من  معتمدا  امللكية  �شند  ب��اإ���ش��دار 

امل�شجل اأو من يفو�شه. 
يف هذه االثناء قال �شعادة الدكتور 
املدير  ال��ب��ل��و���ش��ي  غ��ري��ب  اهلل  ع��ب��د 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ق����ط����اع االأرا�������ش������ي 
ال�������ش���وؤون  وال�����ع�����ق�����ارات يف دائ��������رة 
االج������راءات  ت��ق��ل��ي�����س  اإن  ال��ب��ل��دي��ة 
يف  ي�شهم  امللكية  لت�شجيل  الالزمة 

اال�شرتاتيجية  االأه�����داف  حت��ق��ي��ق 
ل��ق��ط��اع االأرا������ش�����ي وال���ع���ق���ارات يف 
النظام البلدي واملتمثلة يف تب�شيط 
االإج��راءات وتقدمي خدمات نوعية 
وبتكاليف  للمتعاملني  وم��ت��م��ي��زة 
اخلطوة  هذه  ت�شهم  كما  تناف�شية، 
يف دعم ممار�شة اأن�شطة االأعمال يف 
قطاع االأرا�شي والعقارات باالإمارة 
ال�������ذي ي�����ش��ك��ل راف��������دا م���ه���م���ا من 
املحلية  االقت�شادية  التنمية  روافد 
للم�شتثمرين  كربى  اأهمية  وميثل 
املحليني والدوليني على حد �شواء. 
االأرا�شي  قطاع  اأن  البلو�شي  واأك��د 
وال��ع��ق��ارات ع���ازم ك��ل ال��ع��زم خالل 
املزيد  ات��خ��اذ  على  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
�شاأنها  م���ن  ال���ت���ي  اخل����ط����وات  م���ن 
ومتكنه  القطاع  انتاجية  ت��ع��زز  اأن 
تناف�شية  م����ق����درة  اك���ت�������ش���اب  م����ن 
يحقق  مب��ا  ال����دويل  ال�شعيد  ع��ل��ى 
للنظام  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه�����داف 
يتجزء  ال  ج��زءا  تعد  التي  البلدي 
من االأهداف اال�شرتاتيجية لروؤية 
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رئي�س الدولة ياأمر بتخ�شي�س اأر�س جتارية يف ابوظبي يقام عليها مبنى يخ�ش�س ريعه للم�شروعات التي تديرها موؤ�ش�شة خليفة للأعمال االن�شانية
•• ابوظبي -وام:

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأمر �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن 
ار�����س  ب��ت��خ�����ش��ي�����س  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
با�شم  ابوظبي  مدينة  يف  جت��اري��ة 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان 
عليها  ليقام  االن�شانية  لالعمال 
لالعمال  ري��ع��ه  يخ�ش�س  م��ب��ن��ى 
االن�شانية التي تديرها املوؤ�ش�شة . 
و�شيتم اقامة هذا املبنى الذي امر 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ب��ه 
م���زاد موؤ�ش�شة االم���ارات  ري��ع  م��ن 
. وتاتي   777 لالت�شاالت للرقم 
ه����ذه امل��ك��رم��ة يف اط����ار امل���ب���ادرات 
بها �شاحب  التي يوجه  االن�شانية 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  ال 
للنجاح  ���ش��م��وه  م��ن  وت��ق��دي��را  اهلل 
موؤ�ش�شة  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
خ��ل��ي��ف��ة ل��الع��م��ال االن�����ش��ان��ي��ة يف 

اخلريية  امل�����ش��اري��ع  تنفيذ  جم���ال 
واالن�شانية داخل الدولة وخارجها 
 60 اك��ر م��ن  وال��ت��ي و�شلت اىل 
دولة يف خمتلف دول العامل . وقد 
الزعابي  عرب معايل احمد جمعة 
نائب  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  نائب 
زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س 
عن  االن�شانية  لالعمال  نهيان  ال 
ل��ه��ذه املكرمة  اع���ت���زازه وت��ق��دي��ره 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  جانب  من 
ال��دول��ة وم��ن ال��دع��م ال���ذي تلقاه 
موؤ�ش�شة خليفة لالعمال االن�شانية 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اول  ال���ف���ري���ق  م����ن 
حم��م��د ب���ن زاي�����د ال ن��ه��ي��ان ويل 
عهد ابوظبي نائب القائد االعلى 
ال�شيخ  و���ش��م��و  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
نائب  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد ال نهيان لالعمال االن�شانية 
. وق��ال ان ه��ذه امل��ب��ادرة تعرب عن 

ال��ت��ي اوج���دت م�����ش��ادر دخ��ل ملئات 
امل��واط��ن��ة . م��ن جانبه اكد  اال���ش��ر 
����ش���ع���ادة حم��م��د ح���اج���ي اخل����وري 
مل��وؤ���ش�����ش��ة خليفة بن  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
زايد ال نهيان لالعمال االن�شانية 
جانب  م�����ن  امل�������ب�������ادرة  ه�������ذه  ان 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��ورئ��ي�����س ال���دول���ة 
ال��الحم��دود من  الدعم  تعرب عن 
ج��ان��ب ���ش��م��وه ل��ل��م�����ش��روع��ات التي 
لالعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  تنفذها 
وخارجها  الدولة  داخل  االن�شانية 
عقد  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  وق����ال   .
ابوظبي  ث���اين يف  دو���ش��ت  ب��ف��ن��دق 
ظ��ه��ر ام�������س ل���الع���الن ع���ن هذه 
م�شروعات  ان  ال��ك��رمي��ة  امل���ب���ادرة 
الدولة  داخ�����ل  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
املواطنني  اف���ادة  ت��رك��ز على  ب��ات��ت 
وذلك بدعم من الفريق اول �شمو 
نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����ش��ل��ح��ة و�شمو  ل��ل��ق��وات  االع���ل���ى 

نهيان  ال  زايد  بن  ال�شيخ من�شور 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
�شوؤال  على  رده  يف  وذك��ر   . خليفة 
لوكالة انباء االمارات حول موعد 
به  امر  ال��ذي  املبنى  باقامة  البدء 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة فقال 
ان��ه عبارة عن ب��رج جت��اري �شيقام 
يف ���ش��ارع زاي���د ال��ث��اين يف ابوظبي 
ا�شت�شاري  ت��ع��ي��ني  ق��ري��ب��ا  و���ش��ي��ت��م 
ل����و�����ش����ع خم����ط����ط����ات امل���������ش����روع 
و�شيخ�ش�س ريعه عند االنتهاء من 
بنائه ل�شالح امل�شروعات االن�شانية 
 . ت��ن��ف��ذه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ال��ت��ي 
كما قدم �شعادة يون�س عبدالعزيز 
للموارد  التنفيذي  الرئي�س  النمر 
ال��ب�����ش��ري��ة يف م��وؤ���ش�����ش��ة االم�����ارات 
اإىل  والعرفان  ال�شكر  لالت�شاالت 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
املكرمة  ه�����ذه  ع���ل���ى  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

التي  الكرمية  واملنحة  االن�شانية 
مل��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ���ش��م��وه  ق��دم��ه��ا 
�شمن  االإن���������ش����ان����ي����ة  ل����الأع����م����ال 
اآل��ي��ات ال��دع��م ال��ال حم���دود الذي 
اخلريية  لالعمال  �شموه  يقدمه 
موؤ�ش�شة  ان  وق����ال   . واالن�����ش��ان��ي��ة 
تكون  ب��ان  ج��دا  �شعيدة  ات�����ش��االت 
ج���زءا م��ن ه���ذه امل���ب���ادرة الكرمية 
اإذ كانت ات�شاالت قد قدمت �شايف 
دعما  االول  االرق�����ام  م����زاد  اأرب�����اح 
زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  لربامج 
اآل ن��ه��ي��ان ل��الع��م��ال االن�����ش��ان��ي��ة . 
واأ�شار النمر اإىل اأن ات�شاالت ترى 
وال���ت���زام���ا وطنيا  واج���ب���ا  ذل���ك  يف 
جتاه الدولة وموؤ�ش�شات وجمعيات 
اختيار  اأن  م���وؤك���دا  ال���ع���ام  ال��ن��ف��ع 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد لالعمال 
االن�شانية �شريكا ا�شرتاتيجيا ملزاد 
مع  ان�شجاما  ك���ان  االول  االرق����ام 
امل�شئولية  قطاع  يف  املوؤ�ش�شة  نهج 

االجتماعية.

ان�����ش��اين �شليم مما  ام���ارات���ي  ن��ه��ج 
تكثيف  اىل  خليفة  موؤ�ش�شة  يدفع 
جهودها لتنفيذ توجيهات �شاحب 
اقامة  ال���دول���ة يف  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
االن�شانية  امل�����ش��اري��ع  م���ن  امل���زي���د 

والتقدم مببادرات تفيد املواطنني 
املحتاجة  وال�شعوب  الدولة  داخ��ل 
ان م�شاريع  . وذك���ر  ال��ب��الد  خ���ارج 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال نهيان 
لالعمال االن�شانية تو�شعت داخل 

الدولة ب�شكل مكثف وباتت تعطي 
مثل  املواطنني  جت��اه  طيبة  نتائج 
وم�شروع  املنتجة  اال���ش��ر  م�����ش��روع 
املقا�شف  وم�����ش��روع  الطلبة  دع���م 
امل�شاريع  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��در���ش��ي��ة 

وفد من الهلل االحمر وموؤ�ش�شة دبي للعلم يتفقدان 
خميمات اللجئني ال�شوريني باقليم كرد�شتان العراق

•• اربيل-وام:

ي��ق��وم وف���د م��ن هيئة ال��ه��الل االح��م��ر وم��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
اقليم كرد�شتان  الدولة لدى  لالعالم ومب�شاعدة بعثة 
العراق بزيارة خميمات الالجئيني ال�شوريني يف االقليم 
بهدف اعداد تقرير عن الو�شع فيها. وو�شل وفد الهالل 
االحمر وموؤ�ش�شة دبي قبل اأيام اىل مدينة اربيل بهدف 
القيام بزيارات ميدانية ملخيمات الالجئيني ال�شوريني 
الو�شع  واق��ع  على  وال��وق��وف  اربيل  مبحافظة  الواقعة 
تعد  ان  املنتظر  وم��ن  ب��ه��ا.  املقيمني  واح��ت��ي��اج��ات  فيها 

موؤ�ش�شة دبي تقريرا عن املخيمات والالجئيني ي�شجل 
املا�شية يف  الفرتة  الدولة خالل  التي مولتها  امل�شاريع 
االن�شانية.  واالن�شطة  العون  وتقدمي  االغ��اث��ي  املجال 
يذكر ان هيئة الهالل االحمر االماراتي اقامت خميما 
م�شتقال لالجئيني ال�شوريني يقع بال�شاحية اجلنوبية 
اغ��اث��ي��ة نفذتها على  ب��رام��ج  ع��ن  ارب��ي��ل ف�شال  مل��دي��ن��ة 
توؤكد  حيث  اأخ���رى  خميمات  يف  املا�شية  اال�شهر  م��دى 
ال�شلطات املحلية يف اقليم كرد�شتان ان نحو 240 األفا 
من الالجئيني ال�شوريني م�شجلون لديها ب�شكل ر�شمي 

وموزعون على مناطق االقليم املختلفة.

الطرق حتول خدمة جتديد رخ�شة القيادة من مراكز الواجهة اإىل القنوات املبتكرة 
•• دبي -وام:

هيئة  الرتخي�س يف  موؤ�ش�شة  تبداأ 
من  االأول  يف  واملوا�شالت  الطرق 
امل��ق��ب��ل حت���وي���ل جمموعة  ي��ون��ي��و 
من اخلدمات التي تعنى بتجديد 
وا�شدار  القيادة  رخ�شة  واإ���ش��دار 
خربة  و�شهادات  وتالف  فاقد  بدل 
وملن يهمه االأمر من مراكز خدمة 
ا�شتخدام  اإىل  دب����ي  يف  ال��ع��م��الء 
واأو�شح  وذك���ي���ة.  م��ب��ت��ك��رة  ق��ن��وات 
املدير  ب���ه���روزي���ان  اأح���م���د  ال�����ش��ي��د 
الرتخي�س  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

حتويل  العمل  يف  االأوىل  املرحلة 
بتجديد  املعنية  اخل��دم��ات  بع�س 
رخ�شة القيادة واإ�شدار بدل فاقد 
وتالف واإ�شدار �شهادة اخلربة وملن 
الواجهة  م��راك��ز  االأم���ر م��ن  يهمه 
ال�شبعة يف اإمارة دبي اإىل اجنازها 
كا�شتخدام  م��ب��ت��ك��رة  ق��ن��وات  ع��رب 
املوقع االإلكرتوين للهيئة اأو مركز 
تعليم  كمعاهد  املوثوقني  الوكالء 
ق��ي��ادة امل��رك��ب��ات وحم���الت فح�س 
الكربى  الب�شريات  يتيم  النظر 
احل�����ادة اجلابر  ال����روؤي����ة  م��غ��رب��ي 
دبي االإمارات بركات. ولفت املدير 

تقدمي  يف  ال��ت��ح��ول  اأن  الهيئة  يف 
اخل������دم������ات ل���ل���ج���م���ه���ور ب���ات���ب���اع 
ال����ق����ن����وات امل���ب���ت���ك���رة ي���ع���د ج����زءا 
اأ���ش��ا���ش��ي��ا م���ن م�����ش��رية ال��ع��م��ل يف 
روؤيتها  م��ع  متا�شيا  وذل��ك  الهيئة 
حت�شني  اإىل  ال��رام��ي  التطوير  يف 
خ��دم��ة ال��ع��م��الء ع��ل��ى م����دار 24 
االأ���ش��ب��وع حيث  اأي���ام  �شاعة وطيلة 
حكومتنا  روؤى  تنفيذ  اإىل  ن�شعى 
اإىل  دب��ي  اإم���ارة  بتحويل  الر�شيدة 
اأذك����ى م��دي��ن��ة يف ال��ع��امل خ���الل 3 
�شيتم  بهروزيان  واأ�شاف  �شنوات. 
مع بداية يونيو املقبل وكجزء من 

يف  الرتخي�س  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
تقدمي  ح�شر  مت  اأن���ه  اإىل  الهيئة 
الواجهة  م���راك���ز  ع���رب  اخل���دم���ات 
يف  منت�شرة  فقط  مراكز  اأربعة  يف 
مبهمة  لتقوم  دبي  اأنحاء  خمتلف 
م��ن��ه��ا مركز  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي 
الت�شجيل  وم��رك��ز  ال��ط��وار  امل��ن��ارة 
يف ح��ت��ا وم��رك��ز اخل��دم��ة يف "جي 
لبع�س  م���راع���اة  "وذلك  ار  ب��ب��ي 
ال���ف���ئ���ات يف امل���ج���ت���م���ع ال����ذي����ن ال 
قنوات  ع���رب  ال���ت���وا����ش���ل  مي��ك��ن��ه��م 
جهاز  ادراج  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  اأخ����رى 
وتطبيقات  ال����ذات����ي����ة  اخل����دم����ة 

ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة يف وق���ت الحق 
بهروزيان  واأكد  تدريجي.  وب�شكل 
الهيئة  يف  الرتخي�س  موؤ�ش�شة  اأن 
اإىل  املقبلة  الفرتة  �شت�شعى خالل 
ا�شتخدام بقية اخلدمات تدريجيا 
ع���رب ال���ق���ن���وات ال��ذك��ي��ة م���ن اأجل 
اجلمهور  اأم��ام  ا�شتخدامها  تعزيز 
رغباتهم  وت��ل��ب��ي��ة  وامل���ت���ع���ام���ل���ني 
ب���ني الدقة  اأن���ه���ا جت��م��ع  ال���ش��ي��م��ا 
املعامالت  اجن�����از  يف  وال�����ش��ه��ول��ة 
وفقا الأرقى املعايري العاملية وذلك 
من اأجل اأن تبقى اإمارة دبي �شباقة 

يف التميز يف خمتلف املجاالت. 

مركز االإمارات للدرا�شات يحتفل بتخريج ثلث دفعات جديدة من برامج الدبلومات
•• ابوظبي-وام:

حفال  ام�����س  اال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات  االإم�����ارات  م��رك��ز  نظم 
العلمي  البحث  دبلوم  برنامج  الثانية ع�شرة من متدربي  الدفعة  بتخريج 
والدفعة الثالثة من متدربي برنامج الدبلوم االإداري والدفعة الثانية من 
متدربي برنامج دبلوم التاأهيل. وياأتي احلفل الذي اقيم مبقر املركز قاعة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان مبقر املركز يف اأبوظبي حتت رعاية �شعادة 
اإطار االهتمام مركز  الدكتور جمال �شند ال�شويدي مدير عام املركز - يف 
الب�شرية  ال��ك��وادر  بتطوير  اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات 

اأع���رب اخل��ري��ج��ون عن  واكت�شاب م��ع��ارف وم��ه��ارات ج��دي��دة. م��ن جانبهم 
�شعادتهم واعتزازهم باالنتماء اإىل املركز م�شيدين ب�شعادة الدكتور جمال 
�شند ال�شويدي الإتاحته الفر�شة لهم لاللتحاق بربامج الدبلومات . واأكدوا 
اأن فر�شة التحاقهم بربامج الدبلومات متثل حافزا قويا لهم لبذل املزيد 
من اجلهد من اأجل امل�شاهمة يف املزيد من رفعة �شاأن املركز و�شمان ا�شتمرار 
متيزه كمنارة علمية بات لها موقعها املتميز على خريطة مراكز البحوث 
والدرا�شات العلمية يف العامل. وقام �شعادة الدكتور جمال �شند ال�شويدي يف 
نهاية احلفل بت�شليم ال�شهادات والهدايا التذكارية للخريجني واملتفوقني. 
يذكر اأن مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية اأن�شاأ يف بنيته 

مرتكزات  كاأحد  امل�شتمر  والتطوير  التدريب  الأهمية  وتاأهيلها  املواطنة 
الدكتور جمال �شند  بداأ احلفل بكلمة �شعادة  التطوير والتقدم.  منظومة 
اأن تخريج ثالث دفعات جديدة من  اأكد فيها  املركز  ال�شويدي مدير عام 
االإمارات  مركز  اإجن���ازات  اإىل  ي�شاف  جديد  ه��واإجن��از  الدبلومات  ب��رام��ج 
واملعرفة  العلم  �شعيد  على  املتعددة  اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
اأخذ على عاتقه مهمة  اإن�شائه  اأن املركز منذ  اإىل  والبحث العلمي . واأ�شار 
الب�شرية املواطنة وتدريبها لتاأخذ دورها الفاعل يف عملية  تاأهيل الكوادر 
�شعادته  عرب  كما  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ت�شهدها  التي  التنمية 
عن فرحته مبا حققه اخلريجون حاثا عليهم باملزيد من التعلم والتطور 

اإدارة التدريب والتطوير امل�شتمر التي تعتمد ا�شرتاتيجيتها ب�شكل اأ�شا�شي 
�شيا�شة تلبية االحتياجات واملتطلبات الفعلية للمتدربني من داخل املركز 
وخارجه من خالل اإعداد خطط عمل وبرامج تدريبية متميزة ون�شر ثقافة 
التح�شني  ودعم عمليات  التناف�شية  والقدرة  التميز  قيم  واإع��الء  التدريب 
من  ميكن  مبا  وحتديثها  القيادية  القدرات  تنمية  اإىل  باالإ�شافة  امل�شتمر 
اإحداث التغيري امل�شتهدف بنجاح وو�شع برامج تدريبية متقدمة وامل�شاركة 
الفعالة يف التطوير العلمي واملهني ملواطني الدولة العاملني يف املركز ويف 
اجلهات احلكومية االأخرى وذلك عن طريق فريق عمل على درجة عالية 

من الكفاءة واملهنية وبا�شتخدام اأحدث الطرق والو�شائل التعليمية.

حممد بن را�شد ي�شدر قانونا بتعديل قانون مركز دبي املايل العاملي 
االعتبار  بعني  اآخ��ذي��ن  خ��دم��ات  م��ن  تقدميه  يتم  م��ا  ك��ل  للتميز يف 
حكومة  التزام  كذلك  ذات��ه  القانون  ويبني  الدولية.  املعايري  اأف�شل 
دبي بتوفري اخليارات االأكر مالءمة للم�شتثمرين لي�س فقط من 
حيث  من  اأي�شا  واإمن��ا  للتقا�شي  االجنليزية  اللغة  ا�شتخدام  ناحية 
اإىل  اإ�شافة  املتخ�ش�شني  والتحكيم  التقا�شي  بني  االختيار  اإمكانية 
والدولية  املحلية  املنازعات  لت�شوية  وم�شتقلة  �شريعة  عدالة  توفري 
ودولة  دب��ي  اإم��ارة  يف  اجلميع  و�شول  ي�شمن  مبا  واملدنية  التجارية 
الكاملة  العدالة  اإىل  عام  ب�شكل  واملنطقة  املتحدة  العربية  االإم��ارات 

ومب�شتوى عاملي.

اعتبارية  ب�شخ�شية  املنازعات  ت�شوية  �شلطة  تتمتع  اأن  على  العاملي 
هيئات  من  تدخل  اأي  دون  و�شالحياتها  مهامها  ومتار�س  م�شتقلة 
ال�شلطة  املركز ويراأ�س  واأنظمة  االأخ��رى وذلك وفقا لقوانني  املركز 
رئي�س حماكم املركز. و�شمل القانون اجلديد اأحكاما تف�شيلية ب�شاأن 
وميزانية  االع��ت��ب��اري��ة  ال�شخ�شية  منحها  حيث  التحكيم  موؤ�ش�شة 
اخت�شا�شاتها  املوؤ�ش�شة  متار�س  اأن  على  املركز  هيئات  عن  م�شتقلة 
يتم  الذي  الداخلي  ونظامها  العاملي  املايل  دبي  لقوانني مركز  وفقا 
اعتماده بقرار من رئي�س املركز ويكون ملوؤ�ش�شة التحكيم جمل�س اأمناء 
يتكون من اأع�شاء م�شتقلني عن حماكم املركز ويتم تعيينهم بقرار 

من رئي�س �شلطة ت�شوية املنازعات على اأن يكون من بينهم الرئي�س 
التنفيذي للموؤ�ش�شة.

وياأتي القانون رقم 7 ل�شنة 2014 متا�شيا مع روؤية االإمارات 2021 
املنازعات بحيث  اإىل توفري نظام فعال ومتطور لت�شوية  التي تدعو 
تكون دولة االإمارات العربية املتحدة الوجهة االأوىل عامليا ال�شتقطاب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  وام��ت��ث��اال  وامل���ال  االأع��م��ال  رج���ال 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
امل�شتجدات  وا�شتباق  ال��ت��ط��ورات  مواكبة  نحو  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
الدائم  وال�شعي  الدولة  الت�شريعية يف  للبيئة  امل�شتمر  التطوير  عرب 

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
رع��اه اهلل ب�شفته حاكما الإم��ارة دبي  ال���وزراء  الدولة رئي�س جمل�س 
 9 القانون رقم  اأحكام  2014 بتعديل بع�س  7 ل�شنة  القانون رقم 

ل�شنة 2004 ب�شاأن مركز دبي املايل العاملي.
ثالث  من  وتتاألف  املنازعات  ت�شوية  �شلطة  اإن�شاء  القانون  وت�شمن   
هيئات هي حماكم املركز وموؤ�ش�شة التحكيم واأية جلان اأو موؤ�ش�شات 
فرعية اأخرى يتم اإن�شاوؤها مبوجب قوانني واأنظمة مركز دبي املايل 
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اأخبار الإمارات

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

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

�ل�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أبوظبى

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

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

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

�لعني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

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

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

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

�م �لقوين
�شيدلية احلرم                       7660292

�ل�سرطة / �ملطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اإدارة الرتاث بال�شارقة تنظم فعالية ب�شارة القيظ 
•• الفجر - ال�صارقة

ال�شابعة  القيظ يف دورتها  ب�شارة  ، فعالية  ال�شارقة  ال��رتاث يف  اإدارة  تنظم 
يف بنادي ال�شارقة لل�شيارات القدمية ،  م�شاء يوم اخلمي�س القادم ، �شمن 
فعاليات الربنامج الثقايف ،التي تنظمها دائرة الثقافة واالإعالم بال�شارقة 
.   حتتفي الفعالية لهذا العام بوردة احلنب ، و هي اإحدى الورود ال�شيفية 
ق��ادرة على خلق  املا�شي ب�شورة  التي جت�شد   ، االإم���ارات  دول��ة  امل�شهورة يف 
كما  واأف���راده،  االإم��ارات��ي  للمجتمع  العام  الن�شيج  مع  والتالحم  ال��رتاب��ط 
تتخذه اإدارة الرتاث رمزا ً من رموز املوروث ال�شعبي ، وت�شلط ال�شوء عليه 
من باب التعريف وربط االأجيال اجلديدة ، باملوروث املادي واملعنوي ، ب�شكل 

دوري من خالل فعالياتها املتعددة طوال ال�شنة .

�شيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية املوريتاين
•• اأبوظبي-وام: 

الداخلية يف  ال��وزراء وزي��ر  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زاي��د  ال�شيخ �شيف بن  التقى الفريق �شمو 
مكتبه ام�س معايل حممد ولد اأحمد �شامل ولد حممد راره وزير الداخلية والالمركزية املوريتاين 
والوفد املرفق له الذي يزور البالد حاليا. ومت خالل اللقاء بحث عدد من املو�شوعات ذات االهتمام 
امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني يف املجاالت ال�شرطية واالأمنية. ح�شر اللقاء �شعادة اللواء الركن 
خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية امل�شاعد للموارد واخلدمات امل�شاندة واللواء حممد بن 
العو�شي املنهايل مدير عام العمليات ال�شرطية يف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي والعميد علي خلفان 
الظاهري مدير عام �شوؤون القيادة ل�شرطة اأبوظبي والعقيد �شعود ال�شاعدي مدير �شكرتارية مكتب 
�شمو الوزير وعدد من كبار ال�شباط و�شعادة حميد ولد اأحمد طالب �شفري اجلمهورية االإ�شالمية 

املوريتانية لدى الدولة.

عبداهلل بن زايد يكرم الفائزين يف م�شابقة موؤ�ش�شة االإمارات بالعلوم نفكر
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ك��رم 
رئي�س  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
االإم�����ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اليوم 60 من ال�شباب االإماراتيني 
واأفكارهم  ابتكاراتهم  عن  املبدعني 
العلوم  �شتى جماالت  االإبداعية يف 
ختام  يف  وذل������ك  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
 . ن��ف��ك��ر  ب��ال��ع��ل��وم  م�شابقة  ف��ع��ال��ي��ة 
الذي  ت��وزي��ع اجل��وائ��ز  ح�شر حفل 
زايد  جامعة  يف  ام�����س  �شباح  اق��ي��م 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  ب��اأب��وظ��ب��ي 
رئي�س  ن���ه���ي���ان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن 
اأبوظبي  هيئة  رئي�س  النقل  دائ��رة 
املنتدب  الع�شو  والثقافة  لل�شياحة 
ال�شيخة  االإم��ارات ومعايل  ملوؤ�ش�شة 
وزيرة  القا�شمي  خ��ال��د  بنت  لبنى 
ع�شوة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية 
ومعايل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة 
م����دي����ر ة ع�����ام جم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
ال�شوالح  م���روان  و�شعادة  للتعليم 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل 
موؤ�ش�شات  م���ن  ع���دد  ع���ن  ومم��ث��ل��و 
القطاع اخلا�س وح�شد من ال�شباب 
ومر�شديهم  امل�شابقة  يف  امل�شاركني 
م����ن م��ع��ل��م��ي امل�����دار������س واأ����ش���ات���ذة 
�شمو  واأثنى  ال��دول��ة.  يف  اجلامعات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
ال�شباب  واإب�����داع�����ات  ج���ه���ود  ع��ل��ى 
املكرمني قائال اإن ما اأبداه ال�شباب 
من اإبداعات مبتكرة وذكاء ملفت ال 
ي�شهد فقط على قدرات �شعب دولة 
االإمارات العربية املتحدة واإ�شراره 
الع�شر  وم���واك���ب���ة  ال���ت���ق���دم  ع���ل���ى 
توجهاتنا  ك���اف���ة  ب���ق���وة  ي���دع���م  ب���ل 
وخططنا الرامية اإىل اإر�شاء قواعد 
را�شخة القت�شاد مبني على املعرفة 
واعد  م�شتقبل  اإىل  ب��ق��وة  وي�����ش��ري 
ل�شعبنا ووطننا ونحن نفخر اليوم 
�شنفخر  باأننا  نثق  كما  حققوه  مبا 
املزيد من  بهم غدا بعون اهلل عرب 
كافة  يف  واالإجن��������ازات  االإب����داع����ات 
جم���االت ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا . 
الربنامج  ب��اجن��ازات  �شموه  واأ���ش��اد 
بالقول لقد متكن برنامج بالعلوم 
�شبتمرب  يف  اإط����الق����ه  م��ن��ذ  ن��ف��ك��ر 
ق�����درات  اك���ت�������ش���اف  م����ن   2012
ومواهب عديدة ومميزة لدى كثري 
املبدعني  االإماراتيني  ال�شباب  من 
والذين �شيكون لهم م�شتقبل واعد 
والتنمية  التقدم  م�شرية  تعزيز  يف 
الدولة. .كما جنح الربنامج يف  يف 
درا�شة  على  ال�شباب  اإق��ب��ال  تعزيز 
التخ�ش�شات  ���ش��ي��م��ا  ال  ال���ع���ل���وم 
احتياجات  تلبية  يف  ت�شاعد  ال��ت��ي 
واملتخ�ش�شني  العلماء  من  الدولة 
املعرفة  اقت�شاد  بناء  يف  للم�شاهمة 
. واأ�شاف �شموه لقد �شهدت الدورة 
نفكر  بالعلوم  معر�س  من  الثانية 
التي عقدت ال�شهر املا�شي م�شاركة 
م��وؤ���ش�����ش��ة حكومية   20 م��ن  اأك���ر 
م��ت�����ش��اب��ق��ا من   550 م���ن  واأك������ر 
طلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة 
واجل��ام��ع��ات م��ن خم��ت��ل��ف اإم����ارات 

الدولة باالإ�شافة اإىل 150 معلما 
العاملني يف  وم�شرفا وموجها من 
املوؤ�ش�شات التعليمية يف الدولة. هذا 
ف�شال عن اجتذاب املعر�س الآالف 
امل��دار���س واجلامعات  ال��ط��الب م��ن 
االأم����ور ومم��ث��ل��ي القطاع  واأول���ي���اء 
اخلا�س . واأعرب �شموه عن �شعادة 
بقوله  بامل�شابقة  الفائزين  بتكرمي 
���ش��ع��ادت��ي ال ح����دود ل��ه��ا واأن�����ا اأرى 
يت�شكل  ال�شباب  العلماء  من  جيال 
لنه�شة  ويوؤ�ش�س  االآخ���ر  تلو  عاما 
وخماطبا   .. ���ش��ام��ل��ة  ح�������ش���اري���ة 
ونحن  امل�شرق  الغد  اأنتم  الفائزين 
القادر  الزاهر  امل�شتقبل  نرى فيكم 
ع��ل��ى جت�����ش��ي��د روؤي�����ة ال�����ش��ي��خ زايد 
الواعي  املواطن  بناء  اهلل يف  رحمه 
الفاعلة  امل�����ش��اه��م��ة  ع��ل��ى  وال���ق���ادر 
يف م�������ش���رية ال���ت���ق���دم وال��ت��ن��م��ي��ة . 
واأع������رب ���ش��م��وه ع���ن ���ش��ك��ره لكافة 
القائمني على هذا الربنامج املبدع 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وباالأخ�س 
وجمل�س ابوظبي للتعليم كما �شكر 
اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات  �شموه 
تعاونت  التي  احلكومية  واجل��ه��ات 
االإم������ارات يف تنفيذ  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع 
الربنامج والتي اأ�شهمت يف الو�شول 
ب��ه اإىل ه���ذا امل�����ش��ت��وى امل��ت��م��ي��ز من 
حقيقة  وجعله  واالإب����داع  التنظيم 
ملمو�شة ومن�شة مهمة لال�شتثمار 

يف طاقات ال�شباب االإماراتي.
ل�شباب  اجل����ائ����زة  ف���ئ���ات  وت���ن���وع���ت 
تت�شمن  ف��ئ��ات  ت�شع  ب��ني  امل���دار����س 
والطاقة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة 
ال�شناعية  ال���ن���ظ���م  و  ال���ب���دي���ل���ة 

منظمة  كجهة  �شعدنا   .. ال�شباب 
لهذا احلدث اأن نرى زيادة يف عدد 
�شباب و�شابات الوطن امل�شاركني يف 
ال��ع��ام واالرت���ق���اء يف  ل��ه��ذا  امل�شابقة 
نوعية م�شاريعهم التي طبقوا فيها 
واإب��داع��ات��ه��م يف املجاالت  اأف��ك��اره��م 
التي تتطلب تفكريا علميا مبتكرا 
اأ�ش�س علمية ومعرفية  وروؤي��ة على 
وقد اأثبتت تلك النخبة من ال�شباب 
اأن ال��وط��ن على  امل��ب��دع��ني جم���ددا 
موعد مع م�شتقبل تنموي م�شتدام 
�شماته االأبرز هي االبتكار واالإبداع 
وق���د ت���وج ذل���ك م��ن خ���الل فوزهم 
ك�����اأول دول����ة ع��رب��ي��ة حت��ق��ق املركز 
الثاين على م�شتوى العامل يف اأكرب 
والهند�شة  للعلوم  عاملية  م�شابقة 
اإن��ت��ل ل��ه��ذا ال��ع��ام م��ا ي��وؤك��د متا�شي 
منهجيتنا مع اأعلى املعايري العاملية 
يف هذا املجال. وكانت الفئة االأبرز 
يف امل�شابقة هي اإدارة العلوم البيئية 
الطالبتان  جائزتها  ح�شدت  حيث 
احل�شن  اأب���و  وح��ي��اة  الب�شتكي  �شما 
عن  اخلا�شة  االحت���اد  مدر�شة  م��ن 
بعنوان  ج����اء  ال�����ذي  م�����ش��روع��ه��م��ا 
امل�شروع  وه�����و  ال����ذه����ب  ح��ب��ي��ب��ات 
احل�شول  اأي�شا  لهما  �شمن  ال��ذي 
م�شابقة  يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
والهند�شة  للعلوم  ال��دول��ي��ة  اإن��ت��ل 
ب����ال����والي����ات  اأجن����ل����و�����س  ل����و�����س  يف 
عرب  الطالبتان  وجنحت  املتحدة.. 
اإمكانية  ا�شتعرا�س  يف  م�شروعهما 
ا���ش��ت��خ��دام ال���رم���ال ال��ع��ازل��ة وهي 
ملقاومة  كيميائيا  املعاجلة  الرمال 
املاء للو�شول اإىل احلد االأدنى من 

كان هدفنا توفري املزيد من عنا�شر 
ال�شالمة لالأطفال الذين ي�شكلون 
ب��امل��ائ��ة م��ن تعداد   2.7 اأك���ر م��ن 
�شكان دولتنا وكان من ال�شروري اأن 
نكر�س جهدا من جانبنا حلمايتهم 
وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى ���ش��الم��ت��ه��م من 
فئة  ويف  امل�����ش��ت��ط��اع.  ق���در  اأذى  اأي 
االأوىل  امل����دار�����س ح�����ش��د اجل���ائ���زة 
ول��ق��ب اأف�����ش��ل م�����ش��روع ف��ري��ق من 
اأكادميي  م�����ودرن  ج��ي��م��ز  م��در���ش��ة 
اأبي�شاك  ال���ط���الب  م���ن  ك���ال  ���ش��م 
ب���ات���ان���اك���ر وحم���م���د اإ����ش���ح���اق خان 
وداك�س فارياين عن م�شروع الوقود 
فئة  �شمن  البال�شتيكي  ال�شم�شي 
ال���ط���اق���ة امل�����ش��ت��دام��ة. وق�����ال اأح���د 
امل�شروع:  امل�شاركني يف هذا  الطلبة 
انهم هدفوا من خالل هذا امل�شروع 
النفايات  م����ن  اال�����ش����ت����ف����ادة  اإىل 
االإنتاج  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة 
وكذلك من منطلق �شعورهم اأنه قد 
للقيام مبجهود علمي  الوقت  حان 
يقي البيئة االأ�شرار اخلطرية التي 
ت�شكلها النفايات البال�شتيكية على 
امل����دى ال��ط��وي��ل. وت��ت��م��ح��ور فكرة 
الهواء  ا���ش��ت��خ��دام  ح����ول  امل�������ش���روع 
لتحويل  ال�����ش��م�����س  واأ����ش���ع���ة  وامل�����اء 
بطريقة  البال�شتيكية  ال��ن��ف��اي��ات 
فعالة ومنتجة وا�شتخال�س الوقود 
منها.. فقد اكت�شفوا اأن كيلوجراما 
واحدا من البال�شتيك ميكنه توليد 
لرت واحد من الوقود وباأقل اأ�شرار 
بالعلوم  م�شابقة  وتعترب  للبيئة. 
من  الفعاليات  اأ���ش��خ��م  اأح���د  نفكر 
وهي  املنطقة  م�شتوى  على  نوعها 

وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ب��ي��ن��م��ا ���ش��م��ت فئة 
فئات  ث������الث  اجل����ام����ع����ات  ����ش���ب���اب 
ت����ت���������ش����م����ن جم�������������االت ال�����ع�����ل�����وم 
والطاقة  وال��ه��ن��د���ش��ة  التطبيقية 
واأنظمة  الذكية  واالأنظمة  والبيئة 
بالعلوم  م�شابقة  ومثلت  ال�شالمة. 
نفكر من�شة مثالية مكنت ال�شباب 
قدراتهم  ع���ر����س  م���ن  امل�����ش��ارك��ني 
والتقنية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وم���ه���ارات���ه���م 
�شباب  ج���م���ع���ت  ع���م���ل  ف������رق  ع����رب 
لت�شميم  واجل����ام����ع����ات  امل�����دار������س 
با�شتخدام  م���ب���ت���ك���رة  م�������ش���اري���ع 
حيث  والتقنية  العلمية  معارفهم 
ق�����ام جم���م���وع���ة م����ن اخل��������رباء يف 
من  والتكنولوجيا  العلوم  جماالت 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  و  االأك���ادمي���ي���ني 
بتقييم امل�شاريع وفق معايري رفيعة 
اأي�شا  احل���ف���ل  و���ش��ه��د  امل�������ش���ت���وى. 
ت��ك��رمي ���ش��رك��اء ال��ربن��ام��ج والذين 
ت��ع��اون��وا م���ع امل��وؤ���ش�����ش��ة يف اإط���الق 
الربنامج اأو توفري الدعم الفني اأو 
التقني الالزم يف مراحل الربنامج 
ب��ني اجلهات  م��ن  ..وك���ان  املختلفة 
الرتبية  وزارة  ت��ك��رمي��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
والتعليم وجمل�س اأبوظبي للتعليم 
اأبوظبي  وك���ه���رب���اء  م���ي���اه  وه��ي��ئ��ة 
برتوليوم  اأوك�����ش��ي��دن��ت��ال  و���ش��رك��ة 
واحل�شن للغاز وعدد من موؤ�ش�شات 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
املكلفة  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  اأع�������ش���اء 
ب��ت��ق��ي��ي��م امل�����ش��اري��ع امل�����ش��ارك��ة. من 
احلب�شي  م���ي���ث���اء  ق����ال����ت  ج��ه��ت��ه��ا 
الرئي�س التنفيذي لدائرة الربامج 
لتنمية  االإم�����������ارات  م���وؤ����ش�������ش���ة  يف 

ت�شريح  ويف  الرتبة.  يف  املياه  ه��در 
ان��ب��اء االم����ارات  وام  قالت  لوكالة 
احل�شن  اب��و  وح��ي��اة  الب�شتكي  �شمة 
ان م�شروعهما يعالج عدة حتديات 
البقع  وتنظيف  امل��ي��اه  ن���درة  منها 
امل���ي���اه اجلوفية  وت���ل���وث  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
بامللوحة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وت���اأث���ر 
والرطوبة وقلة التهوية يف الرتبة 
وارتفاع  ل��ل�����ش��واح��ل  امل��ائ��ي  وال��غ��زو 
يف  ال��رتب��ة  وت�شلب  امل��ي��اه  من�شوب 
واكدت  ال��ربودة.  ال�شديدة  املنطاق 
الفائزتان ان الفكرة االأ�شا�شية هي 
التي متيز  الرمال  ان حبات  اثبات 
اال�شتفادة  مي��ك��ن  االم������ارات  دول����ة 
الب�شرية  تخدم  اب��ت��ك��ارات  يف  منها 
من  اغلى  الفعلية  قيمتها  يف  وه��ي 
الذهب . وح�شلت الطالبات �شم�شة 
الظاهري وغبي�شة العامري ومرمي 
اجل����اب����ري م���ن ج��ام��ع��ة االإم�������ارات 
فئة  ع��ن  االأول  امل��رك��ز  على  بالعني 
ال�شالمة  واأنظمة  الذكية  االأنظمة 
عرب م�شروع ي�شتهدف رفع م�شتوى 
ال�شالمة لدى االأطفال وهو عبارة 
مبتكر  ب�شكل  م�شممة  ���ش��رتة  ع��ن 
اإذا كان  ا���ش��ت�����ش��ع��ار م��ا  ق����ادرة ع��ل��ى 
ال��ط��ف��ل ع��ل��ى و���ش��ك ال�����ش��ق��وط اأو 
الغرق كما اأن ال�شرتة مزودة اأي�شا 
يتوا�شل  امل��واق��ع  لتحديد  ب��ج��ه��از 
مع ذوي الطفل ليمكنهم من تتبع 
وحتركاته.  ط��ف��ل��ه��م  وج����ود  م��ك��ان 
وقد ح�شل هذا امل�شروع اأي�شا على 
ل��ق��ب اأف�����ش��ل م�����ش��روع ���ش��م��ن فئة 

اجلامعات.
وقالت اإحدى امل�شاركات يف امل�شروع 

واحدة من ثالثة م�شاريع ينفذها 
برنامج بالعلوم نفكر . وي�شتقطب 
طلبة  م��ن  االآالف  �شنويا  امل��ع��ر���س 
االأمور  واأولياء  واجلامعة  املدار�س 
وامل�شتثمرين  واالأك������ادمي������ي������ني 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ليوفر  ومم��ث��ل��ي 
من  ي�شتعر�شون  لل�شباب  من�شة 
واب��ت��ك��ارات��ه��م يف  اأف��ك��اره��م  خاللها 
وي�شمل  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ل��وم  جم���ال 
بالعلوم  ملتقى  اأي�����ش��ا  ال��ربن��ام��ج 
ن��ف��ك��ر و ���ش��ف��راء ب��ال��ع��ل��وم ن��ف��ك��ر . 
املكرمني  الطلبة  قائمة  وت�شمنت 
االأول من  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  م��ن 
اأب��و خو�شة  اأحمد  امل��دار���س..  طلبة 
وع����ب����داهلل ال����ب����ادي ال�����ش��ح��ن عرب 
الهند�شة  ف��ئ��ة  ال���ري���ا����ش���ة  ح�����ذاء 
وحياة  الب�شتكي  �شما  و  الكهربائية 
الذهب - فئة  اأب��و احل�شن حبيبات 
وحممد  ال��ب��ي��ئ��ي��ة..  ال��ع��ل��وم  اإدارة 
احلق  �شم�س  حممد  بطي  عبداهلل 
وحم��م��د خ���ان ال��ع��ني ال��ك��ات��ب��ة فئة 
االأن���ظ���م���ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة واالآل����ي����ة.. 
و���ش��ه��ي��ب ال����رتك ال�����ش��رتة امل���ربدة 
واأنا  التقليدية..  غري  الطاقة  فئة 
روب��ي��ن��ج و���ش��وه��ي��دا ي��ان��ي��ك ونوف 
ريا�س الكهرباء احليوية للتلطيف 
بالرننني فئة الفيزياء والكيمياء.. 
النقبي  ورمي  خم����ل����وف  وم����ن����ال 
ال�شحرية  ال��ق��ب��ع��ة  ال��ن��ق��ب��ي  وم��ه��ا 
ال�شالمة.  اأنظمة  فئة  للمكفوفني 
ك����ذل����ك ����ش���م���ل ال����ت����ك����رمي اأح���م���د 
القفاز  علي  اآل  وع��م��ار  امل��ن�����ش��وري 
واأبي�شاك  ال��ذك��ي��ة..  االأن��ظ��م��ة  فئة 
ب���ات���ان���اك���ر وحم���م���د اإ����ش���ح���اق خان 
وداك�����س ف��اري��اين ال��وق��ود ال�شم�شي 
ال���ط���اق���ة  ف����ئ����ة   - ال���ب���ال����ش���ت���ي���ك���ي 
اجلامعات  طلبة  وم��ن  امل�شتدامة. 
كرم احلفل الفائزين باملركز االأول 
رقية  من  كل  اجلامعات  طلبة  من 
ال��ن��ع��م��اين ول��ي��دي��ا الون����د وحمدة 
بامل�شابك  ال��ن��ق��ل  ج��ه��از  امل��ح��ريب��ي 
والعلوم  ال��ه��ن��د���ش��ة  ف��ئ��ة  ال�������دوارة 
اأ�شجار  امل�شري  واآي��ه  التطبيقية.. 
ال�شماد  ب��ول��ي��م��ر  الإن���ت���اج  ال��ن��خ��ي��ل 
بتقنية النانو فئة الطاقة البيئة.. 
وغبي�شة  ال����ظ����اه����ري  و����ش���م�������ش���ة 
ال�شرتة  العامري ومرمي اجلابري 
الذكية  االأن��ظ��م��ة  ف��ئ��ة   - ال��واق��ي��ة 

واأنظمة ال�شالمة. 

جامعة زايد توقع مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة لوريال ال�شرق االأو�شط التعليميةلبنى القا�شمي توؤكد اأهمية توجيهات القيادة يف دعم االإجناز املوؤ�ش�شي على �شاحة العطاء االإن�شاين
•• اأبوظبي-وام:

االأو�شط  ال�شرق  لوريال  وموؤ�ش�شة  زايد  جامعة  وقعت 
الزمالة  التعاون يف برنامج  ام�س مذكرة تفاهم حول 
بالتعاون  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ل���وري���ال  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي 
لوريال  ب��رن��ام��ج  ع��ن��وان  حت��ت  اليون�شكو  منظمة  م��ع 
ال�شرق  للزمالة يف  العلم  امل��راأة يف  اأج��ل  يوني�شكو من 
بنت  لبنى  ال�شيخة  امل��ذك��رة معايل  ووقعت   . االأو���ش��ط 
خالد القا�شمي وزيرة التنمية والتعاون الدويل رئي�شة 
ج��ام��ع��ة زاي���د وال�����ش��ي��د ت���ريي اأو����ش���ان م��دي��ر موؤ�ش�شة 
ل��وري��ال ال�����ش��رق االأو����ش���ط خ���الل اح��ت��ف��ال اأق��ي��م بهذه 
امل��ن��ا���ش��ب��ة يف م��ق��ر اجل��ام��ع��ة. وي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اإىل 
يف  والباحثات  للعاملات  املتميزة  ب��االإجن��ازات  االحتفاء 
العامل العربي ومكافاأتهن ومتكينهن من اأجل حتقيق 
وم��ت��اب��ع��ة امل��زي��د م��ن ال��ت��ف��وق وال��ت��م��ي��ز يف جماالتهن 
العلمية. وي�شمل يف دورت��ه للعام احل��ايل دول جمل�س 
تبلغ  اأرب��ع منح  يقدم  واليمن حيث  التعاون اخلليجي 
وتخ�ش�س  ي���ورو  األ���ف  ع�شرين  منها  ال���واح���دة  قيمة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  م��ن  لباحثة  اإح��داه��ا 
باحثات  لثالث  الباقية  الثالث  املنح  تخ�ش�س  بينما 
ومبوجب  االخ���رى.  ال�شت  ال��دول  من  اختيارهن  يتم 
املذكرة �شرت�شح جامعة زايد اأ�شتاذا متخ�ش�شا يف علوم 
الربنامج  يف  احلالية  اللجنة  اإىل  لالن�شمام  احل��ي��اة 
ليعمل معها على تقييم الطلبات واختيار الفائزات يف 

الربنامج كما �شتكون اجلامعة م�شوؤولة اأي�شا عن تلقي 
التعاون  جمل�س  دول  من  تاأتي  التي  امل�شاركة  طلبات 
الربنامج  ه��ذا  بخ�شو�س  معها  والتوا�شل  اخلليجي 
اإليه..  االن�شمام  على  امل��وؤه��الت  املر�شحات  وت�شجيع 
فيها م�شاركات  ندوات حتا�شر  و�شت�شت�شيف اجلامعة 
التفا�شيل  م��ن  م��زي��د  لتقدمي  ال��ربن��ام��ج  يف  �شابقات 
عنه وت�شجيع املر�شحات املوؤهالت على اال�شرتاك فيه 
التن�شيق  على  االأو���ش��ط  ال�شرق  لوريال  �شتعمل  بينما 
لتقدمي  زاي���د  بجامعة  امل��ي��داين  ال��ت��دري��ب  مكتب  م��ع 
ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا. ورح���ب���ت م��ع��ايل ال�شيخة  ت���دري���ب  ف��ر���س 
ب��ني اجل��ام��ع��ة وموؤ�ش�شة  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ق��ا���ش��م��ي  ل��ب��ن��ى 
مذكرة  جت�شده  مب��ا  منوهة  االأو���ش��ط  ال�شرق  ل��وري��ال 
تعزيز  على  وح��ر���س  ال��روؤي��ة  يف  تكامل  م��ن  التفاهم 
التعاون امل�شرتك خلدمة جمتمع االإم��ارات واملنطقة. 
االرتقاء  يف  اال�شتمرار  على  احلر�س  معاليها  واك��دت 
خلق  خ��الل  م��ن  وت��ط��وي��ره  العلمي  البحث  مب�شتوى 
النا�شطة  املوؤ�ش�شات واجلهات  كافة  توا�شل مع  ج�شور 
واأعرب  وع��امل��ي��ا.  واإقليميا  حمليا  وت��ط��وي��ره  دعمه  يف 
تريي اأو�شان من جانبه عن �شعادته ال�شتمرار التعاون 
بني لوريال ال�شرق االأو�شط وجامعة زايد حتت رعاية 
موؤكدا   .. القا�شمي  خالد  بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل 
على  للم�شاعدة  بجد  العمل  �شتوا�شالن  اجلهتني  ان 
متكني الن�شاء من حتقيق اأحالمهن يف العلم وتعزيز 

قدرتهن على اختيار امل�شتقبل.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد 
والتعاون  التنمية  وزي����رة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
قرار  اأن  زاي��د  جامعة  رئي�شة  ال��دويل 
وزارة  ت��اأ���ش��ي�����س  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
التنمية والتعاون الدويل يدعم خطى 
االإجن�����از امل��وؤ���ش�����ش��ي ل��دول��ة االإم�����ارات 
العاملي  االإن�شاين  العطاء  �شاحة  على 
وتوحيد  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب��اآل��ي��ات  وي��رت��ق��ي 
االإماراتية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  جهود 
التنموية  ل���ل���م�������ش���اع���دات  امل����ان����ح����ة 
واالإن�شانية اخلارجية. وثمنت معاليها 
يف لقاء نظمته وزارة التنمية والتعاون 
ال������دويل مل��وظ��ف��ي��ه��ا .. ال���دع���م ال���ذي 
االحتادية  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  تتلقاه 
م�شرية  لتعزيز  الر�شيدة  القيادة  من 
وتقدمت  االحت��ادي.  احلكومي  االأداء 
القا�شمي  ل��ب��ن��ى  ال�����ش��ي��خ��ة  م���ع���ايل 
بال�شكر لكل قيادات الوزارة واملوظفني 
يف  وتعاون  قدموه من جهود  ما  على 
بروح  العمل  خ��الل  من  املا�شي  العام 
ا�شتكمال  مت  ح��ي��ث  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق 
متطلبات التاأ�شي�س من �شياغة وثيقة 

روؤية  االإ�شرتاتيجية وحتديد  ال��وزارة 
واأهدافها  وقيمها  ور�شالتها  ال���وزارة 
االإ�شرتاتيجية كما مت ت�شميم الهيكل 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي و���ش��ي��اغ��ة خ��ط��ة ال�����وزارة 
للفرتة  والت�شغيلية  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
خدماتها  وحتديد   2016  2014
اأط���ر ال��ع��م��ل وال��ن��م��اذج املعتمدة  وف���ق 
املنظومة  �شعيد  ع��ل��ى  ب��ه��ا  وامل��ع��م��ول 
االحت���ادي���ة. وق��ال��ت اإن���ه ب��ال��رغ��م من 
اجل����ه����ود ال���ت���ي ب���ذل���ت واالإجن����������ازات 
اإال  االأول  ال��ع��ام  خ��الل  حتققت  ال��ت��ي 
العمل  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  زال  م��ا  اأن���ه 

اإىل  اأهداف الوزارة للو�شول  لتحقيق 
اأن تكون حكومة  توجيهات القيادة يف 
العامل  اأف�شل حكومات  االإم��ارات من 
تلك  اأن  واأك���دت   .2021 ع��ام  بحلول 
االآراء  ت���ب���ادل  يف  ت�����ش��اه��م  ال���ل���ق���اءات 
اال�شتف�شارات  على  والرد  واملالحظات 
وتر�شيخ منهجية فريق العمل الواحد 
االإدارة  ت��رح��ي��ب  حم��ل  �شتظل  ح��ي��ث 
الدعم  بكل  و�شتحظى  بالوزارة  العليا 
وامل�شاندة كونها اإحدى و�شائل حتقيق 
التعاون واالن�شجام بني كافة املوظفني 

يف خمتلف فئاتهم الوظيفية.

�شري  م��ن��اق�����ش��ة  ال���ل���ق���اء  خ�����الل   ومت 
اأع��م��ال وم��ه��ام ال����وزارة خ��الل الفرتة 
املا�شية وكيفية تطوير �شبل العمل يف 
�شوطا  ال��وزارة  وقطعت  كافة.  اإدارتها 
وبراجمها  اأن��ظ��م��ت��ه��ا  ب��ن��اء  يف  ك��ب��ريا 
موافقة  على  ف�شال  واملالية  االإداري���ة 
امل��وق��ر م��وؤخ��را على  ال�����وزراء  جمل�س 
امل�شاعدات  للجنة  ال���دول���ة  ان�����ش��م��ام 
التعاون  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��اب��ع��ة  االمن��ائ��ي��ة 
اللجنة  واإن�شاء  والتنمية  االقت�شادي 
الوطنية لتن�شيق امل�شاعدات االإن�شانية 

اخلارجية.
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حاكم الفجرية ي�شتقبل فريق عمل برنامج البيت ال�شعري

جمل�س �الأمناء يختار جلان �لتحكيم

تطور نوعي وكمي يف االأعمال امل�شاركة يف جائزة را�شد بن حميد للثقافة والعلوم بعجمان

كلية ال�شيدلة والعلوم ال�شحية بجامعة عجمان حتتفل باإجنازاتها لعام  2014-2013

•• الفجرية -وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد 
الفجرية  ح��اك��م  االع��ل��ي  املجل�س 
ظهر  بالرميله  ���ش��م��وه  ق�شر  يف 
البيت  برنامج  عمل  فريق  ام�س 
التحكيم  جل���ن���ة  م����ن  ال�������ش���ع���ري 
يف  وامل�شوؤولني  وال�شورة  والفرز 
مركز حمدان بن حممد الحياء 
الرتاث وذلك بعد جناح الربنامج 
االول حيث  ام�س  ال�شعر  ليلة  يف 
اأ�شدل ال�شتار عن احللقة االأخرية 
يعترب  ال���ذي  البيت  برنامج  م��ن 

وال�شعبي واملحافظة عليها. 
ال�شعراء  �شموه على جلنة  واثني 
ال��ك��ت��اب��ة يف االمور  وح��ث��ه��م ع��ل��ى 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال����ت����ي ت�����ش��ب يف 
التقاليد  ال��ع��ادات  على  احل��ف��اظ 
والتي ت�شلط ال�شوء على تاأ�شي�س 
والثقافة  ال��ل��ه��ج��ة  ع��ل��ى  ال��ن�����سء 
االإم��ارات��ي��ة واحل��ف��اظ عليها من 
االندثار. من جهته قال عبداهلل 
الرئي�س  دمل��������وك  ب�����ن  ح�����م�����دان 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���رك���ز ح����م����دان بن 
حممد الحياء الرتاث اننا نفخر 
ع��ل��ي��ه م���ن حفاوة  مب���ا ح�����ش��ل��ن��ا 
ال�شمو  ا���ش��ح��اب  م���ن  وت�����ش��ج��ي��ع 

تلفزيوين من نوعه  برنامج  اأول 
وينتجه  النبطي  بال�شعر  يعنى 
الإحياء  مركز حمدان بن حممد 
واملوثوق  املعتمد  امل��رك��ز  ال���رتاث 
حلفظ ون�شر الرتاث الوطني يف 
املتحدة.  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
ال�����ش��م��و حاكم  واأ�����ش����اد ���ش��اح��ب 
التي  الكبرية  باجلهود  الفجرية 
بذلها م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حممد 
ال���������رتاث يف احل���ف���اظ  الح�����ي�����اء 
للدولة  ال�����ش��ع��ب��ي  ال�����رتاث  ع��ل��ى 
والتقاليد  ل��ل��ع��ادات  وت��ر���ش��ي��خ��ه 
االأ����ش���ي���ل���ة و���ش��ع��ي��ه ال����دائ����م اإىل 
والثقايف  ال�شعري  امل��وروث  اإحياء 

ال�����ش��ي��وخ وذل����ك ي���دل ع��ل��ى مدى 
ترابط �شعب االمارات وترابطهم 

بالقيادة الر�شيدة 
كما يبني مدى ال�شيا�شة احلكيمة 
التي  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  الأ���ش��ح��اب 
حتظى باحرتام العامل وهو �شرف 
لنا كفريق عمل برنامج البيت ان 
وراء  كانت  التي  االأي���ادي  ن�شافح 

بناء هذه الدولة املعطاءة. 
ال�����ش��م��و حاكم  واط���ل���ع ���ش��اح��ب 
ال����ف����ج����رية خ������الل ال����ل����ق����اء من 
�شعادة عبداهلل حمدان بن دملوك 
حمدان  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
ب��ن حممد الح��ي��اء ال���رتاث على 

اهداف وخطط برنامج "البيت" 
ي���ق���دم���ه الأب���ن���اء  وم�����ا مي���ك���ن ان 
ال��دول��ة ب�شكل ع��ام والأب��ن��اء دول 
ب�شكل  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
العربية  ال������دول  وك���اف���ة  خ���ا����س 
تعزيز  ف����ى  ت�����ش��ه��م  خ���ط���ط  م����ن 
يف  العربي  ال�شعري  ال��رتاث  روح 
ال�شعراء  اح��د  واأل��ق��ى   . نفو�شهم 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأم������ام  ق�����ش��ي��دة 

حاكم الفجرية. 
�شعادة  ق����دم  ال���ل���ق���اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
ع���ب���داهلل ب���ن دمل�����وك ن�����ش��خ��ة من 
ا���������ش��������دارات امل������رك������ز وح���ل���ق���ات 
�شاحب  اىل  ه���دي���ة  ال���ربن���ام���ج 

•• عجمان ـ الفجر 

اأ����ش���اد د. ���ش��ع��ي��د ع���ب���داهلل ح���ارب- 
جائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نائب 
والعلوم  للثقافة  حميد  بن  را�شد 
ب��ارت��ف��اع ع��دد االأع��م��ال امل�شاركة   -
ب����دورت����ه����ا احل���ادي���ة  يف اجل�����ائ�����زة 
والثالثني مقارنة بعدد امل�شاركات 

يف الدورات املا�شية ب�شورة الفتة.
م�شرياً اإىل اإن االرتفاع يف االأعمال 
العلمية  امل��ك��ان��ة  يعك�س  امل�����ش��ارك��ة 
اإليها  و���ش��ل��ت  ال���ت���ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
علمية  ج��ائ��زة  باعتبارها  اجل��ائ��زة 
البحث  ح���رك���ة  دع����م  اإىل  ت�����ش��ع��ى 
ثقافية  ت��ن��م��ي��ة  لتحقيق  ال��ع��ل��م��ي 
اإحياء  �شاملة للمجتمع من خالل 
البحوث  ب��ن�����ش��ر  امل���ع���ريف  اجل���ان���ب 
واالأعمال  املتخ�ش�شة  والدرا�شات 

جمل�س التعاون اخلليجي.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت�������ش���درت  وق����د 
ال�شعودية قائمة امل�شاركات بعددها 
تلتها   ، م�شاركاً  عماًل   86 البالغ 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
59 عماًل، يف حني بلغ عدد  بعدد 
 23 الكويت  دول��ة  من  امل�شاركات  
امل�شاركة  االأع��م��ال  وبلغت   ، عمال ً
ك��ل م��ن �شلطنة ع��م��ان ودولة  م��ن 
قطر ومملكة البحرين 32 عماًل. 
 ، اجتماعه  املجل�س يف  اعتمد  وق��د 
امل�شاركة  االأع���م���ال  حت��ك��ي��م  جل���ان 
اأقطار  خمتلف  – م��ن  ب��اجل��ائ��زة 
على  وتوزيعها   - ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 
خمتلف جماالت امل�شابقة كل ح�شب 
االأعمال  بلغت  ح��ي��ث  اخت�شا�شه 
التطبيقية  ال��ع��ل��وم  يف  امل�����ش��ارك��ة 
والعلوم البحتة 11 عماًل ، وزعت 

االإبداعية ، والتوا�شل مع اجلوائز 
واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة.

ج���اء ذل���ك خ���الل االج��ت��م��اع الذي 
ع���ق���ده جم��ل�����س اأم�����ن�����اء اجل���ائ���زة 
امل��وؤم��ن��ني ح��ي��ث مت  اأم  يف ج��م��ع��ي��ة 
ا���ش��ت��ع��را���س اح�����ش��ائ��ي��ة االأع���م���ال 
دورتها  يف  اجل���ائ���زة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
احلادية والثالثني ، واختيار جلان 

التحكيم.
ونوه د. �شعيد حارب اإىل اأن ارتفاع 
االأعمال امل�شاركة يف اجلائزة لهذه 
عماًل   200 بلغت  وال��ت��ي  ال����دورة 
م�����ش��ارك��اً ب���زي���ادة ق���دره���ا 65% 
عن  ك�شفت   ، ال�شابقة  ال���دورة  عن 
العلمية  امل�شتويات  تطور نوعي يف 
وال���ث���ق���اف���ي���ة ل���ل���ب���اح���ث���ني ال���ذي���ن 
الدكتوراه  درج���ة  اأغ��ل��ب��ه��م  يحمل 
واالأ�����ش����ت����اذي����ة م����ن خم��ت��ل��ف دول 

ال��ه��ن��د���ش��ة والطب  ع��ل��ى جم����االت 
والتغذية والبيئة وتقنية املعلومات 
ف�شملت:  االإن�شانية  الدرا�شات  اأما 
والقانونية  ال�شرعية  ال��درا���ش��ات 
10 بحوث ، والدرا�شات الرتبوية 
والنف�شية 18 بحثاً ، يف حني بلغت 
االجتماعية  ال��درا���ش��ات  م�شاركات 
الدرا�شات  يف  وبحثان   ، بحثاً   14
االإداري��ة ، و5 بحوث يف الدرا�شات 
االق��ت�����ش��ادي��ة اأم�����ا ال��ن��ق��د االدب����ي 
11 بحثاً  امل�شاركات  بلغ عدد  فقد 
ع��م��اًل يف جمال   65 اإىل ج��ان��ب   ،
ت�شمل  وال����ت����ي  االأدب��������ي  االإب����������داع 
العمودى  بنوعيه  الف�شيح  ال�شعر 
واحل����دي����ث ، وال�����ش��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي ، 
والق�شة الق�شرية ، واأدب االطفال 
، والرواية. ويذكر اأن جائزة را�شد 
اأن�شئت  للثقافة والعلوم  بن حميد 

�شاحب  ب���رع���اي���ة  1983م  ع����ام 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد 
االأعلى  املجل�س  – ع�شو  النعيمي 
اإحياء  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة  ح��اك��م   –
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وال������ده  ل���ذك���رى 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
يرحمه اهلل الذي كان حمباً للعلم 
واأهله ، وحر�شاً على اإ�شاعة املعرفة 
على اأ�شا�س عميق من االإميان باهلل 
االإ���ش��الم اخلالدة  واالع��ت��زاز بقيم 
وح�����ش��ارت��ه امل��ج��ي��دة . ول��ق��د كانت 
هي  بعجمان  امل��وؤم��ن��ني  اأم  جمعية 
منذ  اجل��ائ��زة  احت�شنت  التي  االأم 
وما  1983م  ع��ام  قيامها  اإع���الن 
اجلائزة  تنظيم  على  ت�شرف  زال��ت 
وبذل اجلهود املتوا�شلة الإجناحها 
باأهمية  منها  اإمي��ان��ا  وا�شتمرارها 
اأن  على  وح��ر���ش��اً  والثقافة  العلم 

•• عجمان ـ الفجر 

والعلوم  ال�����ش��ي��دل��ة  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
للعلوم  عجمان  جامعة  يف  ال�شحية 
ال�شتعرا�س  ح��ف��ال  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
 2014 –  2013 لعام  اجنازاتها 
واحتفاء مبا حققته الكلية وطالبها 
اإبداعات  من  واأ�شاتذتها  وطالباتها 
ع��ل��ى �شعيد  م��ت��م��ي��زة  وم�������ش���ارك���ات 
وو�شائل  ال�شحف  تناقلته  املجتمع، 

االإعالم املختلفة.
الدكتور  الربوفي�شور  احلفل  افتتح 
ع��ب��د ال��ع��ظ��ي��م اأح���م���د، ع��م��ي��د كلية 

م�شيا   ( م�شرية  وت�شمنت  عجمان، 
للق�شاء  �شعار  ( حتت  االأق���دام  على 
اإجراء  اىل  باالإ�شافة  ال�شكري  على 

فحو�شات جمانية للح�شور.
خمترب  اإن�شاء  ال��ع��ام  ه��ذا  �شهد  كما 
االأبحاث يف املزرعة الطبية باإ�شراف 
الدكتور و�شيم اإ�شالم، والذي انبثق 
اأبحاث فريده من نوعها،  منه عدة 
يف  نوعها  م��ن  االأوىل  تعترب  وال��ت��ي 
الدولة. هذا وقد قامت عمادة الكلية 
باالإ�شراف  ت��دري�����س  هيئة  واأع�����ش��اء 
من  ف��ري��دة  ماج�شتري  اأب��ح��اث  على 
ال��دك��ت��ورة االء  ب��ح��ث  ن��وع��ه��ا، منها 

ال�����ش��ي��دل��ة وال��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة، تال 
بو�شرتات  م��ع��ر���س  يف  ج��ول��ة  ذل���ك 
فيلم  ع��ر���س  ومت  الكلية،  اإجن����ازات 
ت��و���ش��ي��ح��ي ع����ن اأه������م االإجن���������ازات 
ال��ع��ام، كما ق��ام العميد  خ��الل ه��ذا 
ب��ت��ك��رمي امل��ت��م��ي��زي��ن وامل��ت��م��ي��زات يف 
�شناعة  يف  وامل�����ش��اه��م��ني  ال��ك��ل��ي��ة، 
ه��ذه االإجن����ازات وال��ت��ي م��ن اأبرزها 
احل�������ش���ول ع��ل��ى اإع�������ادة االع�����رتاف 
البكالوريو�س،  لربنامج  االأكادميي 
اليوم  ب��ف��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة  واح���ت���ف���ال 
التي  ال�������ش���ك���ري،  مل����ر�����س  ال����ع����امل����ي 
�شاركت فيها عدة مدار�س من اإمارة 

من  االأول  ي��ع��د  وال�����ذي  اهلل،  ف����رج 
اإىل  ن���وع���ه يف االإم���������ارات، وي���ه���دف 
معرفة حقيقة العالقة بني هرمون 
اجلرييلني ) ال��ذي ت��ف��رزه امل��ع��دة ( 
وداء ال�شكري من النوع الثاين. وقد 
�شهد هذا العام اأي�شا ن�شر عدد من 
املاج�شتري  لطلبة  العلمية  االأبحاث 
املجالت  اأق���وى  يف  بالكلية،  املتقنة 
العلمية. كما �شاركت كلية ال�شيدلة 
يف م��وؤمت��ر دوف���ات ال���دويل، وح�شد 
اجلوائز.  م���ن  ال��ع��دي��د  امل�����ش��ارك��ون 
الذي  ال��رب��و  م��وؤمت��ر  اإىل  باالإ�شافة 
نظمته الكلية، احتفاال باليوم العاملي 

للربو، بهدف التوعية جتاه املر�س، 
ومناق�شة اأ�شاليب عالجه، والوقاية 
تو�شيات  اأب��رز  كانت من  وق��د  منه. 
هذا املوؤمتر، العمل على اإن�شاء مركز 
اإىل  اإ�شافة  قريبا.  الدولة  الربو يف 
والعلوم  ال�شيدلة  كلية  تعمل  ذلك، 
اإن�شاء مركز لالأدوية  ال�شحية على 
وال�����ش��م��وم ) امل���رك���ز امل��ع��ل��وم��ات��ي ( 
الدولة  حر�س  من  انطالقا  قريباً، 
ال�شحي،  بال�شاأن  الفائقة  وعنايتها 
وت��ق��دمي ال��دع��م امل��ت��وا���ش��ل ل��ك��ل ما 
يواكب اأحدث امل�شتجدات العاملية يف 

املجال الطبي.

ال��ف��ج��رية بعدها  ال�����ش��م��و ح��اك��م 
التذكارية.  ال�����ش��ور  ال��ت��ق��اط  مت 

����ش���ع���ادة حممد  ال���ل���ق���اء  ح�������ش���ر 
الديوان  مدير  الظنحاين  �شعيد 

االم�����ريي ب��ال��ف��ج��رية وع����دد من 
امل�شوؤولني. 

يتزود ال�شباب بزاد املعرفة النافعة 
العلمية  امل���واه���ب  ع��ن  وال��ك�����ش��ف   ،
البحث  ل��روح  واإذك���اًء   ، وت�شجيعها 

واالطالع بني ال�شباب.
وا�شحة  روؤي�����ة  ���ش��وء  ول��ل�����ش��ري يف 
االأه��داف �شدر عن راع��ي اجلائزة 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
عجمان  اإم���������ارة  ح����اك����م  االأع�����ل�����ى 
اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  ب�شاأن  ق��راراً 
للثقافة  ب��ن حميد  را���ش��د  جل��ائ��زة 
ال��ت��ا���ش��ع م��ن نوفمرب  وال��ع��ل��وم يف 
من  ع������دداً  ي�����ش��م  1992م  ع����ام 
املجتمعية  وال�شخ�شيات  القيادات 

الرتبوية  اخل����ربات  ذات  ال���ب���ارزة 
على  ل����الإ�����ش����راف  واالأك�����ادمي�����ي�����ة 
ومتابعة  �شوؤونها  واإدارة  اجل��ائ��زة 
اجلائزة  ل����روؤي����ة  وف���ق���اً  ت���ط���وره���ا 
يعمل  حيث   ، الأه��داف��ه��ا  وحتقيقاَ 
املجل�س �شمن الئحة داخلية حتدد 

جلانه وتخ�ش�شاته.

�شكان دبي وراأ�س اخليمة ي�شعرون بهزة اأر�شية �شعيفة
دقائق  و�شبع  التا�شعة  وال�شاعة  التا�شعة  وال�شاعة  دقيقة  و50  الثامنة 
�شدة  اإن  وق��ال م�شروم  ريخرت.  درج��ة على مقيا�س  و2.6  و2.4   3 بقوى 
الهزة الرئي�شية بلغت من ثالث اإىل اأربع درجات على مقيا�س مريكاىل يف 
اإىل خم�س درج��ات على مقيا�س مريكاىل يف  اأربعة  دبي .. بينما �شدته من 
اإمارة راأ�س اخليمة وجارى ر�شد التوابع لهذا الزلزال والتي لن يكون لها 
اأية تاأثري على كل اإم��ارات الدولة. واأ�شاف اأن هذا الن�شاط يقع يف مناطق 
كناجت  زاجرو�س  جبال  �شل�شلة  موازيا  غرب  �شمال  املمتد  الزلزايل  احل��زام 
اأن  اإىل  ..م�شريا  االأورواآ�شيوية  بال�شفيحة  العربية  ال�شفيحة  اأ�شدام  عن 
هذه املناطق هي �شمن اأحزمة الزالزل ولكن مثل هذه القوى من الزالزل 
من�شاآت  جميع  اأن  كما  حدوثها  مواقع  لبعد  دبي  يف  املن�شاآت  على  توؤثر  لن 

االإم��ارة عن  �شكان  ال��زالزل. وطماأن م�شروم  لكود  دبي مت ت�شميمها طبقا 
اإي��ران وبعده  الزلزايل على دبي لتمركزه يف  الن�شاط  تاأثري مثل هذا  عدم 
عن االإم��ارة. .. موؤكدا اأن كود البناء املعتمد يف اإم��ارة دبي ياأخذ باحل�شبان 
جميع املتطلبات الفنية يف الت�شميم ومنها الزالزل والرياح. يذكر اأن املركز 
الوطني لالأر�شاد اجلوية والزالزل كان قد اأعلن اأنه مت ر�شد هزة اأر�شية يف 
منطقة جزيرة ق�شم ال�شاعة التا�شعة و/44 دقيقة �شباحا بقوة 5.1 على 
مقيا�س ريخرت وب�شدة اأربع درجات يف منطقة راأ�س اخليمة على عمق 10 
كيلومرتات وتبعد بحدود 120 كيلومرتا عن راأ�س اخليمة.. م�شريا اإىل اأن 
الهزة كانت حم�شو�شة ب�شكل خفيف يف املناطق ال�شمالية من الدولة ودبي 

ولي�س لها تاأثري على الدولة.

•• دبي-وام: 

�شكان  اإن  دب��ي  بلدية  يف  امل�شاحة  اإدارة  مدير  م�شروم  حممد  املهند�س  ق��ال 
اإماراتي دبي وراأ�س اخليمة �شعروا �شباح ام�س بهزة اأر�شية �شعيفة. واأ�شاف 
اأن الهزة �شعر بها قاطنو االأدوار العليا يف دبي بينما �شعرت بها اإمارة راأ�س 
اخليمة ب�شدة اأكرب لقرب موقع الهزة منها ومل ت�شبب الهزة اأية خ�شائر يف 
ال�شبكة  اأن  اإىل  الدولة و�شينح�شر تاأثريها على جزيرة ق�شم فقط. واأ�شار 
املحلية لر�شد الزالزل يف بلدية دبي كانت قد �شجلت ام�س الهزة الرئي�شة 
للدولة  املحلي  بالتوقيت  �شباحا  دقيقة  و44  التا�شعة  ال�شاعة  مت��ام  يف 
بجانب ت�شجيل ثالث هزات خفيفة �شبقت حدوث الهزة الرئي�شية ال�شاعة 

بلدية عجمان تدعو املتعاملني مع قطاع ال�شحة العامة والبيئة 
ا�شتخدام موقعها االإلكرتوين للتقدم للخدمات اخلا�شة بهم

•• عجمان ـ الفجر

املتعاملني  ع���الق���ات  اإدارة  ع���ق���دت 
بدائرة البلدية والتخطيط � عجمان 
اإدارة  م��ع  م�شرتكا  ثنائيا  اجتماعا  
ال�����ش��ح��ة ال���ع���ام���ة وال���ب���ي���ئ���ة  وذل���ك 
يتعلق  ف��ي��م��ا  بينها  ف��ي��م��ا  للتن�شيق 
واملالحظات  وال�شكاوى  باملقرتحات 
لتحول  االأوىل  تتلقاها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
الدائرة  م��وق��ع  ع���رب  االأخ������رية  اإىل 
التوا�شل  وم����واق����ع  االإل������ك������رتوين 

االجتماعي اخلا�شة بها.
مدير  امل��ع��ال  حميد  املهند�س  وذك���ر 
والبيئة  ال���ع���ام���ة  ال�������ش���ح���ة  اإدارة 
مع  االجتماع  ح�شر  ال��ذي  بالدائرة 
مدير  ال�شوارب  اأب��و  عثمان  حممود 
اأن خدمات  املتعاملني  اإدارة عالقات 
املتوفرة  ال���ع���ام���ة  ال�������ش���ح���ة  ق�����ش��م 
اإل��ك��رتون��ي��ا ه��ي اإ���ش��دار ���ش��ه��ادة خلو 
االآفات  م��ن  البحرية  النقل  و�شائل 
مكافحة  خ��دم��ة  وط��ل��ب   ، ال�شحية 
اآف������ات ال�����ش��ح��ة ال���ع���ام���ة ب���امل���ن���ازل ، 
واعتماد �شركات مكافحة احل�شرات، 
وا����ش���رتداد ال�����ش��م��ان امل���ايل اخلا�س 
م�شرف  واعتماد  الواردة  بال�شاحنات 
وخدمة   ، ���ش��ح��ي��ة  مل��ن�����ش��اآت  ���ش��ح��ي 
لل�شحة  امل�شاندة  ال�شركات  اعتماد 

والت�شهيل  خل��دم��ت��ه��م  ع��ل��ي��ه  ث��ب��ت��ت 
حممود  اأو���ش��ح  جهته  م��ن  عليهم. 
اإدارة  ال�������ش���وارب م��دي��ر  اأب����و  ع��ث��م��ان 
ع��الق��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني ب��ال��دائ��رة باأن 
مركز التوا�شل التابع لالإدارة ي�شهد 
املتعاملني  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ريا  �شغطا 
 80026 امل�����ج�����اين  ال�����رق�����م  ع�����رب 
وق���ن���وات االت�������ش���ال االأخ������رى الفتا 
االإلكرتوين  ال��ت��ح��ول  ���ش��ي��ا���ش��ة  ب����اأن 
فرتة  م��ن��ذ  ال���دائ���رة  تطبقها  ال��ت��ي 
اأ���ش��اف��ت��ه م���ن خدمات  ط��وي��ل��ة وم���ا 
يف  �شاهم  االإلكرتونية  موقعها  عرب 
املتعاملني  على  االإج���راءات  تب�شيط 
وب���ث ال�����ش��ك��اوى وامل��ق��رتح��ات عربه 
را�شد  ال�شيخ  �شمو  م��ن  بتوجيهات 
الدائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 
اإبراهيم  �شعادة يحيى  ومبتابعة من 
على  وحر�شهما  العام  املدير  اأحمد 
املتعارف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  تطبيق 
واالرتقاء  ال��ب��ل��دي  العمل  يف  عليها 
للعاملية  ل����ل����و�����ش����ول  ب�����اخل�����دم�����ات 
مبقايي�شها املعتمدة مبعايري اجلودة 
املبذولة  ب��اجل��ه��ود  م�شيدا  ال��ع��ال��ي��ة 
من قطاع اخلدمات امل�شاندة وقطاع 
ال�������ش���ح���ة ال���ع���ام���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا 
الكثري  �شهل  ال��ذي  التقني  امل�شروع 

على املتعاملني و�شركاء الدائرة.

ال�شت�شارة  تفتي�س  وط��ل��ب   ، العامة 
موقع ، واالعتماد ال�شحي ملخططات 

من�شاة قائمة.
م�شريا اإىل اأن ق�شم النظافة العامة 
االإل���ك���رتوين  امل���وق���ع  ع���رب  ي�شتقبل 
خدمات اإ�شدار �شهادة نظافة موقع، 
وطلب نقل النفايات املنزلية، وطلب 

حاوية جديدة.
واأو��������ش�������ح امل����ع����ال ب��������اأن اخل����دم����ات 
حماية  لق�شم  املتوفرة  االإلكرتونية 
يهمه  ملن  �شهادة  اإ���ش��دار  هي  البيئة 
���ش��رك��ات اخلدمات  االأم����ر، واع��ت��م��اد 
النفايات  م��ع��اجل��ة  ط��ل��ب   ، البيئية 
اأكيا�س  ط��ل��ب   ، ل��ل��م��ن�����ش��اآت  ال��ط��ب��ي��ة 
للنفايات  ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة  و���ش��ن��ادي��ق 

ال���ط���ب���ي���ة، اع���ت���م���اد م���رك���ب���ة امل������واد 
من  م��ي��اه  �شحب  ت�شريح  اخل��ط��رة، 
موؤقت  ترخي�س  ال��ب��ح��ري��ة،  البيئة 
اعتماد  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة،  ل���ل���م���ول���دات 
واالإفراج  الكيميائية،  امل��واد  ت�شدير 

عن املواد الكيميائية اخلطرة.
ول���ف���ت امل��ه��ن��د���س امل���ع���ال ب�����اأن ق�شم 
خم��ت��ربات االأغ��ذي��ة وال��ب��ي��ئ��ة  يقدم 
اخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة ع��رب املوقع 
،وخدمة  عينة  خلدمة طلب فح�س 
عينة  وحتليل  نتيجة  ع��ن  ا�شتف�شار 
من  ف��وري��ة  اال�شتجابة  ب���اأن  م��وؤك��دا 
قبل االأق�شام املخت�شة باالإدارة داعيا 
املتعاملني  م���ن  ال���ك���رمي  اجل��م��ه��ور 
الذي  املوقع  عرب  للخدمات  التقدم 

موا�شلت االإمارات يف عجمان تنفذ عملية اإخلء وهمية ملوظفيها
•• عجمان -وام:

للدفاع  العامة  االإدارة  مع  بالتعاون  عجمان  يف  االإم���ارات  موا�شالت  نفذت 
اإخ��الء وهمية يف مبنى االإدارة يف منطقة اجلرف.  امل��دين يف عجمان عملية 
وتاأتي العملية حر�شا على تاأمني �شالمة العاملني و�شمان ح�شن الت�شرف 
عند حدوث اأي حاالت طارئة خالل �شاعات الدوام الر�شمية. وحققت التجربة 
واأدت  املدين  الدفاع  باتباع تعليمات  العاملني  التزام  جناحا جيدا من خالل 
اجلهات املعنية دورها على الوجه االأكمل. ومت خالل التجربة فح�س و�شيانة 
انطالق �شفري  االإدارة وفور  ملبنى  االإن��ذار ومعدات مكافحة احلريق  اأجهزة 
باإر�شادات  االل��ت��زام  وف��ق  املبنى  ال�شريع من  ب��اخل��روج  املوظفون  ب��داأ  االإن���ذار 
عملية  مت��ت  حيث  املخت�شني  م��ن  �شابقا  تلقوها  ال��ت��ي  وال�����ش��الم��ة  ال�شحة 
االإخالء خالل دقيقة وع�شر ثواين فقط وهو زمن قيا�شي مقارنة مع املقيا�س 
اإىل �شبع دقائق والتجمع يف املوقع املحدد �شلفا.  العاملي واملعتمد من خم�س 
واأكدت ر�شا خلف ال�شام�شي مديرة املوا�شالت املدر�شية احلكومية يف عجمان 

اأن تنفيذ التجربة ياأتي حر�شا على تطبيق اأعلى معايري ال�شحة وال�شالمة 
املعايري  تطبيق  خ��الل  م��ن  ملوظفيها  التثقيفي  ال��وع��ي  ورف���ع  املوؤ�ش�شة  يف 
واال�شرتاطات املدرجة �شمن �شيا�شة ال�شحة وال�شالمة داخل حرم املوؤ�ش�شة. 
االإدارة و�شعت خططا وبرامج توعوية لتوفري قاعدة معلوماتية  اإن  وقالت 
للموظفني وكيفية التعامل مع االأمور الطارئة وفق اال�شرتاطات املعمول بها 
االإخالء  اأنه مت عقد برناجما تدريبيا للموظفني عن كيفية  اإىل  .. م�شرية 
اإدارة الدفاع املدين.  والتعامل مع احلرائق والطوارئ من قبل خمت�س من 
املوؤ�ش�شة ت�شعى  اأن  املدر�شية احلكومية يف عجمان  املوا�شالت  واأك��دت مديرة 
اإىل تثقيف املوظف بكل ما يتعلق بال�شحة وال�شالمة والتي حتقق للموظفني 
اأعلى درجات االأمن والطماأنينة والتعامل االأمثل مع احلاالت الطارئة التي 
من املمكن اأن تقع يف اأي وقت ولكي يتدارك ال�شعوبات التي يجب اأن يقوم بها 
العملية  اأن هذه  واأ�شافت  باأنف�شهم يف مثل هذه احل��االت.  للنجاة  املوظفني 
فر�شا  لهم  ت�شمن  تثقيفية  بجرعات  املوظفني  تزويد  اإىل  تهدف  الوهمية 

 اأكرب لتحقيق النجاة والو�شول اإىل ال�شالمة اجل�شدية والنف�شية. 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  599 /2013 مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/موزه خمي�س خليفة ال�شويدي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: رابية حبيب عمر ب�شفتها/ 
وجتنيب  الدعوى:فرز  مو�شوع  اجلن�شية:االمارات  واآخرون  املهريي  احمد  را�شد  املتويف  زوجة 
املطلوب اعالنهم/1- خولة را�شد احمد املهريي ب�شفتها/ابنة املتويف را�شد احمد املهريي 2- رابية 
حبيب عمر ب�شفتها/زوجة املتويف را�شد احمد املهريي 3- فاطمة را�شد احمد املهريي ب�شفتها/ابنة 
املتويف را�شد احمد املهريي 4- ورثة ميثاء مريز 5- �شلطان را�شد احمد املهريي وب�شفته/ابن املتويف 
را�شد احمد املهريي 6- حممد احمد حميد حممد املهريي 7- خلود را�شد احمد املهريي ب�شفتها/ 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  اجلن�شية:االمارات  املهريي  احمد  را�شد  املتويف  ابنة 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2014/6/4 موعدا  االربعاء   يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة 
دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/21  

قلم املحكمة املدنية                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة ال�شارقة تعرث على جثة املواطن املتغيب »البلو�شي« وقد فارق احلياة مبنطقة حم�شة ب�شلطنة عمان

•• ال�صارقة-الفجر:

جثة  على  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  االأمنية  االأج��ه��زة  ع��رت 
اأعلن  اأن  �شبق  �شنة،الذي   )59( البلو�شي  م��راد  علي  حممد  امل��واط��ن 
عن تغيبه منذ عدة ايام عن منزله مبدينة خورفكان وقد فارق احلياة 
مبنطقة حم�شة التابعة ل�شلطنة عمان .  وكانت عمليات بحث وحتري 
وا�شعة قد جرت من قبل فريق بحث مت ت�شكيلة من قبل اإدارة �شرطة 
املنطقة ال�شرقية بالتعاون مع اإدارة جناح اجلو بوزارة الداخلية و�شملت 
وخورفكان  كلباء  ومدينة  احل�شن  دب��ا  مدينة  بينها  من  مناطق  ع��دة 
واإمارة الفجرية وراأ�س اخليمة و منطقة حتا التابعة الإمارة دبي ، كما 

ال�شقيقتني  الدولتني  بني  القائمة  االأمنية  االأجهزة  بني  التعاون  ظل 
اإىل  ال�شارقة  �شرطة  قبل  من  املكلف  البحث  فريق  انتقال  ت�شهيل  مت 
املوقع الذي عر فيه على املركبة ، حيث مت م�شاهدة اجلثة م�شجاة على 

االأر�س بعيدا عن املركبة .
وبناء عله فقد ت�شلمت اجلهات االأمنية ب�شلطنة عمان ال�شقيقة  املوقع 
وبا�شرت عملية البحث والتحري بهدف الك�شف عن مالب�شات الق�شية 

.
تعاون  من  لكل  �شكرها  عن  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  واأع��رب��ت 
ا�شتغرق وقتا وجهدا كبريين �شواء  املتويف وال��ذي  معها يف البحث عن 
من اأفراد اجلمهور الذين تواترت ات�شاالتهم وبالغاتهم عرب هواتفها 

املذكور  تغيب  عن  بيان  بن�شر  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  قامت 
تفاعل معه اجلمهور ب�شدة من خالل  االإدالء مبعلومات ميكن اأن تفيد 

يف البحث عن املذكور .
اأف��راد اجلمهور  ويف �شيل تدفق املعلومات فقد وردت معلومة من احد 
منطقة  يف  مت��ر  للمتغيب  تعود  باأنها  يعتقد  ملركبة  مب�شاهدته  يفيد 
املنطقة،  ت��ل��ك  يف  ال��ب��ح��ث  لتكثيف  اأدى  مم��ا  امل��ا���ش��ي  ال�شبت  ي���وم  ح��ت��ا 
اأحد  م��ن  معلومة  وردت  26-05-2014م  امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  ويف 
عمان  ل�شلطنة  التابعة  حم�شة  منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  امل����زارع  اأ���ش��ح��اب 
وبناء  املنطقة  تلك  يف  امل���زارع  بني  متوقفة  للمركبة  مب�شاهدته  يفيد 
على ذلك مت التوا�شل مع اجلهات االأمنية ب�شلطنة عمان ال�شقيقة ويف 

خالل  من  الكبري  التفاعل  اىل  ا�شافة   ، الغر�س  لهذا  خ�ش�شت  التي 
و�شائل التوا�شل االجتماعي من خمتلف افراد اجلمهور ومن اجلهات 
بالدولة  لل�شرطة  العامة  والقيادات  الداخلية  وزارة  واإدارات  املتعاونة 
التي كثفت من اهتمامها ومتابعتها لتطورات عملية البحث التي انتهت 
الذي  للتعاون  تقديرها  عن  اأعربت  كما   . املتويف  جثمان  على  بالعثور 
اأبدته ال�شرطة العمانية ودعمها وم�شاعدتها لفريق البحث يف الو�شول 
اإىل املوقع الذي عر به على اجلثة.. ونا�شدت القيادة العامة ل�شرطة 
اأو  ال�شن  كبار  االأ�شخا�س  ذوي  و  عامة  ب�شورة  املجتمع  اأف��راد  ال�شارقة 
بهم  وااله��ت��م��ام  ال��رع��اي��ة  بتكثيف  اأم��را���س مزمنة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 

ومتابعتهم  با�شتمرار منعا ً لوقوٍع مثل هذه احلوادث . 

»مت« عرب  �ال�سرت�تيجيني  �ل�سركاء  يقدمها  خدمة   369

مراكز »مت« حتقق نقلة نوعية يف م�شتوى اخلدمات املقدمة لل�شكان يف الغربية
خليفة �شامل املن�شوري : بلدية الغربية ملتزمة بتطبيق اأف�شل املعايري واملمار�شات
حمد �شامل الهاملي : مبادرات لتطوير خدمات مركز »مت« وت�شهيل املعاملت لتحقيق الر�شا العام

مراجعون.. مراكز اخلدمات احلكومية وفرت الوقت واجلهد واملال على املراجعني
•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر: 

املتنامية  ال�شكانية  ال��زي��ادة  ظ��ل  يف 
بات  الغربية  املنطقة  ت�شهدها  التي 
املنطقة  ل��ب��ل��دي��ة  ال���������ش����روري  م����ن 
م�شتقبلية  ت�شع خططاً  اأن  الغربية 
تواكب النمو، وحتافظ على م�شتوى 
لل�شكان  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
تعزيزاً  وامل��ق��ي��م��ني،  امل��واط��ن��ني  م��ن 

للمكا�شب املحققة.
مدير  املن�شوري  �شامل  خليفة  واأك��د 
باالإنابة  الغربية  املنطقة  بلدية  عام 
بتطبيق  دوم���اً  ملتزمة  البلدية  ان 
اأف�شل املعايري واملمار�شات، اإذ دخلت 
البنية  ت��ط��وي��ر  ج��دي��دة يف  م��رح��ل��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وحت�����ش��ني ك���ف���اءة وج���ودة 
يف  جناحنا  ي�شتمر  حتى  اخل��دم��ات 
احلداثية  روؤيتنا  ونحقق  امل�شتقبل، 
ال��رخ��اء يف مدننا،  م��ع خلق م��وط��ن 
و����ش���م���ان م���ت���ع���ة ال���ع���ي�������س ال���ك���رمي 

لالأهايل.
مراكز  �شممت  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا  وم���ن 
املتكاملة  احل���ك���وم���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
احلكومية  اخل��دم��ات  ل��ت��وف��ري  »مت« 
اإنهاء  اإم��ك��ان��ي��ة  واخل��ا���ش��ة، وت��اأم��ني 
املعامالت عرب موقع واحد يف اأ�شرع 
وقت وباأقل جمهود ل�شكان الغربية.

البلدية  ان  امل���ن�������ش���وري  وا�����ش����اف 
ح���ري�������ش���ه ع����ل����ى ت�����ق�����دمي اأف�������ش���ل 
املنطقة،  الأه���ايل  املمكنة  اخل��دم��ات 
حول  ور�شالتها  روؤيتها  اإىل  م�شتندة 
توفري نظام بلدي ذي كفاءة عاملية، 
املن�شودة،  امل�شتدامة  التنمية  يحقق 
وي����ع����زز م���ع���اي���ري ج������ودة احل����ي����اة يف 
جت�شيد  اإىل  ����ش���اع���ي���ة  االإم��������������ارة، 
اأب��وظ��ب��ي يف اأن  ط��م��وح��ات ح��ك��وم��ة 
حكومات  خم�س  اأف�شل  �شمن  تكون 

يف العامل.
امل�شرية  ه�����ذه  دف�����ع  ع���ل���ى  ون���ع���ك���ف 
التطويرية انطالقاً من التوجيهات 
بقيادة  الر�شيدة  حلكومتنا  ال�شامية 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه 
الل�ه، ودعم الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  امل�����ش��ل��ح��ة، 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب���ن زاي����د  ح���م���دان 

احلاكم يف املنطقة الغربية. 
مراكز  ان  اىل  امل���ن�������ش���ورى  وا�����ش����ار 
تعقد  ال���غ���رب���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  )مت( 
ال�شركاء  م����ع  م�����ش��ت��م��رة  ل�����ق�����اءات 
تعزيز  م�شتهدفة  اال�شرتاتيجيني، 
اأوا�������ش������ر ال����ت����وا�����ش����ل ب�����ني امل����راك����ز 
وال�شركاء، وتقدمي اأف�شل اخلدمات 

ل�شكان املنطقة.
وارت������ف������ع������ت خ������دم������ات ال���������ش����رك����اء 
اال�شرتاتيجيني يف مراكز اخلدمات 
وبلغت  )مت(  امل��ت��ك��ام��ل��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
زي����ادة  ع���ن  ف�����ش��اًل  خ���دم���ة،   369
بلدية  ت���ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي  اخل�����دم�����ات 
املنطقة الغربية، عرب املراكز، لتحُقّدر 

ب� 80 خدمة.
عن  املتعاملني  ر���ش��ا  ن�شبة  وارت��ق��ت 
املئة،  يف   95 اإىل  ال��ب��ل��دي��ة  خ��دم��ات 

ابوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة 
الإمارة ابوظبي ليكون نافذة لتقدمي 
ك���اف���ة اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وغري 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 

جميع اأهايل املنطقة الغربية.
وب���ف�������ش���ل امل���ت���اب���ع���ة امل�������ش���ت���م���رة من 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د ال 
املنطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
املنطقة  يف  ح��ال��ي��ا  ي��وج��د  ال��غ��رب��ي��ة 
ال��غ��رب��ي��ة 6 م��راك��ز ل��ت��م يف ك��ل من 
وامل��رف��اأ وغياثي  ول��ي��وا  زاي���د  مدينة 
مدن  ج��م��ي��ع  لتغطي  ودمل����ا  وال�����ش��ل��ع 
توفري  يف  وت�شاهم  الغربية  املنطقة 
ك��اف��ة اخل��دم��ات ال��ت��ي ي��ح��ت��اج اإليها 
�شواء  حد  على  واملقيمني  املواطنني 
مركز  الإن�شاء  حالياً  العمل  ويجري 
مت  املتكاملة  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
ببدع املطاوعة وتقدم بلدية املنطقة 
الغربية من خالل مراكز اخلدمات 
احلكومية مت مبدن املنطقة الغربية 
ال�شركاء  يقدم  بينما  خ��دم��ة،   80

اال�شرتاتيجيني 369 خدمة.
واأكد عدد من اأهايل املنطقة الغربية، 
مت  م��راك��ز  اأن  الفجر  التقتهم  مم��ن 
اأع��ط��ت ح��اًل مم��ت��ازاً و���ش��ام��اًل عالج 
م�شكلة انت�شار املنطقة الغربية على 
ن���ط���اق ج���غ���رايف ���ش��ا���ش��ع، ح��ي��ث بات 
�شقف  املعاملة حتت  اإجن��از  باإمكانك 
والوقت،  اجل��ه��د  ي��وف��ر  م���ا  واح�����د، 
اليوم  الوقت  عامل  اأن  على  م�شدداً 
للجميع،  بالن�شبة  االأهم  العامل  هو 
خ�شو�شاً اأن التجار ورجال االأعمال 
واأفراد املجتمع العاديني، قد يفقدون 
خالل ثوان ثروة كاملة ب�شبب تاأخر 
معاملة  تعطل  اأو  ورق���ة  اأو  م�شتند 
عمل  وم��ع��ظ��م  م��ع��ل��وم��ة،  غ���ي���اب  اأو 
اجل���ه���ات ال���ت���ي ت���ق���دم اخل���دم���ات يف 
املركز مربوطة عرب نظام املعلومات 

باجلهات التابعة لها .
عدد  اأك��رب  بتفعيل  مت  مراكز  وتقوم 
م����ن اخل����دم����ات يف ب��ع�����س امل����راك����ز، 
بع�س  اأن  كما  ج���دد،  �شركاء  وزي���ادة 
املنطقة  العاملني يف مدن  املوظفني 
الغربية من اأهايل االإمارات االأخرى 
يف  معامالتهم  تخلي�س  يف�شلون 
التي  للت�شهيالت  نظراً   ، مت  مراكز 
مواقف  ت��وف��ر  م��ن  امل��راك��ز  تقدمها 
ال�������ش���ي���ارات ه����و م����ا ي��ع��ان��ي��ه بع�س 
لالأفرع  مراجعتهم  عند  املتعاملني 
وكذلك  اأب����وظ����ب����ي،  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
انخفا�س متو�شط انتظار املتعاملني 

لتقدمي املعامالت .

ون�شبة الر�شا مع ال�شركاء االآخرين 
امل���راك���ز  وت����ق����دم  امل���ئ���ة  يف   91 اإىل 
خ����دم����ات ج���ه���ات ع�����دة م���ث���ل دائ�����رة 
الغربية،  وبلدية  البلدية  ال�����ش��وؤون 
وجهاز  االقت�شادية،  التنمية  ودائرة 
اأبوظبي للرقابة الغذائية، اإىل جانب 

غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي.
وتطرح اأي�شاً خدمات ووزارات العدل 
والعمل والعمال، واملالية متمثلة يف 
بطاقات الدرهم االإلكرتوين، ف�شاًل 
االجتماعية  ال�������ش���وؤون  وزارة  ع���ن 
واالإدارة العامة للدفاع املدين ودائرة 

النقل العام وكاتب العدل.
وت�شمل مراكز )مت( كذلك خدمات 
و�شركة  ل��ل��ه��وي��ة،  االإم��������ارات  ه��ي��ئ��ة 
الزواج  و�شندوق  للتوزيع،  اأبوظبي 
البنكية  االإم��ارات واخلدمات  وبريد 
الهاتفية  االت���������ش����االت  وخ����دم����ات 
وال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي، 
الطباعة  خ����دم����ات  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 

واإعالنات ال�شحف.
الغربية  امل���ن���ط���ق���ة  ب���ل���دي���ة  ت���ع���م���ل 
و����ش���م���ن روؤي���ت���ه���ا ور����ش���ال���ت���ه���ا على 
االرتقاء باخلدمات كافة وتطويرها 
االأنظمة  ت��ب��ن��ي  ع���رب  وحت�����ش��ي��ن��ه��ا، 
االإل����ك����رتون����ي����ة احل����دي����ث����ة، وال���ت���ي 

تخت�شر الكثري من الوقت.
اخل������دم������ات  ت������ق������دمي  يف  ت����ع����ت����م����د 
ال�����ش��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة امل���ع���روف���ة ب� 
بق  وطحُ اأطلق  اإذ   ،e_Services
البناء،  ل��ت�����ش��اري��ح  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام 
اال�شت�شارية  ل��ل�����ش��رك��ات  اأم���ك���ن  م���ا 
م���ن احل�شول  امل���ق���اوالت  و���ش��رك��ات 
برتاخي�س  اخلا�شة  اخلدمات  على 

البناء.
نظام  ت���رك���ي���ب  ع���ل���ى  االآن  ون���ع���ك���ف 
 ،CRM املتعاملني  خدمات  الإدارة 
و�شيتيح للبلدية حت�شني وزيادة ر�شا 
بيانات  ق��اع��دة  ب��ن��اء  ع��رب  املتعاملني 
البلدية  ي�شهل على  ما  للمتعاملني، 

ال�شوؤون  ووزارة  للتعليم،  اأب��وظ��ب��ي 
االجتماعية، وذلك تلبية الحتياجات 

االأهايل.
وي��وف��ر م��رك��ز اخل��دم��ات احلكومية 
����ش���ي���ارة  امل������رف������اأ  م����دي����ن����ة  يف  »مت« 
رجوعهم  يتعذر  الذين  للمتعاملني 
من  االن����ت����ه����اء  ب���ع���د  ب���ي���وت���ه���م  اإىل 
املعاملة  ا�شتالم  اأو  اخلدمة  تقدمي 
م��ن ك��ب��ار ال�����ش��ن واالأرام������ل ويتوىل 
املنجزة  امل��ع��ام��الت  ت��و���ش��ي��ل  امل��رك��ز 
قدرتهم  ع���دم  ح���ال  يف  للمتعاملني 
ع��ل��ى احل�����ش��ور، ووق���ع اأخ����رياً عدداً 
اجلهات،  بع�س  م��ع  االتفاقيات  م��ن 
اإبوظبي،  اإم���ارة  معا�شات  ك�شندوق 
الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  وج��ه��از 
ودائرة النقل، وهيئة االإمارات للهوية 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  خ��دم��ات  وت��ف��ع��ي��ل 
البيئة  هيئة  وخدمات  للموا�شالت، 
فاك�س  رقم  تفعيل  االإلكرتونية، مع 
وبريد اإلكرتوين ال�شتالم املعامالت 
الناق�شة يف حال عدم قدرة املتعامل 

على احل�شور �شخ�شياً.
واجنزت مراكز اخلدمات احلكومية 
املتكاملة مت ببلدية املنطقة الغربية 
الربع  خ��الل  معاملة   120748
 2014 احل����ايل  ال���ع���ام  م���ن  االأول 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  ت�����ش��م��ن��ت 
ال��غ��رب��ي��ة وخدمات  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة 
منها  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني،  ال�����ش��رك��اء 
31973 معاملة مبركز اخلدمات 
زاي��������د،  احل����ك����وم����ي����ة مت مب����دي����ن����ة 
مت  مب����رك����ز  م���ع���ام���ل���ة  و18890 
مبركز  معاملة  و19412  غياثي، 
مبركز  معاملة  و22385  دمل��ا،  مت 
معاملة  و28088  ال�������ش���ل���ع،  مت 
مبركز مت املرفاأ، و15874 معاملة 

مبركز مت ليوا.
وقال حمد �شامل الهاملي مدير اإدارة 
ببلدية  واالت�شال  العامة  العالقات 
املنطقة الغربية ان مراكز مت و�شمن 

املركز  اأن  ك��م��ا  ه��ات��ف��ي��اً،  يف اخل��دم��ة 
ي�شعى خالل خططه االإ�شرتاتيجية 
ال����الزم����ة ليتم  امل���م���ك���ن���ات  ل���ت���وف���ري 
ت��ط��وي��ر ه���ذه امل���ب���ادرة مب��ا ي�شهم يف 
تقدمي اخلدمات بجودة متميزة وفق 
املتعاملني  وخ��دم��ة  التميز  معايري 

حلكومة اأبوظبي.
مت  مركز  اأن  اإىل  الهاملي  اأ�شار  كما 
لتقدمي  عونك  مبادرة  اأطلق  ال�شلع 
وذوي  ال���������ش����ن  ل����ك����ب����ار  اخل������دم������ات 
االح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ش���ة وي���ت���م من 
خاللها تقدمي كافة خدمات البلدية 
منازلهم،  يف  احلكومية  واخل��دم��ات 
العمالء  بيانات  عالوة على حتديث 
الغذائية  امل�����واد  ب��ط��اق��ات  ال����ش���دار 
االل��ك��رتون��ي��ة وزي�����ادة ع���دد خدمات 
ال�����ش��رك��اء ب��اإ���ش��اف��ة خ���دم���ات مركز 
االم�����ارات  وه��ي��ئ��ة  ال��ن��ف��اي��ات،  اإدارة 
للهوية، ودائرة التنمية االقت�شادية، 
ووزارة  للتعليم،  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س 
تلبية  وذل��ك  االجتماعية،  ال�����ش��وؤون 
الح���ت���ي���اج���ات االأه�����������ايل، ه������ذا اىل 
امل��ح��ل��ي يف  ج��ان��ب م�����ش��ارك��ة املجتمع 
واالجتماعية  الريا�شية  االأن�شطة 
ال�شلع  مت  م��رك��ز  وي�شعى  املختلفة. 
ال�شراكات  وت���ف���ع���ي���ل  ت���ع���زي���ز  اإىل 
اخلدمات  لتح�شني  االإ�شرتاتيجية 
املقدمة  البلدية  اخلدمات  وت�شهيل 
هذا  املتعاملني،  ر�شا  حتقيق  بهدف 
جدد  ���ش��رك��اء  ا�شتقطاب  ج��ان��ب  اإىل 
ل��ل��م��رك��ز وت���ق���دمي خ���دم���ات جديدة 

تلبي اإحتياجات املجتمع املحلي. 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  �شياق  ويف 
م��رك��ز اخلدمات  ق���ام  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
امل�����رف�����اأ  احل����ك����وم����ي����ة مت مب����دي����ن����ة 
ب��ت��وق��ي��ع ع����دد م���ن االت��ف��اق��ي��ات مع 
معا�شات  ك�����ش��ن��دوق  اجل��ه��ات  بع�س 
ابوظبي  وج���ه���از  اب���وظ���ب���ي،  اإم�������ارة 
النقل،  ال��غ��ذائ��ي��ة، ودائ����رة  ل��ل��رق��اب��ة 
خدمات  وت��ف��ع��ي��ل  ال���ه���وي���ة  وه��ي��ئ��ة 

التوا�شل  وتكثيف  طلباتهم  متابعة 
معهم.

م����ب����ادرات جديدة  اإط�����الق  وت��ع��ت��زم 
وت�شهيل  اأجل تطوير اخلدمات  من 
العام،  ال��ر���ش��ا  و���ش��م��ان  امل��ع��ام��الت 
واأب�������رزه�������ا »م���ع���ام���ل���ت���ك ع���ل���ى ب���اب 
وذوي  ال�شن  بكبار  اخلا�شة  بيتك« 
االحتياجات اخلا�شة واالأرام��ل، اإىل 
املنجزة  امل��ع��ام��الت  ت��و���ش��ي��ل  ج��ان��ب 
قدرتهم  ع���دم  ح���ال  يف  للمتعاملني 

على احل�شور.
دملا  ج���زي���رة  م��رك��ز )مت( يف  ��ن��ف��ذ  ويحُ
وتحُعنى  وف��ال��ك ط��ي��ب«،  م��ب��ادرة »مت 
البلدية  اخل��دم��ات  معظم  ب��ت��ق��دمي 
اخلا�شة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ل��ف��ئ��ة 
وكبار ال�شن، اإذ يتوىل موظف خدمة 
املتعامل  زي���ارة  امل��رك��ز  يف  املتعاملني 
اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  فئة  من 
وك��ب��ار ال�����ش��ن يف م��ن��زل��ه، وي��ق��دم له 

اخلدمة الالزمة.
ويح�شر املركز بالتعاون مع اجلهات 
املخت�شة البيانات ال�شرورية الإجناز 
وت�شجيلهم  ال���ف���ئ���ات  ه����ذه  خ���دم���ة 
خططه  عرب  املركز  وي�شعى  هاتفياً، 
الو�شائل  توفري  اإىل  اال�شرتاتيجية 
لتطوير  ال�����الزم�����ة  واالإم�����ك�����ان�����ات 
امل���ب���ادرة، مب��ا ي�شهم يف تقدمي  ه��ذه 
اخل����دم����ات ب���ج���ودة م��ت��م��ي��زة ووف���ق 
حكومة  م��ن  املعتمدة  املعايري  اأرق���ى 

اأبوظبي.
ال�شلع  وط��رح مركز )مت( يف مدينة 
اخلدمات  لتقدمي  »ع��ون��ك«  م��ب��ادرة 
االحتياجات  وذوي  ال�شن  كبار  اإىل 
اخل��ا���ش��ة يف م��ن��ازل��ه��م، ع���الوة على 
واإ�شدار  ال��ع��م��الء  ب��ي��ان��ات  حت��دي��ث 
بطاقات املواد الغذائية االإلكرتونية، 
وزيادة عدد خدمات ال�شركاء، ف�شاًل 
النفايات،  اإدارة  مركز  خ��دم��ات  ع��ن 
وه��ي��ئ��ة االإم�������ارات ل��ل��ه��وي��ة، ودائ����رة 
وجمل�س  االق���ت�������ش���ادي���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 

خطتها اال�شرتاتيجية وانطالقاً من 
اإىل  الرامية  البلدية  ور�شالة  روؤي��ة 
عاملية  ك��ف��اءة  ذو  بلدي  نظام  توفري 
املن�شودة  امل�شتدامة  التنمية  يحقق 
ويعزز معايري جودة احلياة يف اإمارة 
ت��ق��وم م��راك��ز مت بتقدمي  اب��وظ��ب��ي، 
خدماتها  تطوير  اأج��ل  من  مبادرات 
املتعاملني  لكل  امل��ع��ام��الت  وت�شهيل 
لكبار  خا�شة  العام،  الر�شا  لتحقيق 
اخلا�شة،  االحتياجات  وذوي  ال�شن 
مدينة  مت  م����رك����ز  ي����ج����ري  ح���ي���ث 
زاي����د ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرة ع��ون��ك لكبار 
اخلا�شة  االإح��ت��ي��اج��ات  وذوي  ال�شن 
واالأرامل وتهدف اإىل الو�شول لهذة 
يف  البلدية  خدمات  وتقدمي  الفئات 
املركز  يقوم  كما  ت��واج��ده��م،  اأم��اك��ن 
بتفعيل خدمات هيئة البيئة وخدمة 
احل���رام يف  اهلل  بيت  ح��ج��اج  ت�شجيل 
م��رك��ز مت م��دي��ن��ة زاي����د م���ن خالل 
نهيان  األ  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة 
لالأعمال اخلريية واالإن�شانية خالل 
���ش��ه��ر م��اي��و ال���ق���ادم، وك���ذل���ك يقوم 
االأعرا�س  طلبات  باإ�شتقبال  امل��رك��ز 

اجلماعية مدينة زايد.
واأ���ش��اف ب��اأن��ه يف اإط��اراجل��ه��ود التي 
تبذلها بلدية املنطقة الغربية لدعم 
خدمة املتعاملني يف املنطقة الغربية، 
اجلمهور  الإح����ت����ي����اج����ات  وت���ل���ب���ي���ًة 
احلكومية  اخل���دم���ات  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
م��ب��ادرة مت  دمل��ا  املتكاملة مت مبدينة 
بتقدمي  تحُعنى  والتي   ، طيب  وفالك 
ذوي  لفئة  البلدية  معظم اخلدمات 
ال�شن،  وكبار  اخلا�شة  االحتياجات 
حيث يقوم موظف خدمة املتعاملني 
باملركز بزيارة املتعامل من فئة ذوي 
االحتياجات اخلا�شة وكبار ال�شن يف 
الالزمة،  اخلدمة  له  ويقدم  منزله 
اجلهات  م��ع  وبالتعاون  امل��رك��ز  وق��ام 
الالزمة  البيانات  بح�شر  املخت�شة 
ليتم خدمة هذه الفئات وت�شجيلهم 

للموا�شالت،  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
البيئة  ه���ي���ئ���ة  خ�����دم�����ات  وت���ف���ع���ي���ل 
رقم  تفعيل  االلكرتوين عالوة على 
ال���ك���رتوين ال�شتالم  وب��ري��د  ف��اك�����س 
امل��ع��ام��الت ال��ن��اق�����ش��ة يف ح���ال عدم 
ال�شخ�شي.  للح�شور  املتعامل  قدرة 
�شيارة  امل�����رف�����اأ  مت  م����رك����ز  وي����وف����ر 
رجوعهم  يتعذر  الذين  للتمعاملني 
اىل بيوتهم بعد االنتهاء من تقدمي 
امل��ع��ام��ل��ة، من  ا���ش��ت��الم  اأو  اخل���دم���ة 
ك��ذل��ك يقوم  ال�شن واالأرام�����ل،  ك��ب��ار 
املنجزة  امل��ع��ام��الت  بتو�شيل  امل��رك��ز 
قدرتهم  ع���دم  ح���ال  يف  للمتعاملني 

على احل�شور.
ويقوم مركز مت مبدينة ليوا �شمن 
برفع  مت  مل����راك����ز  االإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
م�شتوى اجل��ودة والتميز من خالل 
با�شلوب  امل����رك����ز  خ����دم����ات  ت���ق���دمي 
ال��ن��اف��ذة ال����واح����دة، ك��م��ا ق���ام مركز 
املوظف  بتدريب  غياثي  مبدينة  مت 

ال�شامل على خدمات هيئة البيئة. 
اخلدمات  م��راك��ز  اف��ت��ت��اح  ان  ي��ذك��ر 
املنطقة  يف  مت  املتكاملة  احلكومية 
الغربية جاء بتوجيهات من �شاحب 
ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال���ف���ري���ق  ودع�����م 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/639 جتاري جزئي  

بالن�شر  ال��ع��ن��وان  ال�شباحة  الح��وا���س  اخل���رايف  موؤ�ش�شة  عليه/  املحكوم  اىل 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2014/3/26 امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / موؤ�ش�شة االطاللة للمقاوالت العامة 
-  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغا مقداره 59.491 درهما )ت�شعة وخم�شون الفا واربعمائة وواحد 
وت�شعون درهما( مع الفائدة التاأخريية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية يف 2013/4/29 وحتى ال�شداد التام ومبا ال يجاوز ا�شل الدين مع 
�شدر   . املحاماه  اتعاب  مقابل  دره��م   200 و  بامل�شروفات  عليها  املدعى  ال��زام 
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2014/5/18م حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/3478 جتاري كلي  

حممد   -2 الواحدي  �شالح  عو�س  عبداهلل  �شالح   -1 عليه/  املحكوم  اىل 
عبا�س حممد خليل العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2014/4/30 
قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:    - ذ.م.م  البناء  مل��واد  العربية  ال�شركة   /
احل�شوري: بالزام املدعى عليه االول بالت�شامن مع املدعى عليه الثاين 
�شنويا  املبلغ قدرها %5  لهذا  تاأخريية  وفائدة  باداء مبلغ )231.170.90( 
منذ تاريخ املطالبة احلا�شلة بتاريخ 2013/12/30 والزمت املدعى عليهما 
بتوقيعي  �شدر   . املحاماه  اتعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  بامل�شاريف 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2014/5/20م حكما قابال لال�شتئناف خالل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  599 /2013 مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/موزه خمي�س خليفة ال�شويدي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: رابية حبيب عمر ب�شفتها/ 
وجتنيب  الدعوى:فرز  مو�شوع  اجلن�شية:االمارات  واآخرون  املهريي  احمد  را�شد  املتويف  زوجة 
املطلوب اعالنهم/1- خولة را�شد احمد املهريي ب�شفتها/ابنة املتويف را�شد احمد املهريي 2- رابية 
حبيب عمر ب�شفتها/زوجة املتويف را�شد احمد املهريي 3- فاطمة را�شد احمد املهريي ب�شفتها/ابنة 
املتويف را�شد احمد املهريي 4- ورثة ميثاء مريز 5- �شلطان را�شد احمد املهريي وب�شفته/ابن املتويف 
را�شد احمد املهريي 6- حممد احمد حميد حممد املهريي 7- خلود را�شد احمد املهريي ب�شفتها/ 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  اجلن�شية:االمارات  املهريي  احمد  را�شد  املتويف  ابنة 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2014/6/4 موعدا  االربعاء   يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة 
دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/21  

قلم املحكمة املدنية                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/473 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شادة 
ورثة/حممد جان حممد اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على التوقيع يف 
حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )�سوء �ل�سم�س للتجارة �لعامة(  
امللف )19800(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
عبداهلل  احمد  :فاطمة  اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
�شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  االم��ارات  اجلن�شية: 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

فقد�ن �سهادة �أ�سهم
�شهادة  الغرير  احمد  ع��ب��داهلل  ال�شيد/نا�شر  فقد 

اأ�شهم �شادرة من �شركة اإعمار بعدد )5 اآالف �شهم( 

اإعمار  ل�شركة  ت�شليمها  عليها  يعر  مم��ن  ي��رج��ى 

بدبي اأو االت�شال على هاتف:042953898



األربعاء  -  28   مايو    2014 م   -   العـدد    11108
Wednesday   28  May   2014  -  Issue No   1110806

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دكن للنقليات العامة 

رخ�شة رقم:CN 1094543  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد علي مثنى احمد احلربي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف زبيده �شرور عبداهلل با�شودان
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
االمارات  ال�ش�����ادة/عرب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1031217:مل�شتلزمات امل�شت�شفيات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فريد ح�شني �شالح ح�شني جلبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف احمد فريد ح�شني �شالح ح�شني جلبي

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ماك�شويل لالبواب  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

  CN 1475648:االتوماتيكية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد خليل مزمل احمد ا�س خليل احمد %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف افروز خان

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
البادية  ال�ش�����ادة/�شقر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1144721:للتنجيد وزينة ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/ ا�شافة حممد �شالح يا�شر الهطايل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ان�س قا�شم ال�شويل احلريري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف هادي حمد مرقاب الفهيد الهاجري
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
حممد  ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ايوب للخيام والطرابيل - فرع 

رخ�شة رقم:CN 1148757  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بوتيك االناقة 

للمالب�س الن�شائية 

رخ�شة رقم:CN 1256547  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
املنتجات  لتجارة  املا�شي  ال�ش�����ادة/النجم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البال�شتيكية ذ.م.م    رخ�شة رقم:CN 1763880 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/النجم املا�شي لتجارة املنتجات البال�شتيكية ذ.م.م
DIAMOND STAR PLASTIC PRODUCTS TRADING LLC

اىل/الند �شتار خلدمات التغليف والنقل ذ.م.م
LAND STAR PACKAGING & MOVING SERVICES LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تغليف الب�شائع )8292001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حزم حقائب وامتعة ال�شفر )5229009(

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل االثاث  )4923003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املنتجات البال�شتيكية - باجلملة )4669915(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرحمة انرتنت كافيه

رخ�شة رقم:CN 1165338 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3.40*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الرحمة انرتنت كافيه
AL RAHMA INTERNET CAFE

اىل/خالد �شالح عمر لتجارة االلكرتونيات
KHALED SALEH ALOMAR ELECTRONICS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع االلعاب ولعب االطفال - بالتجزئة )4764001(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات االنرتنت )ي�شمل مقاهي االنرتنت( )6190001(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جباتي وكرك تامي ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1669853 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي حميد حممد حميد حممد املهريي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي حميد حممد حميد حممد املهريي من 24% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فهد را�شد حممد �شلطان رقيط الطنيجي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد يو�شف علي اليا�شي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2.40*0.90 اىل 2.4*0.9

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/جباتي وكرك تامي ذ.م.م

CHAPATI & KARAK TIME LLC
اىل/جباتي وكرك تامي

CHAPATI & KARAK TIME
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/رويال فالكون للطباعة

رخ�شة رقم:CN 1432610 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عبداهلل �شامل اجلابري %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شلطان حممد عبداهلل �شامل اجلابري %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زبيده عبداهلل احمد الكثريي

تعديل را�س املال/من 50000 اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2.90*1 اىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/رويال فالكون للطباعة

ROYAL FALCON TYPING
اىل/رويال فالكون خلدمات رجال االعمال ذ.م.م

ROYAL FALCON BUISNESS CENTRE SERVICES LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة اخلدمات االدارية لرجال االعمال )8299004(

االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/برايت هاو�س لل�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 1016415 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عبداهلل علي �شيف حممد الزعابي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة منيب نا�شر احمد حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي احمد علي الغ�س ال علي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.40*0.12 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/برايت هاو�س لل�شيانة العامة
BRIGHT HOUSE GENERAL MAINTENACE

اىل/برايت هاو�س لتجارة اجهزة التكييف
BRIGHT HOUSE AIR CONDITIONING TRADE

ورثة   105 رقم  مكتب   25/24 رقم  بناية   16 م  ال�شناعية  م�شفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
عبدالقادر حممد عبداهلل املال اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املرور قطعة 171 مكتب رقم 4 

املالك/يو�شف عمري يو�شف املهريي
االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
للعقارات  الدولية  النيل  ال�ش�����ادة/جوهرة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاوالت العامة ذ.م.م  
 رخ�شة رقم:CN 1188097 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 0.7*0.13
تعديل ا�شم جتاري:من/جوهرة النيل الدولية للعقارات واملقاوالت العامة ذ.م.م

ELNILE JEWELRY INTERNATIONAL REAL ESTATE & GENERAL CONTRACTING

اىل/جوهرة النيل العقارية ذ.م.م
ELNILE JEWELRY REALESTATE LLC

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنمة ليوا للديكور وال�شتائر  

 رخ�شة رقم:CN 1068121 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*2.90

تعديل ا�شم جتاري:من/جنمة ليوا للديكور وال�شتائر
LIWE STAR CURTAIN & DECOR

اىل/كافترييا ابو الفالفل
ABU ALFALAFEL CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف ق�س وتف�شيل ال�شتائر )9524002(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة امل�شرق العربي لل�شكراب  

 رخ�شة رقم:CN 1002464 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة امل�شرق العربي لل�شكراب

AL MASHREQ ARABI METAL SCRAP TRADING EST

اىل/موؤ�ش�شة االخاء لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة
EKAA USED AUTO SPARE PARTS TRADING EST

تعديل عنوان/من العني العني �شناعية العني بناية مرزوق فالح جابر االحبابي اىل 
العني العني �شناعية العني بناية عو�س خمي�س عبيد ال�شام�شي
تعديل ن�شاط/حذف جتارة خردة ال�شيارات واملعدات )4669108(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
والنقليات  للمقاوالت  املزروعي  ال�ش�����ادة/�شيف  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة   رخ�شة رقم:CN 1144764 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 02*01 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شيف املزروعي للمقاوالت والنقليات العامة
SAIF AL MAZROUEI CONTRACTING AND GENERAL TRANSPORTATION

اىل/�شباب املنهل للنقليات العامة
SHABAB ALMANHL GENERAL TRANSPORT

البلديات  دائرة  غياثي  الغربية  املنطقة  ابوظبي  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
والزراعة �شناعية غياثي بناية م�شلم عبداهلل مبارك املزروعي ق 19 حمل رقم 21 

اىل املنطقة الغربية غياثي ال�شناعية دائرة �شوؤون البلدية ق 48 م 24
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
لبطاريات  ال�ش�����ادة/العارف  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1016680   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد علي عبدالغفار احلمادي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداخلالق حممد نور خوري

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

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

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بوابة ع�شتار للحجر ال�شناعي والرخام  

 رخ�شة رقم:CN 1730735 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيف عبداهلل حممد بخيت العرياين %100

تعديل وكيل خدمات/حذف علي مبارك حممد �شاملني املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف وائل حممد الرفاعي

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/بوابة ع�شتار للحجر ال�شناعي والرخام

ISHTAR GAT FOT INDUSTRIAL STONE & MARBLES

اىل/وايت �شتون للحجر
WHITE STONE STONE

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شفاري لال�شت�شارات 

   CN 1129509:الهند�شية رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبداهلل �شاهني عيد النعيمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حمد حممد �شعد العرياين

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شامل هادف للنقليات 

العامة   رخ�شة رقم:CN 1504649 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.4*0.6
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شامل هادف للنقليات العامة

SALIM HADEF GENERAL TRANSPORTING EST

اىل/موؤ�ش�شة �شامل هادف للنقليات واملقاوالت العامة
SALIM HADEF GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORTING EST

 تعديل ن�شاط/ا�شاقة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
الظفرة  ال�ش�����ادة/�شحراء  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
رخ�شة رقم:CN 1560148   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل بخيت را�شد �شامل املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شالح علي عبداهلل املن�شوري

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

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



األربعاء  -  28   مايو    2014 م   -   العـدد    11108
Wednesday   28  May   2014  -  Issue No   11108

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي –  حم�صن را�صد 

التحريرية  االخ����ت����ب����ارات  ت��ت��وا���ش��ل 
اليوم  ال��ف��ن��ي  ل��ل��ت��وج��ي��ه  للمر�شحني 
حيث   ، التخ�ش�شات  لباقي  االرب��ع��اء 
ب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد امل��ر���ش��ح��ني 266 
كافة  يف  تخ�ش�شا   23 ل���    ، مر�شحاً 
املواد الدرا�شية ، ممن ا�شتوفوا �شروط 
القبول للرت�شيح للتوجيه ، وفق 31 
 ، ال��وزارة الختيارهم  معياراً حددتهم 
الثالثاء  اأم�س  االختبارات  ب��داأت  وقد 
وعلى مدى يومي اأم�س واليوم بقاعة 
واأدى    ، الرتبية  وزارة  مببنى  امل�شرح 
منهم   مر�شحاً،   133 اأم�س  االختبار 
و32  اال�شالمية،  الرتبية  مل��ادة   13
للغة العربية، و23 للغة االجنليزية، 
و18 للريا�شيات، و10 للعلوم العامة، 
وواحد لالأحياء، و10 للفيزياء، و12 
ملجال 1، و14 ملجال 2 ، فيما يوا�شل 
اأخرين منهم  133 مر�شحاً  اليوم ال� 
11 ملادة اجلغرافيا، و4 للتاريخ، و4 
الفنية،  15للرتبية  و  النف�س،  لعلم 
للرتبية  و2  اخل��ا���ش��ة،  و9الرتبية 
الريا�شية،  للرتبية  و18  املو�شيقية، 
لتقنية  و9  االط��ف��ال،  ل��ري��ا���س  و44 
اجتماعيني،  اأخ�شائيني   3 املعلومات، 
للكيمياء،  و4  املدر�شية،  ل���الإدارة  و6 
وم�شادر  اجل��ي��ول��وج��ي��ا  م��ن  ل��ك��ل  و2 

التعلم.

علمية و%25 تربوية  75%
ومن جهتها اأكدت فوزية ح�شن وكيل 
امل�شاعد  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة 

ع��ل��ى حر�س   ، ال���رتب���وي���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
االختبار  وزن  ي��ك��ون  اأن  على  ال����وزارة 
وامل�������ادة  ع��ل��م��ي��ة  م�������ادة  م���ن���ه   75%
اأن  اىل  م�����ش��رية   ،  25% ال��رتب��وي��ة 
اختباراتها  يف  ال��ع��ام  ال�����وزارة  ج��دي��د 
اأنها   ، ال��ف��ن��ي  للتوجيه  للمر�شحني 
ح�������ددت ق���ب���ل اإج����������راء االخ����ت����ب����ارات 
الكفايات   ، ل��ه��ا  امل��ر���ش��ح��ني  واإخ�����ش��اع 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال����رتب����وي����ة امل���ط���ل���وب���ة يف 
الدرا�شية  امل���واد  كافة  م��ن  املر�شحني 
بتلك  ع��ل��ي��ه��م  ب��ال��ت��ع��م��ي��م  وق����ام����ت   ،
الكفايات املطلوبة ، حتى يكونوا على 
اال�شتعداد   يف  وا���ش��ت��ث��م��اره��ا  ب��ه��ا  ع��ل��م 

لالختبارات التحريرية وال�شفوية .
امل��رة االوىل  اأنها  واأ���ش��ارت فوزية على 
التي حتر�س فيها الوزارة ، على اإبالغ 
ي��ك��ون ملم  اأن  ب�������ش���رورة  امل��ر���ش��ح��ني 
الرتبوية  ال��ك��ف��اي��ات  م��ن  مب��ج��م��وع��ة 
املفاهيم  م��ن  مبجموعة  كمعرفته   ،
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ، م��ن��ه��ا امل��ع��ي��ار ، ون����واجت 
، واالختبار  االداء  ، وموؤ�شرات  التعلم 
اأنواعهما  بكافة  والقيا�س  والتقومي 
وامل�شروع   ، امل��ف��اه��ي��م  خ��رائ��ط  وك���ذا   ،
مفاهيم  وك����اف����ة   ، االإجن��������از  وم���ل���ف 

تو�شيح  اىل   ب��االإ���ش��اف��ة   ، االن�����ش��ط��ة 
 ، وعيوبها  مزاياها  التدري�س  اأ�شاليب 
مع حتديد معايري اال�شاليب املنا�شبة 
بكافة  اإملامه  مع   ، التعليمي  للموقف 
م���وؤ����ش���رات ع��م��ل��ي��ة ال��رق��اب��ة م���ن دعم 
بامليدان  التدري�شية  للهيئة  وحت�شني 

الرتبوي.
ال�������وزارة  اأن  ح�����ش��ن  ف����وزي����ة  وق����ال����ت 
لالختبار  موا�شفات  ج���دول  و�شعت 
التخ�ش�شات،  ل���ك���اف���ة  ال���ت���ح���ري���ري 
%75 للمادة العلمية،  حيث حددت  
حتديد  مت  فيما  للرتبوية،  و25% 
العربية  ال��ل��غ��ة  مل����ادة  ال��ن�����ش��ب��ي  ال����وزن 
وال�شرف،  ل��ل��ن��ح��و   15% مب��وج��ب 
لالأدب  و10%  ل���الإم���الء،  و15% 
للتعبري،  و10%  والبالغة،  والنقد 
الوزارة   و�شعت  اال�شالمية  وللرتبية 
الكرمي  للقراآن   15% االختبار  وزن 
للثقافة  و10%  ال�شريف،  واحلديث 
اال�شالمية ، كما مت حتديد 8 كفايات 
ملعلمي الرتبية اخلا�شة، منها القواعد 
واخلا�شة،  ال��رتب��ي��ة  ل��ربام��ج  ال��ع��ام��ة 
الفردية  وال����ف����روق  ط��ل��ب��ه��ا،  وف���ئ���ات 
وتفريد التدري�س، واخلطة الرتبوية 

والفردية والتعليمية الفردية، واالدوار 
وبيئات  ال��ع��م��ل،  ف����رق  وم�����ش��ئ��ول��ي��ات 
واملعاقني،  ال�شلوك  وتعديل  التعلم، 
 7 حت��دد  فيما  والتقييم،  وامل��الح��ظ��ة 
كفايات ملعلمي مادة اجلغرافيا تتمثل 
يف مبادئ علم اجلغرافيا، واجلغرافيا 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة، وم�����ه�����ارات اخل����رائ����ط، 
واالقت�شادية  الب�شرية،  واجلغرافيا 
دولة  وجغرافية  اال�شالمي،  وال��ع��امل 

االمارات العربية املتحدة.

ت�سنيف �لكفايات
وفيما يخ�س ت�شنيف الكفايات اأفادت 
الرتبوية  للعمليات  امل�شاعد  الوكيل 
باأنه مت حتديد 13 من الكفايات ملادة 
والف�شاء،  االأر���س  منها  اجليولوجيا، 
االر�س وتركيبها وخ�شائ�شها،  وبنية 
الزمن،  وق��ي��ا���س  ال��رت���ش��ي��ب،  ب��ي��ئ��ات 
وتطور العمود اجليولوجي واخلرائط، 
االحافري،  التاريخية  واجليولوجيا 
والرتاكيب  اجلوفية  واملياه  والنفط، 
اجل����ي����ول����وج����ي����ة، وت������اري������خ االر��������س 
واخلارجية،  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات 
االر�س  وم��وارد  والتعرية،  والتجوية 

م�شرية   ، وتر�شيدها  وا�شتخداماتها 
معلمي  ك��ف��اي��ات  ت�شنيف  اىل  اأي�����ش��ا 
من  اأن�������واع   6 اإىل  ال��ف��ن��ي��ة  ال���رتب���ي���ة 
ال�شيكولوجية  على  احتوت  الكفايات، 
واالدراكية  والتنفيذية  والتعليمية 
للتعلم  والتكنولوجية  الفنية  للروؤيا 
التخ�ش�شية  وال��ك��ف��اي��ات  امل�شتقبلي، 
هي  حم��اور   3 �شمت  التي  املنهجية، 
واالنتاج  وال��ث��ق��اف��ة،  وال��ف��ن  ال��ت��اري��خ 
ال���ف���ن���ي وال����ن����ق����د ال����ف����ن����ي، ف���ي���م���ا مت 
المتحان  مهنية  ك��ف��اي��ات   4 حت��دي��د 
اخل����دم����ة االج���ت���م���اع���ي���ة، ت��ت��م��ث��ل يف 
كفاية التخطيط خطة عمل اخلدمة 
وتنظيم  اع��داد  وكفاية   ، االجتماعية 
اجلمعي،  ال��ت��وج��ي��ه  ب���رام���ج  وت�����ش��م 
االن�شباط  الئ���ح���ة  ت��ف��ع��ي��ل  وك���ف���اي���ة 
وك��ف��اي��ة حت��ق��ي��ق وت�شم   ، ال�����ش��ل��وك��ي 

اأهداف الرعاية االجتماعية.
و�شعت �شمن  ال�����وزارة   اأن  واأ���ش��اف��ت 
ال��ك��ف��اي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة اال���ش��ا���ش��ي��ة ملادة 
مل����ادة  ك���ف���اي���ة ع��ل��م��ي��ة   17 ال����ع����ل����وم، 
 16 ال��ف��ي��زي��اء،  لعلم  و14  االح���ي���اء، 
االر�س  لعلم   24 و  ال��ك��ي��م��ي��اء،  مل���ادة 
ا�شا�شيات  تو�شيح  م��ن��ه��ا   وال��ف�����ش��اء، 

احلية  للمخلوقات  اخللوي  الرتكيب 
وتو�شيح  املجهر،  ا�شتخدام  وكيفية 
مفهوم املادة وتركيبها، و�شرح العالقة 
ب����ني ال���ك���ت���ل���ة وال���ك���ث���اف���ة واحل����ج����م، 
وتو�شيح �شور التفاعالت الكيميائية 
مع التمثيل، وكتابة معادلة كيميائية 
موزونة، والفرق بني التفاعل النووي 
وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي واإي�������ش���اح ط����رق ف�شل 
طريقة،  لكل  التمثيل  م��ع  املخاليط 
العنا�شر  ل��ب��ع�����س  ال����رم����وز  وك���ت���اب���ة 
االلكرتوين،  وت��وزي��ع��ه��ا  الكيميائية 
الظواهر  وب��ع�����س  االر�������س  وو����ش���ف 
ظاهرة  حدوث  وكيفية  اجليولوجية، 

الليل والنهار والف�شول االربعة.
اأما كفايات املر�شحني لوظيفة موجه 
ريا�شيات، فذكرت  اإنها تبلورت يف 4 
ا�شتمل  ال���ذي  اجل���رب  منها  جم���االت 
املعادالت  يف  تتمثل  ك��ف��اي��ات   6 ع��ل��ى 
واملتتاليات  وامل�شفوفات  واملتباينات 
والتفا�شل  واالت���������ش����ال  وال���ن���ه���اي���ة 
والتكامل، يليه االحتماالت واالح�شاء 
العدد  وت�شم االحتماالت، ثم نظرية 
ال�شحيحة  االع������داد  ع��ل��ى  وت�����ش��ت��م��ل 
وقابلية الق�شمة واالعداد املركبة، ثم 
امل�شتوية  الهند�شة  وت�شم  الهند�شة 
وال��ق��ي��ا���س وال��ه��ن��د���ش��ة االح���داث���ي���ة ، 
الكيمياء  معلمي  كفايات  ج��اءت  فيما 
ك��ف��اي��ة متثلت يف   11 حم�����ش��ورة يف  
للذرة،  احل���دي���ث���ة  وال���ن���ظ���ري���ة  امل������ادة 
واحل�شابات  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  وامل���ع���ادل���ة 
الكيميائي،  التفاعل  وح��رارة  الكمية، 
وال����رواب����ط ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، واجل�����دول 
املجموعات  بع�س  ودرا����ش���ة  ال�����دوري 
واملحاليل،  وامل��اء،  والهواء  والعنا�شر 
والغازات، و�شرعة التفاعل الكيميائي 
الكيميائية  االن���ظ���م���ة  يف  واالت�������زان 
وت����ف����اع����الت االك���������ش����دة واالخ�����ت�����زال 
والهيدروكربونات،  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا، 

ال�شناعية  وامل�������ش���ت���ق���ات  وال����ن����ف����ط 
ال���ع�������ش���وي���ة. وم����ف����ه����وم اال������ش�����رتات 
وخ���وا����ش���ه���ا، ف��ي��م��ا و���ش��ع��ت ال������وزارة 
اللغة  مل����ادة  ل��ل��م��ر���ش��ح��ني  ك��ف��اي��ات   4
واملفردات  القواعد  منها  االجنليزية، 

اللغوية والتعريفات والقراءة.
موا�شفات  ج������دول  ب��������اأن   واأف����������ادت 
الختبار  املئوية  والن�شب  وال��ك��ف��اي��ات 
الرتبية  م��ادة  يف  للتوجيه  املر�شحني 
اجلاري  ال��درا���ش��ي  ل��ل��ع��ام  املو�شيقية 
ا�شتملت على جمال املو�شيقى الغربية 
القواعد  حم��ور  كفايات  ي�شم  ال���ذي 
وال���ن���ظ���ري���ات ال���غ���رب���ي���ة، ث����م جمال 
كفايات  على  وركز  املو�شيقية  الثقافة 
املو�شيقي  وال��ت��اري��خ  ال��ث��ق��اف��ة  وحم���و 
العربي والعاملي، يليها جمال املو�شيقى 
العربية ويبلور كفايات حمور القواعد 
كفايات  اأم����ا  ال��ع��رب��ي��ة،  وال��ن��ظ��ري��ات 
يف  للمر�شحني  االخ��ت��ب��اري��ة  ال���ورق���ة 
املعارف  كفاية  �شمت  العربية  اللغة 
وكفايات  ال�����ش��ع��ر،  ومو�شيقا  االدب��ي��ة 
وال�شرف  وال��ن��ح��و  اللغوية  املفاهيم 
وال���ب���الغ���ة وك���ف���اي���ات ال��ن��ق��د االدب����ي 
ال���ع���رب���ي���ة،  و���ش��م��ت كفاية  وامل��ك��ت��ب��ة 
معلمي تقنية املعلومات اتقان التعامل 
واجهزة  املختلفة  الت�شغيل  نظم  م��ع 
احلا�شوب وملحقاتها، واتقان مهارات 
والو�شائط  ال��ربجم��ي��ات  ا���ش��ت��خ��دام 
املتعددة واالنرتنت كو�شيلة تعليمية، 
املعا�شرة  العلمية  املعارف  وا�شتيعاب 
وا�شتيعاب  احلا�شوب،  علوم  جمال  يف 
امل�شكالت  حل  يف  الربجمة  لغات  دور 

ب�شكل منطقي.
اأن كفايات م��ادة ريا�س  اإىل  واأ���ش��ارت 
4 حم��اور متثلت  االط��ف��ال ت�شمنت 
والتعلم،  والنمو  والتعليم،  املنهاج  يف 
وطرائق  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن�����ش��ئ��ة 
وا�شتملت  وتقييمه،  الطفل  درا���ش��ة 

على كفاية عدة منها، الوعي باأمناط 
املختلفة،  االط���ف���ال  ري���ا����س  ب���رام���ج 
بيئة  ت��ن��ظ��ي��م  وخ�������ربات  وم�����ه�����ارات 
واملعرفة  و���ش��ح��ي��ة،  اأم���ن���ه  تعليمية 
املختلفة  ال���ط���ف���ل  ت���ع���ل���م  مب����ب����ادئ 
وا���ش��ال��ي��ب��ه، وف���ه���م امل�����ش��ك��الت لدى 
االأطفال وا�شاليب عالجها، والقدرة 
تعديل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  تنفيذ  ع��ل��ى 
ك��ف��اي��ات معلمي  ال�����ش��ل��وك، و���ش��م��ت 
مناهج  منها  حم��اور   5 النف�س  علم 
وخ�شائ�س  النف�س،  علم  يف  البحث 
م���راح���ل ال��ن��م��و وال���ع���وام���ل امل���وؤث���رة 
فيه، وال�شخ�شية وال�شحة النف�شية، 
واالنفعاالت  والتطور التاريخي لعلم 

االجتماع والظاهرة االجتماعية.
ال���ك���ف���اي���ات  اإن   ف������وزي������ة  وق������ال������ت 
التعلم،  م�شادر  مبر�شحي  اخلا�شة 
املام  م���دى  ليقي�س  االخ��ت��ب��ار  ي��اأت��ي 
والفنية  االداري��������ة  ب���امل���ه���ام  امل���ر����ش���ح 
اأعماله  بجميع  ل��ل��ق��ي��ام  وال��رتب��وي��ة 
بالنظم  واالمل��ام  املدر�شية،  املكتبة  يف 
واالن�شطة   امل��ت��ك��ام��ل��ة،  االل��ك��رتون��ي��ة 
للمنهاج  امل���������ش����ان����دة  واخل�������دم�������ات 
التقنيات  توظيف  وم��دى  الدرا�شي، 
و�شمت  امل�شادر،  مركز  يف  احلديثة  
التاريخ،  مل�����ادة  امل��ر���ش��ح��ني  ك��ف��اي��ات 
ع��ل��م ال��ت��اري��خ وم��ك��ان��ت��ه ب��ني العلوم، 
ال��ق��دمي وج���زي���رة العرب  وال��ت��اري��خ 
قبل اال�شالم، وتاريخ ال�شرية النبوية 
ال�شريفة واخللفاء الرا�شدين وتاريخ 
االمويني والعبا�شيني، وتاريخ الدول 
الع�شور  يف  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  اال���ش��الم��ي��ة 
العثمانية،  الدولة  وتاريخ  الو�شطى 
وت�����اري�����خ اال����ش���ت���ع���م���ار واالح����ت����الل 
االجنبي، والتاريخ احلديث واملعا�شر 
وال���ت���ع���اون ال�������دويل، وت����اري����خ دول���ة 
وتاريخ  امل��ت��ح��دة،  العربية  االم����ارات 

بقية دول جمل�س التعاون العربي.

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
جمهورية  �شفري  �شالح  ر�شقوا  القادر  عبد  �شعادة  ام�س  ق�شره  يف  اخليمة  راأ���س 
اأثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية الذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه 
مهام من�شبه لدى الدولة. ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة بال�شفري .. 
متمنيا له طيب االإقامة والتوفيق يف تعزيز عالقات ال�شداقة القائمة بني دولة 
�شعبي  فيه م�شلحة  ملا  اثيوبيا وتطويرها  املتحدة وجمهورية  العربية  االإم��ارات 
القا�شمي  ال�شيخ �شقر بن عبداهلل بن حميد  اللقاء  ال�شديقني. ح�شر  البلدين 
راأ�س اخليمة و�شعادة  ال�شمو حاكم  ال�شال م�شت�شار �شاحب  اأحمد  و�شعادة �شالح 

حمد اأرحمه ال�شام�شي مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة. 

•• دبي-وام:

اإدارة تقنية املعلومات يف بلدية دبي  اإدارة عالقات املوردين بالتن�شيق مع  اإدارة العقود وامل�شرتيات من خالل  نظمت 
موؤخرا ملتقى ملوردي تقنية املعلومات حتت �شعار املورد االأخ�شر وذلك �شمن اخلطة ال�شنوية للتوا�شل مع موردي 
تقوم  التي  املعلومات  تقنية  �شركات  مع  العالقات  توطيد  على  الدائرة  حر�س  منطلق  من  امللتقى  وياأتي  ال��دائ��رة. 
بتنفيذ امل�شاريع وتقدمي خدمات الدعم وال�شيانة للالأنظمة واالأجهزة التقنية. ومت تن�شيق حوار مفتوح للرد على 
ا�شتف�شارات املورديني و�شمان تقدمي الدعم لتو�شيح ال�شيا�شات واملعايري املطلوبة لتلبية احتياجات الدائرة. وقال 
مع  املبا�شر  للتوا�شل  فر�شة مالئمة  لتوفري  يهدف  امللتقى  اإن  املوردين  اإدارة عالقات  ق�شم  رئي�س  كاظم  ا�شماعيل 
�شركات تقنية املعلومات بهدف تبادل االأفكار املتعلقة بالعمل وطرح التحديات التي تواجه �شري العمل مع املوردين 
وتفعيل م�شاهمات وم�شاركات تلك ال�شركات يف االأعمال التي تطرحها البلدية وذلك باعتبارهم م�شاركني الدائرة يف 
م�شرية التطور. ومن جانبه اأكد �شامل البدواوي رئي�س ق�شم التحول االإلكرتوين على �شرورة بناء عالقات فعالة 

لتحقيق روؤية اإمارة دبي يف التحول ملدينة ذكية خالل االأعوام املقبلة. 

حـــاكـــم راأ�س اخليمــــة ي�شتقبــــل �شفيــــر اأثيوبـيــــــــا

تقدم 266 مر�سحا لـ 23 تخ�س�سا در��سيا

الرتبية تعلن مر�شحيها للتوجيه قبل االختبارات بالكفايات املطلوبة
% منها مادة علمية و25 % تربوية  �لورقة �المتحانية 75 

مطلوب للغة �لعربية �الملام باملعارف �الدبية و�لنحو و�ل�سرف و�لنقد �الدبي

•• دبي-الفجر:

ح����م����ي����د حممد  م�����ع�����ايل  اع����ت����م����د 
والتعليم،  الرتبية  وزي��ر  القطامي 
ق�������رار ت���ع���ي���ني اأم�������ل حم���م���د علي 
ال��ك��و���س، وك��ي��اًل م�����ش��اع��داً لقطاع 
وذلك  املدر�شية،  والبيئة  االأن�شطة 
التوطني  ���ش��ي��ا���ش��ة  م���ن  ان���ط���الق���اً 
التي تنفذها الوزارة وحتر�س على 
مبادئها التي اأر�شتها يف هذا ال�شاأن، 
وال����ت����ي ت��ق�����ش��ي مب���ن���ح اخل�����ربات 
امل�شاركة  فر�شة  ال�شابة،  املواطنة 
التعليم،  تطوير  عمليات  قيادة  يف 
املجال  وفتح  امل�شوؤوليات،  وحتمل 
لالإ�شهام  اجل��دي��دة  االأف���ك���ار  اأم����ام 
يف حتقيق االأه��داف املرجوة، فيما 
ح��دد ال��ق��رار ي��وم االأول من يونيو 
الكو�س  اأمل  ملبا�شرة  موعداً  املقبل 

مهام وظيفتها .
وزارة  اإن  ال��ق��ط��ام��ي  م��ع��ايل  وق���ال 
املواطنة  ال��ك��ف��اءات  ت��ويل  الرتبية 
على  دائ��م��اً  وتعمل  اهتمامها،  جل 
العنا�شر  م���ن  امل��ث��ل��ى  اال���ش��ت��ف��ادة 
ال���ك���ف���وءة، ودع��م��ه��ا الإث���ب���ات ذاتها 
التخطيط،  اأع��م��ال  يف  وق��درات��ه��ا، 
ت�شعى  كما  التطوير،  دف��ة  اإدارة  و 
االأف�شل  اال���ش��ت��ث��م��ار  حت��ق��ي��ق  اإىل 
وا�شتقطاب  الب�شرية،  م��وارده��ا  يف 
امل���واط���ن���ني امل���م���ي���زي���ن، ل��ل��ع��م��ل يف 
اأهم  الذي يعد من  التعليم،  قطاع 
تتطلب  التي  احليوية،  القطاعات 

نوعية خا�شة من اخلربات .
وذك���ر م��ع��ال��ي��ه اأن دول���ة االإم�����ارات 
ق��ي��ا���ش��ي��اً يف علوم  ت��ق��دم��اً  ح��ق��ق��ت 
احلديثة  ال��ق��ي��ادة  وف��ن��ون  االإدارة 

والفكر املوؤ�ش�شي، وهذا بدوره، جعل 
موؤ�ش�شاتنا زاخرة بالعقول املبدعة، 
 – ال��رتب��ي��ة  وزارة  ال��ت��ي حت��ر���س 
يف  توظيفها  – على  خا�س  ب�شكل 
على  واالع��ت��م��اد  امل��ن��ا���ش��ب،  مكانها 
مراحل  الإجن��از  املخل�شة  جهودها 
التطوير يف موعدها املحدد ، فيما 
�شيظل  الباب  اأن  اإىل  معاليه  لفت 
الوزارة  احتياجات  لتلبية  مفتوحاً 
من العنا�شر املواطنة، التي تت�شم 
امل���ت���ج���دد وامل��ب��ت��ك��ر وروح  ب��ال��ف��ك��ر 
املوؤ�ش�شي  واالأداء  اجلماعي،  العمل 

رفيع امل�شتوى .
وت��ع��د ���ش��ع��ادة اأم����ل ال��ك��و���س وكيل 
امل�شاعد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
لالأن�شطة والبيئة املدر�شية، واحدة 
من اخلربات املواطنة املميزة، التي 
املبادرات  اأ�شهمت يف جمموعة من 
الرتبية،  وزارة  ت���ن���ف���ذه���ا  ال���ت���ي 
ب��رن��ام��ج االإر�����ش����اد الذي  وم��ن��ه��ا : 
املر�شدين  ق���درات  ب��ن��اء  ي�شتهدف 
االجتماعيني،  واالخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني 
واإك�����ش��اب��ه��م م���ه���ارات م��ت��ق��دم��ة يف 
اأيادي  مكتبة  و  الرتبوي،  االإر���ش��اد 

تد�شينها  مت  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
ل��ت��م��ك��ني ال�����ش��ب��اب وال��ط��ل��ب��ة من 
االإط��الع وال��ق��راءة، وحتفزهم من 

خالل م�شابقات القراءة.
اأ����ش���ه���م���ت يف جم���م���وع���ة من  ك���م���ا 
امل�����ش��روع��ات ال���رتب���وي���ة االأخ�����رى، 
بينها : م�شروع  املركز التكنولوجي 
جمع  اإىل  يهدف  ال��ذي   ، للتعليم  
اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  خ��ربات 
يف قطاع التكنلوجيا والتعليم ودعم 
كمن�شة  جلميع  وال��ع��م��ل  ال����وزارة 
وم�شاريع  ال��ذك��ي  التعلم  م�شاريع 
ف�شاًل  املعلمني،  م��ه��ارات  تطوير 
الت�شورات  عن م�شاركتها يف و�شع 
التغذية  ب��رام��ج  ببع�س  اخل��ا���ش��ة 
والن�شاطات  امل��در���ش��ي��ة  وال�����ش��ح��ة 

الريا�شية .
قد  الكو�س،  اأم��ل  �شعادة  اأن  ويذكر 
ت��ول��ت اأي�����ش��اً جم��م��وع��ة م��ن املهام 
احليوية والوظائف القيادية، منها 
: مدير تنفيذي �شندوق ات�شاالت 
للم�شوؤولية االجتماعية- ات�شاالت، 
اأول ق�شم اال�شرتاتيجيات  و مدير 
الرئي�س  مكتب   – االأداء  وق��ي��ا���س 
موؤ�ش�شة   ( للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تخطيط  م����دي����ر   ،) ات���������ش����االت 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف امل��وؤ���ش�����ش��ة ذات���ه���ا . 
يف  ماج�شتري  على  حا�شله   وه��ي 
من    ، ت��ن��ف��ي��ذي   - االأع���م���ال  اإدارة 
جامعة زاي��د، و لها خربة اإداري��ة و 
يف  �شنة   16 تقارب  وا�شعه  قيادية 
التخطيط  جماالت متعددة، منها 
اال�شرتاتيجي و الت�شغيلي  ، و اإدارة 
امل�شاريع و الت�شويق  اإدارة  الفرق و 

و اإدارة املوارد املالية .

•• دبي-الفجر: 

مكتوم  ال�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات 
ن��ائ��ب حاكم  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن حم��م��د 
الق�شائي  امل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س  دب������ي، 
باإمارة دبي، د�شن �شعادة طار�س عيد 
دبي،  حماكم  ع��ام  مدير  املن�شوري 
رئي�س اللجنة العليا ملبادرات مكتوم 
بن حممد اآل مكتوم للتميز والفكر 
االإلكرتوين  املوقع  اليوم  القانوين 
العربية،  وب��ال��ل��غ��ت��ني  ل���ل���م���ب���ادرات، 

واالإجنليزية.
ويت�شمن املوقع االإلكرتوين ملبادرات 
www. مكتوم بن حممد اآل مكتوم
maktouminitiative.
تت�شمن  اأب�����������������واب  ع����������دة   ،ae
وال�شركاء  امل��ب��ادرات،  عن  معلومات 
واملكتبة  والرعاة،  اال�شرتاتيجيون، 
االإلكرتونية،  التفاعلية، واخلدمات 
ال���ت���ي ت��ت��ي��ح ل��ل��راغ��ب��ني م���ن طلبة 
ال��ق��ان��ون ال��ت�����ش��ج��ي��ل ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ن���اف���ذة عن  اإىل ج��ان��ب  امل�����ش��اب��ق��ات، 

اجنازات املبادرات منذ اإطالقها.
متخ�ش�شة  �شفحة  املوقع  وت�شمن 
لل�شركاء اال�شرتاتيجيني للمبادرات 
وهم  حماكم مركز دبي املايل العاملي، 
ودائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي، 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  وجامعة 
وك��ل��ي��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د ل�����الإدارة 
التقنية  �شركة  وكذلك  احلكومية، 
العقارية،  ودام��اك  االأعمال،  حللول 
واالإمارات للمزادات، وبنك االإمارات 
دب������ي ال����وط����ن����ي، وم���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
وموؤ�ش�شة  احلكومية،  لال�شتثمارات 
ل����الإع����الم، وجم��م��وع��ة و�شل  دب����ي 
عن  وم��ع��ل��وم��ات  االأ�����ش����ول،  الإدارة 

الرعاة.
املن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  واأك��د 
رئي�س  دب������ي،  ع�����ام حم���اك���م  م���دي���ر 
بن  م��ك��ت��وم  مل���ب���ادرات  العليا  اللجنة 
والفكر  للتميز  م��ك��ت��وم  اآل  حم��م��د 
امل����وق����ع  اإط����������الق  اأن  ال�����ق�����ان�����وين، 
االإل���ك���رتوين ل��ل��م��ب��ادرات ي��ع��د �شلة 
واملجتمع  امل����ب����ادرات  ب���ني  ال���و����ش���ل 
كليات  يف  القانون  وطلبة  القانوين 
ال��ق��ان��ون يف دول����ة االإم�������ارات ودول 
والدول  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

العربية االأخرى.
واأ�شار اأن مبادرات مكتوم بن حممد 
القانوين  والفكر  للتميز  مكتوم  اآل 
تهدف  دب���ي  حم��اك��م  تنظمها  ال��ت��ي 
متمكن  ق����ان����وين  ج���ي���ل  ب���ن���اء  اإىل 
بال�شلطة  العاملني  قدرات  وتطوير 
االأعمال  ري���ادة  وحتفيز  الق�شائية 
اإذ ت��ع��د ه���ذه امل���ب���ادرات  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

االأوىل من نوعها يف ال�شرق االأو�شط 
املجتمع  وهي موجهة ملختلف فئات 

القانوين والق�شائي.
جميع  ي�����ش��م��ل  ذل������ك  اأن  واأك�����م�����ل 
مكتوم  م�����ش��اب��ق��ة  م��ن��ه��ا  امل�����ب�����ادرات 
للمحاكمة  م��ك��ت��وم  اآل  حم��م��د  ب���ن 
ال�������ش���وري���ة، وم�����ش��اب��ق��ة م��ك��ت��وم بن 
حممد اآل مكتوم للبحوث الطالبية 
مكتوم  وبرنامج  القانونية،  العملية 
بن حممد اآل مكتوم للبعثات واملنح 
واأكادميية  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  ال��درا���ش��ي��ة 
حماكم مركز دبي املايل العاملي، هذا 
اإىل جانب برنامج مكتوم بن حممد 
والبحوث  ل���ل���درا����ش���ات  م��ك��ت��وم  اآل 
، وه���ي م���ب���ادرة تهدف  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
الدرا�شات  وت���ع���زي���ز  ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل 
واالأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 
االإم����ارات،  ب��دول��ة  الق�شائي  امل��ج��ال 
الأع�شاء  م���وج���ه  ال���ربن���ام���ج  وه�����ذا 

على  الدولة،  يف  الق�شائية  ال�شلطة 
درا�شات  اإج���راء  امل��ب��ادرة  تت�شمن  اأن 
الق�شائية  امل�����ش��ائ��ل  ح���ول  وب��ح��وث 
واملو�شوعية،  االإجرائية  والقانونية 
حممد  ب��ن  مكتوم  برنامج  وك��ذل��ك 
والندوات  ل��ل��م��وؤمت��رات  م��ك��ت��وم  اآل 
القانونية والق�شائية ، والذي يهدف 
املوؤمترات  وتنظيم  ورع��اي��ة  ل��دع��م 
والقانونية  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  وال���ن���دوات 
من  ويناق�س  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
املو�شوعات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  خ��الل��ه��ا 
املتعلقة باآخر امل�شتجدات واملتغريات 
املجاالت  نواحي  جميع  يف  املخت�شة 
على  وذل��ك  والق�شائية،  القانونية 
ال�����ش��ع��ي��د امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي، الإب����راز 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف جم��ال تطوير 
املعرفة  وتبادل  التقا�شي،  اإج��راءات 
امل���خ���ت���ل���ف���ة على  ون����ق����ل اخل���������ربات 
م�����ش��ت��وى ال����ع����امل، ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 

العاملية يف  التجارب  اأهم  ا�شتعرا�س 
املجال الق�شائي والقانوين. 

وذكر يا�شر نعيم مدير �شركة تقنية 
امل��ع��ل��وم��ات، اجل��ه��ة املطورة  حل��ل��ول 
للموقع االإلكرتوين ملبادرات مكتوم 
بن حممد اآل مكتوم للتميز والفكر 
ال���ق���ان���وين، ي�����ش��رف��ن��ا و ي�����ش��ع��دن��ا يف 
���ش��رك��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة حل���ل���ول االأع���م���ال 
االحتفال  اآرم����ز  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
ال��ي��وم م��ع اإخ��وت��ن��ا يف حم��اك��م دبي 
ملبادرات  ال��ر���ش��م��ي  امل���وق���ع  ب��د���ش��ني 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو 
يف  احتفلنا  اأن  بعد  مكتوم  اآل  را�شد 
و  امل�شابقات  بختام  املا�شية  االأي����ام 
تكرمي الفائزين و الرعاة الر�شمني 
الذين نفخر اأن تكون �شركة التقنية 
امل�شتمر  دع��م��ن��ا  م��وؤك��دي��ن  اأح���ده���م 
ال��رائ��ع��ة ل�شاحب  ل��ه��ذه االل��ت��ف��ات��ة 
ال�شمو، ال�شيخ مكتوم يف دعم كل ما 
هو من �شاأنه اإر�شاء دعائم العدل يف 
دولة االمارات ب�شكل عام و يف اإمارة 

دبي على وجه اخل�شو�س .
اال�شرتاتيجية  ل�شراكتنا  اإن  واأكمل 
ومكانا  خ�شو�شية  دب��ي  حماكم  مع 
االإجن�����ازات  اإن  و  م��ك��ان��ة  ت��دن��ي��ه��ا  ال 
التي حققناها من قبل والتي �شملت 
العدل  ال���ك���ات���ب  خ����دم����ات  اإط�������الق 
كاأول   2011 ع��ام  يف  االل��ك��رتوين 
م�شروع بهذا احلجم يطبق بال�شرق 
االأو����ش���ط و ال���راب���ع ع��امل��ي��اً  وال���ذي 
اآخ����ر قريباً  ال��ي��ه اجن����از  ���ش��ي�����ش��اف 
العدل  ال��ك��ات��ب  خ���دم���ات  ب���اإط���الق 
اأك����رب دليل  االل���ك���رتوين اخل���ا����س، 
ع��ل��ى اأن حم��اك��م دب���ي ال ت��ع��رف اإال 
طريقاً واحداً  وهو طريق التطوير 

و التقدم والنجاحات .

اأمل الكو�س وكيًل م�شاعدًا للأن�شطة 
والبيئة املدر�شية يف الرتبية 

يت�سمن معلومات و�فية عن �ملبادر�ت و�جناز�تها

مبادرات مكتوم بن حممد للتميز والفكر القانوين تطلق موقعها االإلكرتوين باللغتني العربية واالإجنليزية

بلدية دبي تنظم ملتقى ملوردي تقنية املعلومات 

�لكفايات �ملطلوبة يف �ملر�سحني لتوجيه �لريا�سيات

فوزية ح�سن
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االمارات   - الدرمكي  حممد  �شامل  عبدال�شالم  ال�شيد/خالد  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
الالمع  ال��ربق  يف  مالك  وب�شفتي   784197769367312 رق��م  هوية  بطاقة  اجلن�شية 
التنمية  دائ��رة  610848 �شادرة من  ال�شيارات - كلباء رخ�شة جتارية رقم  لتلميع وزينة 
االقت�شادية - فرع كلباء والن�شاط تلميع ال�شيارات تركيب زينة ال�شيارات تنجيد مقاعد 
ال�شيارات بانني تنازلت عن ح�شتي يف الربق الالمع لتلميع وزينة ال�شيارات البالغه %100 
وذلك لل�شيد/ �شعيد بن �شامل بن عزيز ال�شعدي - �شلطنة عمان اجلن�شية ويحمل بطاقة 
ح�شته  يف  الت�شرف  يف  احلرية  مطلق  له  وللمتنازل   784197924186428 رقم  هوية 
امل�شار اليها اعاله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكة . وعمال بن�س املادة 3/16 
من القانون االحتادي 22 لنة 1991 يف �شاأن الكاتب بالعدل فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن 
باملراجعة اىل كاتب  ان يتقدم  للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�س على هذه االج��راء 

العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال �شتتكمل االجراءات القانونية.
كاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

دولة المارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
 ادارة الكاتب العدل والت�سديقات 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية
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اجلن�شية    ام��ارات��ي   - عبدويل  علي  را�شد  خمي�س  ال�شيد/خالد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
وب�شفتي مالك اجلودة العمال االملنيوم والزجاج الرخ�شة التجارية رقم 251639 �شادر من 
دائرة التنمية االقت�شادية فرع كلباء والن�شاط مقاوالت فئة �شاد�شة املنيوم وزجاج قد تنازل 
ال�شيد/ ورجي�س ورجي�س جن�شيته  والزجاج وذلك اىل  االملنيوم  عن ح�شتي اجلودة العمال 
الهند بن�شبة 49% كما يرغب املتنازل اليه يف تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل 
من  لل�شركة  التجاري  اال�شم  تغيري  يف  الطرفان  يرغب  كما  حم��دودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة 
اجلودة العمال االملنيوم والزجاج اىل اجلودة العمال االملنيوم والزجاج ذ.م.م . وعمال بن�س 
املادة 3/16 من القانون االحتادي 22 لنة 1991 يف �شاأن الكاتب بالعدل فقد اقت�شى ن�شر هذا 
االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�س على هذه االجراء ان يتقدم باملراجعة اىل كاتب 

العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال �شتتكمل االجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

دولة المارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
 ادارة الكاتب العدل والت�سديقات 
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 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
�شعيد ح�شن �شعيد احمد احلمودي اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على  حمرر 
يت�شمن :تنازل  يف اال�شم التجاري )�لر�سالة النتاج �للوحات �العالنية( واملرخ�س 
ال�شادر   628002 رق��م  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من 
بتاريخ 2013/5/8 يف دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان اىل ال�شيد/ عبدالعزيز 
بان  النعيمي اجلن�شية:االمارات ليكن معلوما للجميع  نا�شر �شامل احمد  عبداهلل 
ال�شاأن يف  الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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املدعي عليه: بطي ح�شن حممد ال�شويدي العنوان: بالن�شر نعلمكم 
املنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  ق��د   2014/3/25 ت��اري��خ  يف  ان��ه 
االيجارية ابوظبي - حكما غيابيا يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح 
املحكوم له/ لوؤي م�شطفى عبدالكرمي خ�شر باالتي: الزام املدعى 
وبالر�شوم  دره��م(   87096( وق��دره  مبلغا  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  القانون.  وفق  املقررة  وامل�شروفات 

)15 يوما( اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.  
ادارة جلان ف�ض املنازعات اليجارية

 امارة ابوظبي  -دائرة الق�ساء

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  237 /2014 مد جز- م ر- ب- اأظ

الطيب  ا�شماعيل حميد اجلن�شية: م�شر  مدعي عليه:  �شعد  مدعي/راجية 
احمد �شعيد �شعد اجلن�شية:ال�شودان مو�شوع الدعوى:مطالبة مالية وقدرها 
اجلن�شية:ال�شودان  �شعد  �شعيد  احمد  اعالنه/الطيب  املطلوب  درهم   8000
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/2 املوافق  االثنني   يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8:30 ال�شاعة  باحل�شور 
االبتدائية- الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/18  
قلم املحكمة املدنية                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/899 عقاري كلي                                 
اىل املدعى عليهما/ 1 - ميمون للو�شاطة العقارية ذ.م.م 2- ميمون للم�شاريع 
ريابي  ن��ادري  املدعي /ه��ادي  ان  االق��ام��ة مبا  ����س.م.ح جمهويل حمل  العقارية 
ح�شني وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�س قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
العقدية  بااللتزامات  العقدين لالخالل  وف�شخ  البيع  ببطالن عقدي  املطالبة 
القانونية  والفائدة  دره��م(   418.586( مببلغ  بالت�شامن  عليهما  املدعى  وال��زام 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب 
. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/6/12 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch 1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

   يف الدعوى رقم 2013/744 ا�ستئناف عقاري
ال�شادة/الفارعة هومز امل�شتاأنف �شده االول باال�شارة اىل الدعوى املذكورة بعالية املرفوعة 
من امل�شتاأنف/�شنوبر �شليم �شليم اخرت  مبحكمة دبي االبتدائية فانه قد مت ندب اخلبري/

�شيما احمد اللنجاوي ملبا�شرة الدعوى امل�شار اليها اعاله وقد قرر اخلبري حتديد جل�شة 
ملكتب اخلبري يف  للح�شور  فانكم مكلفون  ادن��اه وعليه  املو�شحة  التفا�شيل  خربة ح�شب 
الوقت واملكان املحددين ويف حالة تخلفكم ف�شيتم مبا�شرة املاأمورية. اليوم االحد املوافق 
لال�شت�شارات(  كابيتال  )الن��د  اخلبري  مكتب  املكان:  ظهرا   3 ال�شاعة  الوقت   2014/6/1
املبنى  الر�شتماين  عبدالواحد  و�شركة  تويوتا  وكالة  مقابل   - مكتوم  ال  �شارع  العنوان: 

Golden Business Center الطابق 6 مكتب 605 رقم الهاتف 042501818

املهند�سة/�سيما احمد اللنجاوي

حمكم وخبري هند�سة م�ساحة امام املحاكم

اإعالن بالن�سر لدعوى خربة

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/363 جتاري جزئي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - الكرتوماك ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/موؤ�ش�شة بن من�شور ملواد البناء/ ل�شاحبها علي احمد من�شور علي وميثله: 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  البحر  حممد  ح�شن  حممد  يو�شف 
والر�شوم  دره���م(   48183.40( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة 9% من 2011/9/14 وحتى ال�شداد التام. 
ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة  املوافق 2014/6/1  وحددت لها جل�شة يوم االحد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch 2.D.19
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/264 مدين كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - �شادي مهنا ابو العز جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/موؤ�ش�شة عبيد بن ال�شيخ للنقليات العامة وميثله: يو�شف حممد ح�شن حممد 
البحر قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية البيع واثبات 
�شنع  اللون  ابي�س  خ�شو�شي  مر�شيد�س  ن��وع  للمركبة  املدعية  ملكية  وتثبيت 
املانيا موديل 1991 حتمل لوحة رقم 85008F ت�شجيل دبي حتمل رقم القاعدة 
وا�شتالمها  ا�شرتدادها  واحقيتها يف   WDB65254115447448 )ال�شا�شية( 
االثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماه.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم 
فانت مكلف  لذا   ch 2.D.18 بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2014/6/2 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1662  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة بي باور ذ.م.م جمهول  حمل االقامة مبا 
حممد  ح�شن  حممد  يو�شف  وميثله:  ماركو  دي  /جيتاتو  امل�شتاأنف  ان 
البحر قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2013/460 جتاري كلي 
بتاريخ 2013/10/29 وحددت لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2014/6/2 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1662  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة بي اأي  باور لالعمال الكهروميكانيكية 
ذ.م.م جمهول  حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /جيتاتو دي ماركو 
احلكم  ا�شتاأنف  ق��د  البحر  حممد  ح�شن  حممد  يو�شف  وميثله: 
ال�شادر بالدعوى رقم 2013/460 جتاري كلي بتاريخ 2013/10/29 
ال�شاعة 10.00  املوافق 2014/6/2  لها جل�شه يوم االثنني  وحددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/185  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شدهما/ 1-ماجنيت �شينغ كانوار امريك �شينغ 2- جموهرات 
كانوار �س.ذ.م.م - فرع جمهويل  حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /�شتاندرد 
قد  البحر  يو�شف حممد ح�شن حممد  عامة(  وميثله:  )م�شاهمة  بنك 
بتاريخ  ب��ال��دع��وى رق��م 2011/68 جت���اري كلي  ال�����ش��ادر  ا���ش��ت��اأن��ف احل��ك��م 
ال�شاعة  املوافق 2014/6/4  االربعاء  يوم  لها جل�شه  وح��ددت   2014/2/13
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعالن بالن�سر للمخت�سمة الثانية

يف ال�ستئناف رقم 504 ل�سنة 2014م طلب تف�سري احلكم    
 اىل امل�شتاأنف �شدها الثانية: بدور عبداهلل احمد الغدائي نعلمكم بان 
ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  قد  ب�شتكي  : خريية عبداهلل  التف�شري  طالبة 
حتدد  وق��د  ال�شارقة  م��دين   2013 ل�شنة   912 رق��م  املدنية  الق�شية  يف 
والن�شف �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  لنظره جل�شة 2014/6/3م يف متام 
التف�شل  يرجى  لذا  االوىل.  املدنية  الدائرة  ام��ام  املحكمة  هذه  مبقر 
لديكم ويف حالة غيابكم  ما  لتقدمي  قانونا  او من ميثلكم  باحل�شور 

فان املحكمة �شتبا�شر نظر اال�شتئناف وفقا الحكام القانون.
رئي�ض قلم الكتاب

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 انذار عديل بالن�سر

رقم 2014/974
واحمد  ال��ق��رق  حممد  املحاميني/بدر  بوكالة  لال�شتثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �شركة  امل��ن��ذر: 
ميتال  راي��ز  ذ.م.م )�شن  املعادن  ال�شروق لطالء  �شركة  اليه:  املنذر  املطرو�شي  بن ماجد  �شيف 
كواتينج(  قطعة رقم 597-808 جمهول حمل االقامة فان املنذرة تنذر املنذر اليها بف�شخ اتفاقية 
التاأجري املربمة معها وفقا الحكامها وب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها  والبالغ  1.123.197.71 
درهم )مليون ومئة وثالثة وع�شرون الفا ومائة و�شبعة وت�شعون درهم وواحد و�شبعون فل�شا( 
باال�شافة اىل الغرامة التاأخريية االتفاقية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة 
املحدد من قبل البنك املركزي بامارة دبي وحتت�شب من تاريخ اال�شتحقاق وحتى تاريخ ال�شداد 
االتفاقية  انهاء  املنذره من جراء  تتكبدها  التي  التعوي�س عن اخل�شائر  الفعلي من قبلكم مع 
املبكر وعن اال�شرار االخرى التي كانت املنذرة اليها �شببها وملوكلتنا احلق يف الدخول وا�شتعادة 
للجوء  ن�شطر  �شوف  لذلك  اال�شتجابة  ع��دم  ح��ال  ويف  لالتفاقية  نفاذا  امل��وؤج��رة  العني  حيازة 

للق�شاء مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2014/974

واحمد  القرق  حممد  املحاميني/بدر  بوكالة  لال�شتثمار  دبي  جممع  تطوير  �شركة  املنذر: 
�شيف بن ماجد املطرو�شي املنذر اليه: �شركة ال�شروق لطالء املعادن ذ.م.م )�شن رايز ميتال 
كواتينج(  قطعة رقم 598-1268 جمهول حمل االقامة فان املنذرة تنذر املنذر اليها بف�شخ 
والبالغ   ذمتها   يف  املرت�شد  املبلغ  وب�شداد  الحكامها  وفقا  معها  امل��ربم��ة  التاأجري  اتفاقية 
383.880.80 درهم )ثالثمائة وثالثة وثمانون الفا ومائة وثمامنائة وثمانون درهم وثمانون 
فل�شا( باال�شافة اىل الغرامة التاأخريية االتفاقية مبعدل 2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من  وحتت�شب  دبي  بامارة  املركزي  البنك  قبل  من  املحدد  الفائدة 
تاريخ ال�شداد الفعلي من قبلكم مع التعوي�س عن اخل�شائر التي تتكبدها املنذره من جراء 
انهاء االتفاقية املبكر وعن اال�شرار االخرى التي كانت املنذرة اليها �شببها وملوكلتنا احلق يف 
الدخول وا�شتعادة حيازة العني املوؤجرة نفاذا لالتفاقية ويف حال عدم اال�شتجابة لذلك �شوف 

ن�شطر للجوء للق�شاء مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه. 
كاتب العدل    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  371 /2014 جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للتجارة  الزعابي  �شعيد  مدعي/�شركة 
اجلن�شية:االمارات  واآخرون  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  الذكي  االداء  �شركة  عليه: 
كفاح  اعالنه/اأثري  املطلوب  درهم   203255 بقيمة  مالية  الدعوى:مطالبة  مو�شوع 
طه اجلن�شية:العراق  عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2014/6/5 موعدا لنظر  وحددت املحكمة يوم اخلمي�س  
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8:30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
او بوا�شطة وكيل  اآل نهيان �شخ�شيا  التجارية مبع�شكر  الكائنة املحكمة  االبتدائية- 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1579 /2013 جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:املقاولت والنزاعات الإن�سائية  
 مدعي/�شحراء غياثي للمقاوالت العامة ميثلها حممد علم حممد �شفيع الرحمن اجلن�شية: 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  التاج  عليه:جنمة  مدعي  االمارات 
الفنية  للخدمات  التاج  اعالنه/جنمة  املطلوب  درهم   42000 مببلغ  مالية  الدعوى:مطالبة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير  لورود  عنوانه:بالن�شر  االمارات   اجلن�شية:  �س.ذ.م.م 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/4 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  676 /2014 جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:املقاولت والنزاعات الإن�سائية  
مدعي  االمارات  اجلن�شية:  �شامل  بطي  عبداهلل  ملالكها  �شوب  كويف  فيغا�س  مدعي/ال�س   
االمارات  اجلن�شية:  بابكر  حممد  بيلو  مبارك  وميثلها  لال�شباغ  بيلو  عليه:مبارك 
لال�شباغ  بيلو  اعالنه/مبارك  املطلوب  درهم   40.000 مالية  الدعوى:مطالبة  مو�شوع 
املدعي  ان  عنوانه:بالن�شر حيث  االمارات   اجلن�شية:  بابكر  بيلو حممد  مبارك  وميثلها 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2014/6/1 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  66 /2014 مد كل- م ر- ب- اأظ

ابو ع�شاف اجلن�شية: فل�شطني  مدعي عليه:د/ميثاء �شيف  مدعي/ان�س �شالح 
كني�س الهاملي اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:ندب خبري ح�شابي املطلوب 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  الهاملي  كني�س  �شيف  اعالنه/د/ميثاء 
املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  ال�شحيفة حيث  با�شل 
يوم االثنني املوافق 2014/6/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة 
بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  43 /2014 مد كل- م ر- ب- اأظ

عليه:اجري  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  الطنيجي  �شامل  ابراهيم  مدعي/حممد 
�شيزير اركاز حممد كوروب الز واآخرون اجلن�شية: الهند مو�شوع الدعوى:مطالبة 
حممد  اركاز  �شيزير  اعالنه/اجري  املطلوب  تعوي�س   + درهم   800000 مببلغ  مالية 
اقام  املدعي  ان  ال�شحيفة حيث  با�شل  بالن�شر  الهند عنوانه:  كوروب الز اجلن�شية: 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2014/6/8 موعدا لنظر 
ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/903 ت جتر- م ر- ت- اأظ)
�شده  املنفذ  االمارات  اجلن�شية:  املعدات  لت�شليح  عزت  التنفيذ/ور�شة  طالب 
:الطوا�س ملقاوالت البناء اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه /الطوا�س ملقاوالت 
التنفيذ تقدم بطلب  بالن�شر مبا ان طالب  العنوان :  البناء اجلن�شية: االمارات 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 1817-2013 جت جز - م ت - ب - اأظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/6/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر 
تفاديا التخاذ  اعاله  ال�شند  لتنفيذ  بوا�شطة وكيل معتمد  او  �شخ�شيا  الرئي�شي 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

  

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/887 ت جتر- م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/بطي حممد بطي يافور الهاملي اجلن�شية: االمارات املنفذ �شده :1- 
ال�شيد ح�شن عبدالفتاح حممد 2- عدنان حممد �شوفان  اجلن�شية: م�شر املطلوب 
اعالنهما /ال�شيد ح�شن عبدالفتاح حممد 2- عدنان حممد �شوفان  اجلن�شية: م�شر 
العنوان : بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف 
الدعوى رقم 461-2012 جت جز - م ت - ب - اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2014/6/10 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  621 /2014 ح نف�ض- م ر- ب- اأظ

مدعي/ت�شنيم ابراهيم اجلربي اجلن�شية: �شوريا  مدعي عليه:حذيفة مروان 
املطلوب  لل�شرر  وطالق  الدعوى:نفقة  مو�شوع  �شوريا  اجلن�شية:  �شماقة 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا   اجلن�شية:  �شماقة  مروان  اعالنه/حذيفة 
املوافق  االحد    يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2014/6/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
بدائرة  الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

اأف��ت��ت��ح ���ش��ع��ادة اأن����وراغ ب��و���ش��ان، القن�شل 
ال�شنوي  امل��ع��ر���س  دب���ي  يف  للهند  ال��ع��ام 
جامعة  تنظمه  ال���ذي  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
داخل  �شنويا  بعجمان  الطبية  اخلليج 
ح����رم اجل��ام��ع��ة مب�����ش��ارك��ة وا���ش��ع��ة من 
امل������دار�������س ال���ه���ن���دي���ة يف ك����اف����ة اأن����ح����اء 
خمتلفة  فعاليات  على  واأ�شتمل  الدولة 
وتوزيع  وع��ل��م��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  وم�����ش��اب��ق��ات 

جوائز للموهوبني واملتفوقني.
ح�����ش��ر االإف��ت��ت��اح حم��ي ال��دي��ن ثومبي 
مل��ج��م��وع��ة ثومبي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الطبية واملوؤ�ش�س للجامعة ومل�شت�شفيات 
ج��ي اإم ���ش��ي ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ب��ال��دول��ة ،اإىل 
الرتبويني  امل�������ش���ئ���ول���ني  ك���ب���ار  ج���ان���ب 
ال��ن��ظ��ري من  ت��رب��وي منقطع  وج��م��ه��ور 
املدار�س  يف   ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  ط��ل��ب��ة 
الهندية امل�شاركة من  عجمان وال�شارقة 
ودبي واأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعة 
ا�شتمرت  ب��ح��ي��ث  امل�����ش��ارك��ة   وامل����دار�����س 
الفعاليات على مدى يومني متتاليني. 
و  ال��رتب��وي  العلمي  احل���دث  ا�شتقطب 
الذي ينظم كل عام بتوجيه وحر�س من 
املوؤ�ش�س  الرئي�س  ثومبي  ال��دي��ن  حم��ي 
ل��ل��ج��ام��ع��ة  اأك���ر م��ن 50 م��در���ش��ة من 
اأك��ر من  ال��دول��ة وح�شره  اأن��ح��اء  كافة 
القيادة  اإ���ش��راف  ،حت��ت  ط��ال��ب   4500
املوجودة  الكليات  جميع  يف  االأك��ادمي��ي��ة 
بجامعة اخلليج الطبية ويعترب احلدث 
من�شة كبرية ووا�شعة و فر�شة للطالب 

االبتكارات  جم��ال  يف  مواهبهم  لعر�س 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ط���ب ،وحت��ف��ي��زا ل��ه��م على 
االب��ت��ك��ار وال��ت��ف��رد واك��ت�����ش��اب اخل���ربات 
ل�شناعة جيل مبتكر عبقري مبدع. اإىل 
ذلك اأ�شاد �شعادة اأنوراغ بو�شان، القن�شل 
ال�شمالية  واالإم��������ارات  ب��دب��ي  ال��ه��ن��دي 
بجهود اجلامعة  يف تنظيمها للمعر�س 
باملبدعني  التعريف  يف  ال��رائ��د  وال���دور 
من الطلبة ال�شباب واكت�شاف املتميزين 
منهم  موؤكدا باأن ما عر�س خالله من 
ب�شيط  ي�شكل ج���زء  اإب���داع���ات ط��الب��ي��ة  
بالتحفيز  ينطلقوا  مبدعني  طلبة  من 

والت�شجيع.
يقوم  اأن  االأهمية مبكان  م��ن  اأن��ه  واأك���د 
ال�شغر  مبمار�شة مواهبه  الطالب من 
مل���ن ح���ول���ه لري�شم  اإب����داع����ات����ه  واإب��������راز 
معربا   ، خاللها  من  م�شتقبله  خطوط 

امل�شاركني  امل��ب��دع��ني  ل��ك��اف��ة  ���ش��ك��ره  ع��ن 
ي�شتحقون  الذي  الطالب  باملعر�س من 
اإىل تبني االإبداع  الثناء ،داعيا  اجلميع 
والتفرد  االبتكار  على  الطالب  وحتفيز 
ل��ل��خ��روج ب��ج��ي��ل م���ب���دع ي��ب��ن��ى خطوط 
واأثني  اإب����داع����ه.  خ���الل  م���ن  م�شتقبله 
على جهود اجلامعة واظهارها ابداعات 
باملواهب  اإع��ج��اب��ه  اأب����دى  ك��م��ا  ال��ط��ل��ب��ة 
والطالب  االأط��ف��ال  قبل  من  املعرو�شة 
املبتكرة  العقول  اأ�شحاب  من  امل�شاركني 
االإبداعية العلمية  الذين مت ا�شتك�شاف 
لت�شجيع  فر�شة  اأنها  م��وؤك��دا  مواهبهم 

االأطفال على التعلم واالبتكار .
القبول  ع��م��ي��د  اأرف���ي���ل���ة  وق�����ال حم��م��د 
م�شاركة  اإن  ب���اجل���ام���ع���ة  وال��ت�����ش��ج��ي��ل 
اإيجابي  اأثر  له  الطالب يف هذا احلدث 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي ع��ل��ي��ه��م  ع��ل��ى م�����دار �شنني 

م�شارات  ب��ت��ح��دي��د  ي�شهم  مب��ا  تعلمهم 
�شبحه  اأب���دت  جهتها  م��ن  م�شتقبلهم.  
بعجمان  الهندية  املدر�شة  من  م��وه��ان  
ملعر�س  امل�شاحبة   بالفعاليات  اإعجابها 
م�شرية  الطبية  اخلليج  بجامعة  العلوم 
اأطفال  جميع  ي��ن��ت��ظ��ره  ح���دث  ان���ه  اإىل 
عام   ك��ل  ال�شرب  ب��ف��ارغ  امل��دار���س  وطلبة 
الفتة باأنه منا�شبة لهم الإبراز مواهبهم 
القدرات  الطاقات  وت�شجيع  االإبداعية 
مب�شاعدة  ب��ه��م  اخل���ا����ش���ة  االإب����داع����ي����ة 
اأن  منوهة  املعلمني،  قبل  م��ن  وتوجيه 
العديد منهم اأظهر  الكثري من االأفكار 
، وال��ت��ي �شلطت االأ����ش���واء على  امل��ذه��ل��ة 
طموحهم وتطلعاتهم امل�شتقبلية ،الفتة 
بني  تناف�شية  وخلق  ون��اج��ح   مفيد  اأن��ه 
االإب���داع���ات اخلا�شة  واأب�����رز  امل�����ش��ارك��ني 
بالطلبة  بني خمتلف املدار�س امل�شاركة 

وه���و م��ا ي��ع��ك�����س  ح��ر���س امل���دار����س على 
ترجمة روؤى القيادة الرتبوية يف  الدولة 
بهدف  حتقيق التنمية امل�شتدامة بتبني 
اأف��ك��ار ال�����ش��ب��اب االإب��داع��ي��ة ف��ي��ه��ا. وقال 
الهندية  امل���در����ش���ة  م���ن  اأح���م���د  ف���را����س 
املعر�س مكنهم من مقابلة  اأن  بعجمان 
الذين  االأخ���رى،  امل��دار���س  االأ�شدقاء يف 
ع���ر����س ب��ع�����س امل�������ش���اري���ع امل���ذه���ل���ة من 
الفتا  الهندية،وغريها  عجمان  مدر�شة 
اأنه قاد فريقا من اأكر من مائة طالب 

للم�شاركة يف معر�س هذا العام.
وق����ال����ت ب���ري���ا ن���ف���ي � م���در����ش���ة االم����ري 
للتعلم  فر�شة  وج��دوا  اأنهم  االإجنليزية 
من الطالب االآخرين، والثناء للجامعة 
من  الكثريون  واأب���دى  م�شاركتهم  على 
بالتنظيم  اإعجابهم  امل�شاركني  املعلمني 
االإب����داع  ع��ل��ى  والتحفيز  واال���ش��ت�����ش��اف��ة 

هام�س  على  واأق��ي��م  اجلامعة.  قبل  م��ن 
الفعاليات امل�شاحبة  حفل تكرمي ل� 16 
طالبا من  ال�شباب املبدعني االإماراتيني 
بلوحات  للوطن  حبهم  ج�شدوا  ال��ذي��ن 
وت�شاميم اإبداعية وعر�شوها  بكل فخر 
واعتزاز موؤكدين اأن م�شاركتهم باملعر�س  
ليبقوا   يتناف�شوا  ك��ي  لهم  داف��ع��ا  ك��ان��ت 
باملقدمة وقد حقق املعر�س  لهم ذلك. 
اجلوائز  توزيع  املعر�س مت   اختتام  ويف 
نظمت  التي  بامل�شابقات  الفائزين  على 
خالله للمبدعني على مدى يومني ومت 
منح جوائز للفائزين  بامل�شاريع الرائدة 
الت�شكيلي  ال��ر���ش��م  وف��ئ��ات  امل��ل�����ش��ق��ات   ،
وغ���ريه���ا. وق���دم���ت ج���وائ���ز ن��ق��دي��ة بلغ 
اإىل  دره��م   25000 م��ن  اأك��ر  قيمتها 
باملعر�س  امل�شاركني  و  الفائزين  الطلبة 

من املبدعني واملتميزين.

•• اأم القيوين -وام:

اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س 
االأعلى حاكم اأم القيوين بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
احلكومية  اخل��دم��ات  حتويل  اإىل  الداعية  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
م��ن خ��الل توفري اخل��دم��ات احلكومية على  اإىل خ��دم��ات ذكية 
ي��ت��واف��ق مع  للمتعاملني ومب���ا  امل��ت��ح��رك��ة  واالأج���ه���زة  ال��ه��وات��ف 
و�شولها  وت�شهيل  احلكومية  اخل��دم��ات  توفري  يف  �شموه  روؤي���ة 
للمتعاملني يف اأي مكان وزمان. جاء ذلك خالل اعتماد �شاحب 
اخلطة  االأم����ريي  ال��دي��وان  يف  ام�����س  القيوين  اأم  ح��اك��م  ال�شمو 
الذكية  اإىل احلكومة  2015 للتحول   -2014 اال�شرتاتيجية 
اأم القيوين .  اأع��دت��ه��ا دائ���رة احل��ك��وم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة يف  وال��ت��ي 
واطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال على العر�س 

اال�شرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  اآلية  ح��ول  ال��دائ��رة  قدمته  ال��ذي 
للتحول للحكومة الذكية واأهم االإجراءات التي �شيتم تطبيقها 
خ��الل ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة على اخل��دم��ات احلكومية يف االإم����ارة . 
دائرة  ال�شام�شى مدير عام  �شلطان  املهند�س خالد  �شعادة  ووجة 
احلكومة االإلكرتونية ال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
را�شد املعال واإىل �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل 
املتوا�شل  التنفيذي على الدعم  القيوين رئي�س املجل�س  اأم  عهد 
الذي يقدمه �شموهما حلكومة اأم القيوين االإلكرتونية و�شعيهم 
الدوائر  تقدمها  ال��ت��ى  ل��ل��خ��دم��ات  وتب�شيط  ل��الرت��ق��اء  ال��دائ��م 
والهيئات واملوؤ�ش�شات املحلية . وثمن جهود القائم باأعمال االأمني 
روؤ�شاء  وجميع  القيوين  اأم  الإم����ارة  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام 
االإم����ارة على ح�شن  والهيئات يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��دوائ��ر  وم���دراء 
تعاونهم مع احلكومة االإلكرتونية وتظليل ال�شعاب والرد على 
موجها  امل��ح��ددة..  االأوق���ات  يف  اال�شت�شارية  ال�شركة  ا�شتف�شارات 

ال�شكر الأع�شاء جلنة اإعداد اال�شرتاتيجية . واأو�شح ال�شام�شي اأن 
دائرة احلكومة االلكرتونية يف االإمارة �شتبا�شر العمل بخارطة 
يف  ت�شمنت  والتي  اال�شرتاتيجية  لتنفيذ  و�شعت  التي  الطريق 
بدايتها ان�شاء مركز معلومات موحد حلكومة اأم القيوين وربط 
الدوائر باملركز من خالل �شبكة اإلكرتونية حملية بالتعاون مع 
اإحدى ال�شركات العاملة يف هذا املجال .. م�شريا اإىل اأن حكومة 
اأم القيوين االإلكرتونية �شتطرح املناق�شات تباعا ح�شب خارطة 
الطريق. ح�شر االعتماد .. ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن را�شد املعال 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأم القيوين وال�شيخ ماجد 
�شعود  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن 
نا�شر  و�شعادة  واالن�شانية  اخل��ريي��ة  لالأعمال  املعال  را���ش��د  ب��ن 
بن �شعيد التالي مدير الديوان االأمريي و�شعادة را�شد حممد 
الدوائر  وم��دراء  االأم��ريي  الديوان  يف  الت�شريفات  مدير  اأحمد 

املحلية يف االإمارة . 

•• اأبوظبي-وام:

االيطايل  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  م��ن��ح 
اللواء  �شعادة  نابوليتانو  جيورجيو 
الطنيجي  ال�����ش��ب��ب  اأح���م���د  ال���رك���ن 
ال�شابق  ال��ب��ح��ري��ة  ال����ق����وات  ق���ائ���د 
الهاملي  ���ش��ع��ي��د  حم�����س  و����ش���ع���ادة 
مدير اإدارة التعاون االأمني الدويل 
بوزارة اخلارجية  و�شام اال�شتحقاق  
جل����م����ه����وري����ة اي����ط����ال����ي����ا ت���ق���دي���را 
املتميزة  وم��ب��ادرات��ه��م��ا  جل��ه��وده��م��ا 
عالقات  وت��ع��زي��ز  تدعيم  جم��ال  يف 
واإيطاليا يف  االم��ارات  التعاون بني 
املجاالت كافة. وقام �شعادة جورجيو 
اإيطاليا  جمهورية  �شفري  �شتارا�س 
الطنيجي  ب��ت��ق��ل��ي��د  ال���دول���ة  ل����دى 
والهاملي الو�شام خالل حفل اأقامه 
ب��اأب��وظ��ب��ي ام�س  يف م��ق��ر ال�����ش��ف��ارة 
بح�شور �شعادة اللواء الركن بحري 
قائد  امل�شرخ  حممد  �شامل  اإبراهيم 
القوات البحرية وعدد من القيادات 
 . وااليطالية  االماراتية  الع�شكرية 

الطنيجي  االيطايل  ال�شفري  وهناأ 
الو�شام  على  بح�شولهما  والهاملي 
م�����ش��ي��دا ب��امل�����ش��ت��وى امل��ت��م��ي��ز ال���ذي 
و�شلت اليه العالقات بني البلدين 
والنه�شة  االخ������رية  ال�����ش��ن��وات  يف 
االمارات  ت�شهدها  التي  احل�شارية 
م���ن جانبه  امل���ج���االت.  يف خم��ت��ل��ف 
ع��رب ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ال��رك��ن اأحمد 
�شكره  ع����ن  ال���ط���ن���ي���ج���ي  ال�������ش���ب���ب 
قبل  م��ن  الو�شام  مبنحه  واع��ت��زازه 
 4 بعد  االي��ط��ايل  الرئي�س  فخامة 
�شنوات من تقاعده .. وقال اإن هذا 
وتقدير  حمبة  ر�شالة  هو  التكرمي 
و�شداقة من رئي�س وحكومة و�شعب 
اإيطاليا اإىل دولة االإمارات و�شعبها 
يف الوقت الذي يعد تكرميا لدولة 
وتعبريا  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
اإيطاليا  جمهورية  قبل  م��ن  ق��وي��ا 
ال�شداقة  ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
اأعلى  اإىل  االإم����ارات  م��ع  وال�شراكة 
امل�شتويات مبا يرتقي اإىل طموحات 
ال��ب��ل��دي��ن يف ظ��ل قيادة  ال��ق��ي��ادة يف 

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
نابوليتانو  جورجيو  وفخامة  اهلل 
اإي��ط��ال��ي��ا ويلبي  رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة 
ال�شديقني.  ال�����ش��ع��ب��ني  ط��م��وح��ات 
واالإحرتام  ال�شكر  الطنيجي  وق��دم 
و�شعبها  اإي��ط��ال��ي��ا  رئ��ي�����س  لفخامة 
جمهورية  ول�����ش��ف��ري  وح��ك��وم��ت��ه��ا 
اإيطاليا يف دول��ة االإم���ارات جلهوده 
وحر�شه الدائم على دفع العالقات 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ن��ح��و االأم�����ام. ولفت 
له  رم�����زا  ���ش��ي��ظ��ل  ال���و����ش���ام  ان  اىل 
والأوالده  له  بالن�شبة  كبرية  اأهمية 
واأح�����ف�����اده ال���ذي���ن ح�������ش���روا حفل 
القوات  ���ش��ب��اط  ول��ك��اف��ة  ال��ت��ك��رمي 
ال��ب��ح��ري��ة يف ال����دول����ة اإمي����ان����ا من 
القوات  ب���اأن  احل��ك��وم��ة االي��ط��ال��ي��ة 
من  اأداة  ه��ي  االم��ارات��ي��ة  البحرية 
اأدوات خلق العالقات الدولية التى 
حتر�س قيادة الدولة الر�شيدة على 
ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا م���ع ال����دول 
جهته  م��ن  وال�����ش��دي��ق��ة.  ال�شقيقة 

خالل  الهاملي  �شعيد  حم�س  ق��دم 
الكلمة التي القاها يف احلفل ال�شكر 
االيطالية  احل��ك��وم��ة  اإىل  اجل��زي��ل 
وال�������ش���ف���ري االي�����ط�����ايل واأع���������ش����اء 
الطيبة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  ال�شفارة 
م���ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة االي��ط��ال��ي��ة يف 
ت��ك��رمي م��واط��ن��ني اإث��ن��ني م��ن دولة 
االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بهذه 
االأو����ش���م���ة ال��رف��ي��ع��ة وال������ذي تعد 
ت���ق���دي���را ل��ل��ع��الق��ات ال��ط��ي��ب��ة بني 
االن�شان  ب����اأن  واع���رتاف���ا  ال�شعبني 
هو اأ�شا�س البناء وا�شتكماله م�شريا 
االيطالية  ال��ق��ي��ادت��ني  ك��ال  ان  اىل 
واالم���ارات���ي���ة ت��ع��ن��ى ب��اأه��م��ي��ة بدور 
املواطن يف العالقات بينهما. وقال 
الهاملي اإن هذا التكرمي هو تكرمي 
من�شي  ب��اأن  حافزا  يعطينا  معنوي 
اأعلى  اإىل  قدما يف تطوير عالقتنا 
وحكومة  ���ش��ع��ب  م����ع  امل�������ش���ت���وي���ات 
احلقيقي  ال��ت��ك��رمي  واأن  اإي��ط��ال��ي��ا 
واالأعز هو اأن اهلل اأنعم علينا يف هذه 
الدنيا نحن �شعب االم��ارات بقيادة 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة  ح��ك��ي��م��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الدولة حفظه اهلل وحكومة  رئي�س 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأخ�������وه  ي���ق���وده���ا 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل ت�شهر 
كل  له  وتقدم  امل��واط��ن  خدمة  على 
داخ��ل وخارج  ما يلزمه يف معي�شته 
ال���دول���ة. وق���ال حم�����س ال��ه��ام��ل��ي .. 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ان���ه 
ال�شيخ  �شمو  م��ن  ورع��اي��ة  ومتابعة 
وزير  نه�يان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية مت اف��تتاح  72  �ش�فارة و  
13  قن�شلية و 3  بعثات دبلوما�شية 
خلدمة مواطنيها يف �شتى املجاالت 
لهم  ال�شريعة  اال�شتجابة  وتقدمي 
يف ح��االت ال��ط��وارئ واالأزم���ات لهم 
و�شلت  م��ا  ت�شخري  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
و�شائل  م����ن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإل����ي����ه 
ربطها  يف  االج��ت��م��اع��ي  االت�������ش���ال 
للتوا�شل  النقالة  الهواتف  بربامج 

من  ب��ق��ع��ة  اأي  يف  م��واط��ن��ي��ه��ا  م���ع 
ا�شتقرار  على  منها  حر�شا  االأر���س 
..كما  كانوا  اأينما  مواطنيها  واأم��ن 
تعاونها  دول��ي��ة يف  ج��ه��ودا  ���ش��خ��رت 
اإىل قبول افتتاح ما يقارب  الدويل 
103 �شفارات و71 قن�شلية و15 

لتعزيز  دول����ي����ة  وم��ن��ظ��م��ة  م��ك��ت��ب��ا 
التعاون مع العامل اخلارجي. وقال 
اإن تكرمي احلكومة  يف ختام كلمته 
االيطالية هو تكرمي لكل املواطنني 
االم����ارات����ي����ني واع�����رتاف�����ا ب������اأن ما 
ب���ني احلكومتني  ج��ه��ود  م���ن  ب����ذل 

اإىل  م��واط��ن��ي��ه��ا  نقلها  ال��ت��ع��اون  يف 
عليها  ويحافظون  امل�شتويات  اأرق��ى 
حكومتنا  خ��دم��ة  يف  اأداة  و���ش��ن��ظ��ل 
وق��ي��ادت��ه��ا ال���ش��ت��م��رار ال��ت��ع��اون بني 
ال��ب��ل��دي��ن ومب����ا ي���خ���دم االأه������داف 

املن�شودة لقيادتنا احلكيمة.

•• دبى-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن ح��م��دان  �شعيد  ال�����ش��ي��خ  �شهد 
م��ك��ت��وم احل��ف��ل ال����ذى اق��ام��ت��ه م��در���ش��ة االرقم 
العا�شرة من  الدفعة  اخلا�شة مبنا�شبة تخريج 
طالب الثانوية العامة الذى اقيم بقاعة حممد 
بن را�شد اآل مكتوم يف اأكادميية �شرطة دبي حتت 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية 
نائب حاكم دبى وزير املالية. ح�شر احلفل عدد 
واأولياء  واالجتماعية  الرتبوية  ال��ق��ي��ادات  م��ن 

اإدارة  امل��در���ش��ة. ووج��ه��ت  وادارة  ال��ط��الب  ام���ور 
املدر�شة ال�شكر والتقدير اىل �شمو ال�شيخ حمدان 
للحفل  �شموه  رع��اي��ة  على  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
الأبنائه  �شموه  يوليه  ال��ذى  باالهتمام  م�شيدة 
الطالب ورعاية واهتمام �شموه بالعلم والتعليم 
املوؤ�ش�شات  وم�شاندة  ودع��م  التعليمي  والتميز 
التعليمية . ويف الكلمة التي األقاها املقدم نا�شر 
االآب�����اء وجهت  رئ��ي�����س جمل�س  ك��اظ��م  اب��راه��ي��م 
بن  �شعيد  ال�شيخ  اإىل  والتقدير  ال�شكر  املدر�شة 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم على ت�شريفه احلفل 

كان  مما  بالتخرج  فرحتهم  طالبها  وم�شاركة 
واملعلمني  ال��ط��الب  نفو�س  يف  الكبري  االث���ر  ل��ه 
واالإداريني ومتثل دعما لر�شالة املدر�شة العلمية 
�شعيد بن  ال�شيخ  القائمني عليها. وقام  وجهود 
املقدم  يرافقه  احلفل  خ��الل  را�شد  بن  حمدان 
مدير  عطية  وعبدالقادر  كاظم  ابراهيم  نا�شر 
الطالب  اىل  التخرج  �شهادات  بت�شليم  املدر�شة 
م�����ش��ت��ق��ب��ل حياتهم  ال��ت��وف��ي��ق يف  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ا 
م�شريتهم  يوا�شلوا  وان  واجلامعية  الدرا�شية 

العلمية بتفوق وجناح.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأ�شيبت �شابة خليجية تبلغ من العمر )30 �شنة ( باإ�شابات متو�شطة نتيجة اإ�شطدام دراجتها 
على  اال�شخا�س  اأح��د  ي�شتقلها  اخ��رى  مائية  ب��دراج��ة  تقودها،  كانت  التي  )ال�شكوتر(  املائية 
غرفة  ايل  ب��الغ  ورود  ايل  الواقعة  تفا�شيل  وت��ع��ود  ال�شارقة.  الإم���ارة  التابعة  امل��م��زر  ب��ح��ريات 
ال�شارقة يفيد عن وقوع حادث ت�شادم بني دراجتني مائيتني على  املركزية ب�شرطة  العمليات 
باإ�شابات  الدراجتني  قائدي  اح��د  ا�شابة  عنه  نتجه  ال�شارقة  الإم���ارة  التابعة  املمزر  بحريات 
متو�شطة ، وفور البالغ انتقلت دوريات االأجناد ووحدة االإنقاذ واالإ�شعاف ايل موقع احلادث، 
اإذ مت نقل امل�شابة اإىل م�شت�شفى القا�شمي لتلقي العالج الالزم . وا�شار العقيد �شلطان عبداهلل 
و�شيلة  املائية  الدراجات  باأن  ال�شارقة  ب�شرطة  العامة  والعالقات  االإع��الم  اإدارة  مدير  اخليال 
لالإ�شتمتاع واخلروج من �شغوط احلياة الكثرية وخا�شة خالل الفرتة ال�شيفية واجتاه ال�شباب 
اإىل اال�شتمتاع باالن�شطة البحرية فال بد من اأن يكون الغر�س هو اال�شتمتاع ولي�س الطي�س 

اإىل حلظات  والفرح  املتعة  للخطروحتويل حلظات  االآخرين  وحياة  وتعري�س حياته  والتهور 
حزن وندم. وا�شاف العقيد اخليال اأنه ال بد من اأن ي�شع راكبوا الدراجات املائية ال�شالمة ن�شب 
اأعينهم واال يحولوا اوقات اال�شتمتاع بالدراجات املائية اىل �شاحات لل�شباق وللتهور يفقد فيها 
ال�شباب حياتهم وتوؤدي بهم اىل اال�شابات البليغة مطالبا اياهم ب�شرورة اأخذ احليطة واحلذر 
حياتهم  على  حتافظ  التي  التعليمات  واإت��ب��اع  البحرية،  ال�شالمة  و�شائل  با�شتخدام  والتقيد 
ماتنظم  دائماً  ال�شارقة  �شرطة  ان  موؤكداً  املائية.  ال��دراج��ات  هواية  ممار�شة  خالل  خ�شو�شاً 
حمالت توعوية حول ال�شالمة العامة ملرتادي ال�شواطئ وامل�شطحات املائية اال ان هناك بع�س 
اال�شخا�س اليتقيدون بهذه الن�شائح والتعليمات باهتمام مما يرتتي على ذلك وقوع ا�شابات 
قد ت�شل يف اغلب االحيان اىل البليغة، م�شرياً اىل ان ق�شم اال�شعاف واالنقاذ متواجد ب�شورة 
م�شتمرة على خمتلف امل�شطحات املائية من اجل املحافظة على �شالمة مرتادي البحر وتقدمي 
العون لكل �شخ�س يحتاج اىل امل�شاعدة، ويف املقابل البد من افراد اجلمهور ومرتادي البحر 

التعاون والتقيد بالتعليمات واالر�شادات لل�شالمة العامة وحفاظاً على ارواحهم و�شالمتهم. 

ت�شادم دراجتني مائيتني على بحريات املمزر بال�شارقة

•• ال�صارقة-الفجر:

ينظم مكتب دائرة الثقافة واالإعالم باملنطقة ال�شرقية ، �شباح اليوم ، حما�شرة ي�شتعر�س من خاللها ، خبري 
االأثار الدكتور �شباح جا�شم ، املكت�شفات االأثرية اجلديدة يف دبا احل�شن .

ويفتتح باملركز الثقايف ، حتت اإ�شراف اإدارة االآثار واإدارة الرتاث بدائرة الثقافة واالإعالم يف ال�شارقة ، معر�س 
ال�شيادين  بالتعاون مع جمعية  البحرية  ل��الأدوات  ، حيث ي�شم مقتنيات وجم�شمات ومن��اذج  والبحر  النخلة 

باالإ�شافة للتعريف باأنواع النخيل ومنتجاتها ، ف�شال ً لعر�س �شريط من ال�شور عن اثار مدينة ال�شارقة .

حما�شرة عن اآثار دبا احل�شن 
ومعر�س للنخلة والبحر

حاكم اأم القيوين يعتمد اخلطة اال�شرتاتيجية 2014- 2015 للتحول اإىل احلكومة الذكية

مب�ساركة �أكرث من 50 مدر�سة من جميع �أنحاء �لدولة وح�سور �أكرث من 4500 طالب
القن�شل الهندي يفتتح معر�س العلوم الطبية بجامعة اخلليج الطبية

الرئي�س االإيطايل مينح مواطنني اإماراتيني و�شام اال�شتحقاق جلمهورية ايطاليا 

�شعيد بن حمدان بن را�شد ي�شهد حفل تخريج طلب مدر�شة االأرقم بدبي 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  3058 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:التاأمني والتعوي�ض التجاري  
نا�شر  عليه:�شودهري  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  ح�شني  كمال  ح�شني  مدعي/ار�شاد   
املطلوب  طبية  خربة  الدعوى:ندب  مو�شوع  اجلن�شية:باك�شتان  واآخرون  �شوالهريا  رفيق 
البلو�شي  احمد  هيكل  ا�شماعيل  ل�شاحبها  والنقليات  العامة  للمقاوالت  اعالنهما/1-جينوفا 
اجلن�شية:االمارات 2- �شودهري نا�شر رفيق �شوالهريا اجلن�شية:باك�شتان عنوانه:بالن�شر  - 
تعجيل من الوقف حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء 
املوافق 2014/6/3 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام 
الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2939 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ع�شام حممد رفيع املال اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: �شركة وي�شت اليف 
مالية  الدعوى:مطالبة  مو�شوع  اجلن�شية:االمارات  واآخرون  ذ.م.م  العقارات  الدارة 
املطلوب  والفائدة  درهم   20000 تعوي�س  و  درهم   500000 و  درهم   420000 وقدرها 
اعالنه/�شامح يا�شني �شالح احمد اجلن�شية:م�شر  عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء  املوافق 2014/6/4 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام الدائرة اخلام�شة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة -- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/22  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• العني - الفجر:

�شمن م�شروع ) احلفاظ على جمال 
مدينتي( الذي يهدف اإىل احلفاظ 
على نظافة وجمال املدينة وحماية 
امل���راف���ق وامل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة على 
ال�شنوية  اختالفها �شمن اخلطط 
التي تعزز توجهات البلدية يف اإبراز 
مدينة  ونظافة  اجل��م��ايل  اجل��ان��ب 
مدينة  ب��ل��دي��ة  ت�شتمر  ال����واح����ات، 
وديان  لتنظيف  حملتها  يف  ال��ع��ني 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني وال���ت���ي ب�����داأت منذ 
حيث  01-03-2014م  ت��اري��خ: 
وحدة  العامة  ال�شحة  اإدارة  اأع��دت 
برناجًما  وال�����ط�����وارئ  اخل����دم����ات 
مدينة  يف  الوديان  لتنظيف  �شنوًيا 
ال���ع���ني، ون����ظ����ًرا ل��ت��غ��ري االأح������وال 
اجلوية يف املدينة و�شقوط االأمطار 
مار�س  وبداية  �شهر فرباير  خالل 
والطوارئ  اخلدمات  وح��دة  قامت 
بحملة تفتي�شية خالل �شهر مار�س 
لتجري التعديالت على برناجمها 
ال�������ش���ن���وي ق���ب���ل ال����ب����دء ب���اأع���م���ال 
الوديان  يف  وال�����ش��ي��ان��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��ف 
العوا�شف  خ��ل��ف��ت��ه  ف��ي��م��ا  ل��ل��ن��ظ��ر 
ب����داأت حملتها  واالأم���ط���ار، وع��ل��ي��ه 
يف  النظر  بعد  ال��ودي��ان  تنظيف  يف 

والنظافة،  ال�����ش��ي��ان��ة  اح��ت��ي��اج��ات 
واالأيدي العاملة واملعدات الالزمة 
�شد  بتنظيف  اإبريل  �شهر  بداية  يف 
ال�شويب والتي نتج عنها 60 نقلة 
االأ�شجار  و  املختلفة  املخلفات  من 
ال�شارة ، باالإ�شافة لت�شوية املواقع 
املنخف�شة و �شيانة اجلدار الرتابي 
بلغت  م�شافة  �شمن  وذل���ك  لل�شد 
3 االآف مرت طواًل و500  طولها 

ا . مرت عر�شً

انتقل العمل بعدها لتنظيف وادي 
-05-11 ت���اري���خ:  م���ن  ال��ف��وع��ة 
-05-20 ت��اري��خ:  اإىل  2014م 

2014م، والتي نتج عنها 12 نقلة 
االأ�شجار  و  املختلفة  املخلفات  من 
ال�شارة ، باالإ�شافة لت�شوية املواقع 
م�شافة  �شمن  ذل��ك  و  املنخف�شة، 
طواًل  م��رت   2000 ط��ول��ه��ا  بلغت 
العمل  ��ا وج���اري  و75 م��رت ع��ر���شً
زالت  وما  ال�شليمي  وادي  حاليًّا يف 

باأعمال  ت��اري��خ��ه  ح��ت��ى  م�����ش��ت��م��رة 
تنظيف و�شيانة الوادي.

وديان  تنظيف  حملة  تخللت  وق��د 
ادارة  تنفذها  ال��ت��ي  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
اخلدمات  وح���دة  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
ع�����دة جهات  ت����ع����اون  وال������ط������وارئ 
ه��زام عبد  وذك��ر  داخلية وخارجية 
اإدارة  ق�شم  رئ��ي�����س  ال��ظ��اه��ري  اهلل 
ال�شحة  ب����اإدارة  ال�شلبة  النفايات 
اخل�����دم�����ات  وح���������دة  اأن  ال����ع����ام����ة 

العني  م��دي��ن��ة  ببلدية  وال���ط���وارئ 
اخلطط  و�شع  على  ج��اه��دة  تعمل 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  وال��ربام��ج 
بها  تزخر  التي  الطبيعية  املميزات 
امل��دي��ن��ة ، وال��ت��ي ت��ت��ن��وع ب��ني املهام 
و احلمالت  ال��ي��وم��ي��ة  و  ال��رئ��ي�����ش��ة 
اإىل توفري  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال���دوري���ة 
النظيفة  وال����ب����ي����ئ����ة  ال���������ش����الم����ة 
اأهمية  اإىل  م�������ش���رًيا  امل���دي���ن���ة،  يف 
الت�شدي مل�شوهات املظهر اجلمايل 
تعود  التي  و  للمدينة  واحل�شاري 
�شلًبا على موارد املدينة و بيئتها و 

تخل بجمال مرافقها العامة. 
م�شوهات  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأ����ش���اف 
امل���ظ���ه���ر اجل�����م�����ايل واحل���������ش����اري 
امل�شوهات  ب���ني  ت��ت��ن��وع  ل��ل��م��دي��ن��ة 
ال�شجريات  و  كاالأ�شجار  الطبيعية 
بني  و  ال�����������ش�����ارة  ال�����ن�����ب�����ات�����ات  و 
ال�شلوكيات اخلاطئة التي ميار�شها 
احلالتني  كلتا  ويف  االأف����راد  بع�س 
على  احلفاظ  على  نعمل جاهدين 
و�شالمة  و���ش��ح��ة  امل��دي��ن��ة  م��ظ��ه��ر 
االإ�شرار  االأف��راد ونعمل على عدم 
ال����ت����ي تعد  ال���ع���ام���ة  ب���امل���م���ت���ل���ك���ات 
م�����ش��وؤول��ي��ة ك���ل ف���رد يف امل��ج��ت��م��ع ، 
ومن �شمنها الوديان التي تعد من 

املناطق احليوية يف املدينة.

•• ال�صارقة-الفجر:

اإطار جهودها للحد من اجلرمية  يف 
ون���������ش����ر االأم����������ن وال����ط����م����اأن����ي����ن����ة يف 
التحريات  اأج����ه����زة  األ���ق���ت  امل��ج��ت��م��ع 
ب������ادارة �شرطة  وامل���ب���اح���ث اجل��ن��ائ��ي��ة 
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  ال��و���ش��ط��ى  املنطقة 
كل  ع��ل��ى   القب�س  ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة 
و)م.م.م(  م���واط���ن  خ.ع.خ(    ( م���ن 
و)ع.���س.���س( ج��زر القمر  لتورطهم 
التجارية   امل��ح��الت  م��ن  ع��دد  ب�شرقة 

مبدينة الذيد .
وكان بالغ هاتفي  قد ورد اإىل غرفة 
املنطقة  ���ش��رط��ة  ب��������اإدارة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
يفيد  االأ�شخا�س  اأح��د  من  الو�شطى 
ال��واق��ع��ة على  امل��ح��الت  بتعر�س اح��د 
طريق الو�شاح مبدينة الذيد لل�شرقة، 

ح��ي��ث ان��ت��ق��ل ع��ل��ى ال���ف���ور ع����دد من  
رجال  م��ن  وف��ري��ق  ال�شرطة  دوري����ات 
ال��ت��ح��ري��ات وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة اإىل 
املوقع املذكور ، وبالو�شول اإىل املوقع 
حامال  االأ�شخا�س  اأح��د  م�شاهدة  مت 
م�شرعا  يتجه  وهو  امل�شروقات  بع�س 

بالقرب  متوقفة  ك��ان��ت  مركبة  نحو 
من اأحد االأحياء ال�شكنية والتي كانت 
بانتظاره وبداخلها �شخ�س اآخر حيث 
وا�شتيقافهم  امل��رك��ب��ة  حم��ا���ش��رة  مت 
�شوؤال  خ��الل  وم��ن  عليهم  والقب�س 
ب�شرقة  بقيامهما  اع��رتف��ا  املتهمني 

اإىل  باالإ�شافة  البالغ  مو�شوع  املحل 
الذيد  اأخ��رى مبدينة  ثالث حمالت 
ب����اال�����ش����رتاك م����ع ���ش��خ�����س ث���ال���ث..  
بينما  امل��ت��ه��م��ني  ت��وق��ي��ف  مت  وع��ل��ي��ه 
اأم���ن���ي م���ن رجال  مت ت�����ش��ك��ي��ل ف��ري��ق 
التحريات واملباحث اجلنائية للبحث 
 .. عليه  والقب�س  الثالث  املتهم  ع��ن 
متكن  والتحري  البحث  خ��الل  وم��ن 
امل�شتبه  ه��وي��ة  م���ن حت��دي��د  ال��ف��ري��ق 
والقب�س  ت��واج��ده  مكان  ومعرفة  ب��ه 
اعرتف  فقد  امل��ذك��ور  وب�شوؤال   ، عليه 
بدوره يف ارتكاب اجلرائم امل�شار اإليها 
باال�شرتاك مع االآخرين لي�شبح عدد 
املتهمني ثالثة اأ�شخا�س مت اإحالتهم 

اإىل النيابة العامة بال�شارقة .
اأ�شحاب  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة  وط��ال��ب��ت 
اجلمهور  واأف����راد  التجارية  امل��ح��الت 

التي  واالحتياطات  التدابري  باتخاذ 
حتول دون تعر�س ممتلكاتهم خا�شة 
امل��ح��الت وامل��ن��ازل ال��ت��ي حت��ت��وي على 
خزن بها مبالغ مالية او قطع ثمينة 
لل�شرقة، وتاأمني حفظها واإبعادها عن 
االأنظار  لكي ال ت�شكل اغراء ل�شعفاء 
النفو�س وتكون عر�شه لل�شرقة موؤكدة 
ي�شاهم يف �شبط  االب��الغ  �شرعة  ب��ان 
الأ�شحابها  احل��ق��وق  وع����ودة  اجل��ن��اة 
ح��ي��ث ن���ا����ش���دت اجل���م���ه���ور ب���االإب���الغ 
لل�شرقة  ال��ت��ع��ر���س  ح���ال  ال���ف���وري يف 
بال�شرطة  االت�شال  وذل��ك من خالل 
اأو   999 وط��ل��ب ال��ن��ج��دة ع��ل��ى رق���م 
اأو عرب   065632222 هاتف رقم 
ال���رق���م املجاين  خ���دم���ة جن��ي��د ع��ل��ى 
800151 اأو عرب الر�شائل الن�شية 

الق�شرية sms على رقم 7999.

•• ال�صارقة-الفجر:

العليا  التقنية  كليتي  من  كل  ح�شلت 
للطالب والطالبات يف ال�شارقة على 
ال�شنوية  امل�����ش��اب��ق��ة  يف  االأول  امل��رك��ز 
نظمتها  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم���ات  ل��ت��ح��دي 
العني  يف  ال���ع���ل���ي���ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات 
مب�����ش��ارك��ة ط���الب وطالبات  م���وؤخ���راً 
التقنية  كليات  يف  التاأ�شي�شية  ال�شنة 
حيث  ال���دول���ة،  م�شتوى  ع��ل��ى  العليا 
ف����رق طالبية  امل�����ش��اب��ق��ة  ت��ن��اف�����س يف 
ودبي  اأبوظبي  يف  التقنية  كليات  من 
وال��ف��ج��رية ومدينة  وراأ������س اخل��ي��م��ة 
كليات  ج���ان���ب  اإىل  وال����ع����ني،  زاي������د 
حول  اأ�شئلة  على  لالإجابة  ال�شارقة، 
دولة االإمارات ويف املعلومات العامة، 
والريا�شيات،  االإجن��ل��ي��زي��ة،  وال��ل��غ��ة 

وتكنولوجيا املعلومات. 
فريق  متكن  الطالبات  م�شابقة  ففي 

ك��ل��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ط��ال��ب��ات يف 
ال�شارقة من حتقيق فوزه ال�شاد�س يف 
االأع��وام ال�شبع االأخ��رية حيث ح�شل 
وبفارق  ن��ق��ط��ة   113 ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق 

ن��ق��ط��ة ك��ام��ل��ة ع���ن ك��ل��ي��ة العني   28
الفريق  الثاين. و�شم  املركز  �شاحبة 
الفائز كل من الطالبات مرمي عبيد 
ومرية اجل�شمي وحمدة مبارك واأمل 

�شلطان وعلياء اأحمد وطيف اأحمد. 
ويف م�شابقة الطالب وللعام اخلام�س 
ال����ت����وايل ح�����ش��ل ف���ري���ق كلية  ع���ل���ى 
ال�شارقة  يف  للطالب  العليا  التقنية 

حيث  امل�شابقة،  يف  االأول  املركز  على 
نقطة   110 ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق  ح�����ش��ل 
كلية  ع��ن  كاملة  نقطة   20 وب��ف��ارق 
الثاين.  امل���رك���ز  ���ش��اح��ب��ة  ال��ف��ج��رية 
الطالب حمد  كل من  الفريق  و�شم 
ال��رح��ي��م وخ��ال��د ج��م��ال ونا�شر  عبد 

حافظ وثنيان ثابت. 
وم�����ن ج��ان��ب��ه��ا ت���وج���ه���ت ال���دك���ت���ورة 
كليات  م���دي���رة  ال��ه��ا���ش��م��ي  حم���دث���ة 
بالتهنئة  بال�شارقة  العليا  التقنية 
ل���ل���ط���الب وال����ط����ال����ب����ات ع���ل���ى ه���ذا 
املتميز  ب���اأدائ���ه���م  م�����ش��ي��دة  االجن������از، 
وكفاءة  وق����درة  ت��ف��وق  يعك�س  ال����ذي 
طالب وطالبات كليات التقنية العليا 
بالتحية  ت��وج��ه��ت  ك��م��ا  ال�����ش��ارق��ة.  يف 
الأع�������ش���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش��ي��ة على 
وتاأهيل  اإع���داد  يف  املبذولة  جهودهم 
يف  والتميز  التفوق  لتحقيق  الطلبة 

خمتلف املجاالت.    

•• ال�صارقة-وام:

عقد املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة 
اجتماعه اال�شبوعي االعتيادي �شباح 
ام�����س مب��ك��ت��ب ���ش��م��و احل���اك���م وذلك 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ح�����ش��ور �شمو 
�شلطان  بن  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
نائب  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي 
واعتمد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي.  املجل�س  رئ��ي�����س 
امل��ج��ل�����س خ����الل ج��ل�����ش��ت��ه ع�����ددا من 
باخلدمات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���و����ش���وع���ات 
وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة واأ����ش���در ع���ددا من 
ال���ق���رارات ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا تطوير 

االإمارة.  ودوائ��ر  موؤ�ش�شات  يف  العمل 
وبعد الت�شديق على حم�شر اجتماع 
املجل�س  اع��ت��م��د  ال�����ش��اب��ق��ة  اجل��ل�����ش��ة 
بني  عقدها  امل��زم��ع  التفاهم  م��ذك��رة 
وموؤ�ش�شة  وامل�شاحة  التخطيط  دائرة 
االإم��ارات للعلوم والتقنية  اإةء�ش�س - 
اإي��ه اآي اأي��ه اأ���س ت��ي  . واأو���ش��ح �شعادة 
امل��ه��ن��د���س ���ش��الح ب���ن ب��ط��ي املهريي 
اأن  وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س 
وتعزيز  ت��ط��وي��ر  اإىل  ت��ه��دف  امل��ذك��رة 
املجاالت  يف  امل�شرتك  التعاون  مبادئ 
ك��اف��ة وت���ق���دمي احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة يف 
واعتمد  الف�شائي.  الت�شوير  جم��ال 
من  املقدمة  الثانية  القائمة  املجل�س 
من  للم�شتفيدين  اال���ش��ك��ان  دائ�����رة 
 2014 ل�شنة  ال�شكنية  امل�����ش��اع��دات 

م�شتفيدا   296 ع���دده���م  وال���ب���ال���غ 
األف  و820  مليونا   187 باإجمايل 
ال�شكنية  امل�����ش��اع��دات  ت��ن��وع��ت  دره����م 
بني قرو�س ومنح وبلغ اجمايل املنح 
للدفعة الثانية 94 منحة اأما عن فئة 
القرو�س فبلغت 202 قر�س. و�شعيا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف تطوير  امل��ج��ل�����س  م���ن 
التنمية  دائ����رة  يف  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
االإدارية  البيئة  وتوفري  االقت�شادية 
املجل�س  اأق�����ر  ل��ل��م��وظ��ف��ني  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
والو�شف  التنظيمي  الهيكل  م�شروع 
الوظيفي لدائرة التنمية االقت�شادية 
واخت�شا�شات  اأه���داف  م��ع  يتفق  مب��ا 
الدائرة ووجه املجل�س باتخاذ الالزم 
ب�شاأن اإ�شداره وفقا للنظام الت�شريعي 
لالإمارة. واطلع املجل�س على املذكرة 

امل����ح����ال����ة م�����ن ال���ه���ي���ئ���ة االحت�����ادي�����ة 
للكهرباء واملاء ووجه املجل�س باإحالة 
املخت�شةالتخاذ  اجلهات  اإىل  املذكرة 
كما   . ف��ي��ه��ا  ورد  م���ا  ب�������ش���اأن  ال������الزم 
اأعمال  ع��ل��ى ج����دول  امل��ج��ل�����س  اط��ل��ع 
االنعقاد  ل����دور  ال�����ش��اد���ش��ة  اجل��ل�����ش��ة 
الت�شريعي  الف�شل  االأول من  العادي 
الإمارة  اال�شت�شاري  للمجل�س  الثامن 
ال�����ش��ارق��ة امل��زم��ع ان��ع��ق��اده��ا ب��ع��د غد 
اخلمي�شوالتي �شيناق�س فيها م�شروع 
و�شالحيات  اأه����داف  تنظيم  ق��ان��ون 
جمل�س التخطيط العمراين يف اإمارة 
التنفيذي  املجل�س  واأ�شدر  ال�شارقة. 
 2014 15 ل�شنة  و   14 ق��رار رق��م 
دوائر.  م���دراء  وتعيني  ترقية  ب�شاأن 
برتقية   14 رق���م  ال���ق���رار  وي��ق�����ش��ي 

اإىل درج���ة  امل����زروع����ي  ����ش���امل  ���ش��ع��ود 
م��دي��ر دائ�����رة وي��ع��ني م���دي���را لهيئة 
ب��احل��م��ري��ة ومديرا  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
لهيئة املنطقة احلرة مبطار ال�شارقة 
ال�����دويل. وي��ق�����ش��ي ال���ق���رار رق���م 15 
عبدالرحمن  م���ري  حم��م��د  ب��رتق��ي��ة 
اإىل درجة مدير دائ��رة ويعني مديرا 
لدائرة املوانئ البحرية واجلمارك يف 
امارة ال�شارقة. واطلع �شعادة عبداهلل 
ب���ن حم��م��د ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س دائ����رة 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال��ث��ق��اف��ة واالإع�����الم 
وتنظيمها  ال���دائ���رة  ن�����ش��اط��ات  ع��ل��ى 
ومنها  املختلفة  الفعاليات  م��ن  ع��دد 
اإىل عا�شمة  �شعرية ق�شائد  اأم�شيات 
الثقافة يحيها 20 �شاعرا تتنوع فيها 
اأ���ش��ك��ال ال�����ش��ع��ر ب��ني ن��ب��ط��ي وف�شيح 

ال��ي��وم بق�شر  وامل��ق��ررب��اأن��ت��ع��ق��دم�����ش��اء 
الثقافة . ومت خالل اجتماع املجل�س 

التنفيذي مناق�شة عدد من الق�شايا 
�شالح  يف  ت�����ش��ب  ال���ت���ي  وال�����ق�����رارات 

ال���ع���ام���ة وخدمة  امل�����ش��ل��ح��ة  حت��ق��ي��ق 
ال�شارقة.

•• ال�صارقة-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
�شموال�شيخ  ب��ح�����ش��ور  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل 
عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
قبل ظهر ام�س �شعادة امل�شت�شار �شامل �شعيد كبي�س النائب 
العام للدولةوذلك مبكتب �شمو احلاكم. ورحب �شموه يف 
م�شتهل اللقاء ب�شعادة النائب العام وتبادل �شموه االأحاديث 
بالدور  واملتعلقة  امل�شرتكة  املوا�شيع  بع�س  ح��ول  ال��ودي��ة 
الذي تلعبه النيابة العامة يف اإر�شاء العدل وحتقيق اأهدافه 

..م�شيدا �شموهبجهود النيابة العامة و موظفيها يف اإعالء 
مبداأ العدل وامل�شاواة و�شيادة القانون . وتطرق اللقاء اإىل 
واأداء  ب�شريالعمل  تتعلق  الق�شاياالتي  من  جملة  مناق�شة 
ال�شارقة. ومن  اإم��ارة  النيابات الأعمالها يف مدن ومناطق 
جهته قدم �شعادة امل�شت�شار �شامل �شعيد كبي�س النائب العام 
للدولة �شكره وامتنانه ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن 
�شلطان القا�شمي على اإتاحة الفر�شة للقاء �شموه. ح�شر 
اللقاء املحامي العام امل�شت�شار را�شد العمراين رئي�س نيابة 
علي  العام  النائب  مبكتب  العام  واملحامي  الكلية  ال�شارقة 

�شامل الطنيجي. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر  

تفقد العميد حممد النوبي حممد نائب قائد عام �شرطة 
يرافقه  ال�شامل  خوير  خ��ور  �شرطة  مركز  اخليمة  راأ����س 
العقيد الدكتور حممد �شعيد احلميدي مدير اإدارة مراكز 
والوقوف  فيه،  العمل  اأداء  �شري  ملتابعة  ال�شاملة،  ال�شرطة 
جولته   وخ��الل  والتطوير.  التح�شني  اآل��ي��ات  اأف�شل  على 
وخمتلف  باملركز،  ال��وح��دات  جميع  النوبي  العميد  تفقد 
مرافق املركز، مطلعاً على اأداء املركز والبيانات االإح�شائية 

بتفعيل  موجهاً  امل��روري��ة،  والق�شايا  اجلنائية  ل��ل��ح��وادث 
اخلطط االأمنية للحد من اجلرمية عرب حتليل الق�شايا 
املنا�شبة  اأ���ش��ل��وب��ه��ا وو����ش���ع اخل��ط��ط  اجل��ن��ائ��ي��ة وم��ع��رف��ة 
للق�شاء عليها . واأو�شح العقيد احلميدي، اأن املراكز كافة 
للتعامل  تام  ا�شتعداد  على  ال�شاعة، وهي  على مدار  تعمل 
اخت�شا�شات كل مركز،  تقع �شمن  التي  االأح��داث  مع كل 
ووجه جميع العاملني اإىل تقدمي كل اخلدمات ال�شرطية 
واإنهاء  ال�����ش��ع��وب��ات  وت��ذل��ي��ل  وي�����ش��ر،  ب�شفافية  للجمهور 

االإجراءات لهم باأ�شرع وقت ممكن.

•• دبي-الفجر:

اختارت املدربة عزة املرزوقي مو�شوع االإبداع يف بيئة العمل 
االثنني  يوم  قدمتها  التي  التدريبية  للدورة  عنواناً  ليكون 
26 مايو يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، وحينما 
�شئلت عن �شبب هذا االختيار قالت: اإن حاجات �شوق العمل، 
امليادين، ومتا�شيا  االإم��ارات يف كافة  والتطور الذي ت�شهده 
مع تطلعات احلكومة الذكية وروؤي��ة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم كل ذلك ي�شتدعي حتريك االإبداع 
يف بيئة العمل، وتغيري النظرة اإىل االأمور املاألوفة، لت�شبح 
االأفكار اخلالقة  تنطلق  اإبداعاً، حتى  واأك��ر  اإيجابية  اأكر 
التي توؤدي اإىل بيئة عمل اأكر راحة ومرونة. ح�شر الدورة 
احلكومية  اجلهات  من  العديد  من  ومتدربة  متدربا   42
واخلا�شة، منها: بلدية دبي، و�شرطة دبي، وبريد االإمارات، 
وغ���رف���ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة راأ������س اخل��ي��م��ة، وه��ي��ئ��ة الطرق 

واملوا�شالت، وهيئة دبي للثقافة والفنون، واملدار�س االأهلية 
املرزوقي  تناولت  وغ��ريه��ا.  �شقيم،  اأم  وم��در���ش��ة  اخل��ريي��ة، 
اأ�شباب  مفهوم االإبداع، وامل�شتويات التي يظهر فيها، وبينت 
ت��ب��ن��ي امل��ن��ظ��م��ات ل���الإب���داع، وذك����رت اأه����م ن��ظ��ري��ات االإب����داع 
كما  االإب����داع،  وم��ع��وق��ات  املثقفني،  ب��ني  واملنت�شرة  امل��ع��روف��ة 
ناق�شت بطريقة عملية اأ�شاليب التفكري االإبداعي اجلماعي، 
الدورة  االإب��داع، وختمت  التي توؤثر يف  االإداري��ة  واملمار�شات 
االإب����داع. وم��ن اجل��دي��ر بالذكر  االأ�شا�شية يف  امل��ب��ادئ  ب��اأه��م 
اأن خ��ب��رية ال��ت��دري��ب االإم��ارات��ي��ة ع��زة امل��رزوق��ي م��دي��ر عام 
موؤ�ش�شة اإيفوليو�شن  قامت بتطوير برنامج تدريبي يحمل 
ا�شم رم�شتنا ليكون مبثابة نافذة تعريفية لرجال االأعمال 
الثقافية  احلياة  جوانب  خمتلف  على  االأج��ان��ب  واملديرين 
اللهجة  تعليم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ، ال��دول��ة  يف  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
مكتبة  تقتنينه  مب��ا  اإعجابها  ع��ن  ع��ربت  وق��د  االإم��ارات��ي��ة، 

الرتاث باملركز من املراجع املهمة يف هذا اجلانب.

•• اأبوظبي-الفجر: 

احتفلت دائرة املالية – اأبوظبي، ممثلة باالإدارة العامة جلمارك اأبوظبي، 
االأوىل من منت�شبي  الدفعة  – اأبوظبي، بتخريج  يف فندق دو�شت ثاين 
التفتي�س  دورة  يف  امل�شاركني  وال�شواحل؛  احليوية  املن�شاآت  حماية  جهاز 
اأبوظبي  بجمارك  املقدرة  وبناء  التدريب  اإدارة  نظمتها  والتي   ، االأمني 
خالل الفرتة من 20 اأبريل ولغاية 15 مايو املا�شي، باأكادميية جمارك 

اأبوظبي.
 26 البالغ عددهم  امل�شاركني  لتكرمي  اأقيم  الذي  التخريج  ح�شر حفل 
اإدارة  مدير  الفهيم،  عبدالرحيم  اأبوبكر  من  كاًل  اجلهاز؛  موظفي  من 
اخلدمات  اإدارة  مدير  الهاملي،  عتيق  �شعيد  امل��ق��درة؛  وب��ن��اء  ال��ت��دري��ب 

من  ال�شبو�شي،  �شيف  حممد  ركن  والعقيد  اأبوظبي؛  بجمارك  امل�شاندة 
جهاز حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل، اإ�شافًة اإىل ممثلني عن االإدارة 
خرباء  من  وع��دد  – اأبوظبي،  الق�شاء  دائ��رة  اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة 

التدريب باأكادميية جمارك اأبوظبي.
ويف كلمته اأمام حفل التخريج، رحب اأبوبكر عبدالرحيم الفهيم ب�شيوف 
الدورة  ه��ذه  باإجناز  �شعادته  عن  فيها  معرباً  للجمارك،  العامة  االإدارة 
التي تعك�س التعاون امل�شرتك املثمر والبّناء بني جمارك اأبوظبي وجهاز 
حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل، وتتما�شى مع الروؤية اال�شرتاتيجية 
جلمارك اأبوظبي املتمثلة يف وطن اآمن واقت�شاد مزدهر. كما اأكد الفهيم 
الب�شري  للعن�شر  اأبوظبي  جمارك  توليه  ال��ذي  الكبري  االهتمام  على 
�شبل  بكافة  ت��زوي��ده  خ��الل  م��ن  الر�شيدة،  القيادة  تركيز  حم��ور  بكونه 

التنمية والتطوير، وكل ما يحتاج اإليه من العلم والتدريب. 
واأثنى الفهيم على اخلريجني من منت�شبي جهاز حماية املن�شاآت احليوية 
التي  تدريبهم  ف��رتة  خ��الل  اخل��ري��ج��ون  اأب���دى  لقد  ق��ائ��اًل:  وال�شواحل 
كبرياً  التزاماً  والتدريب؛  التاأهيل  من  اأ�شابيع  اأربعة  مدار  على  امتدت 
ال��دورة. ونحن يف االإدارة العامة جلمارك  وجهداً مق�ّدراً يف اإجناح هذه 
االل��ت��زام يف  منهم  اآم��ل��ني  وال��ن��ج��اح،  التوفيق  دوام  لهم  نتمنى  اأب��وظ��ب��ي 

تطبيق املعارف واملهارات التي تلقوها خالل فرتة التدريب. 
واختم الفهيم كلمته بتقدمي ال�شكر والتقدير لكل من �شاهم يف اإجناح 
هذه الدورة من االإدارة العامة ل�شرطة اأبوظبي، دائرة الق�شاء وموظفي 

اأكادميية جمارك اأبوظبي.
ق��ّدم فيها  ال��ع��ري��اين، كلمة  امل��ق��دم رك��ن طيار حميد  األ��ق��ى  وعقب ذل��ك 

ال�شكر جلمارك اأبوظبي واجلهات امل�شاركة التي �شاعدت على اإجناح هذه 
الدورة، موؤكداً على اهتمام القيادة الر�شيدة باإعداد جيل قادر على حتمل 
امل�شوؤولية للم�شاهمة يف توفري االأمن واالأمان وتاأمني مكت�شبات الوطن 
يف كل ربوعه. ويف ختام احلفل قدم اأبوبكر عبدالرحيم الفهيم درع االإدارة 
وملمثلي  ال�شبو�شي،  �شيف  حممد  ركن  للعقيد  اأبوظبي  جلمارك  العامة 
التقدير  ���ش��ه��ادات  ت��وزي��ع  ج��رى  كما  الق�شاء،  ودائ����رة  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة 
اأب��وظ��ب��ي، ف�شاًل ع��ن توزيع  اأك��ادمي��ي��ة ج��م��ارك  اأ���ش��ات��ذة  للمدربني م��ن 
التي  االأم��ن��ي  التفتي�س  دورة  اأن  يذكر  املتدربني.  على  التخرج  �شهادات 
اتفاق  نتاج  اأبوظبي كانت  املقدرة بجمارك  التدريب وبناء  اإدارة  نظمتها 
م�شرتك بني اإدارة اجلمارك وجهاز حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل، 

وتعاون من �شرطة اأبوظبي ودائرة الق�شاء – اأبوظبي.

تخريج الدفعة االأوىل من منت�شبي جهاز حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل امل�شاركني يف دورة التفتي�س االأمني 

بلدية مدينة العني توا�شل حملة تنظيف الوديان حتت �شعار احلفاظ على جمال مدينتي

�شرطة ال�شارقة تلقي القب�س على ت�شكيل ع�شابي يقوم ب�شرقة املحلت التجارية مبدينة الذيد

طلب وطالبات التقنية العليا بال�شارقة يحققون املركز االأول يف م�شابقة حتدي املعلومات 

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

ويل عهد ال�شارقة ي�شتقبل النائب العام للدولة

نائب قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة يتفقد مركز خور خوير ال�شامل 

مركز جمعة املاجد ينظم دورة االإبداع يف بيئة العمل
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عربي ودويل

�شبطت ال�شرطة ال�شينية يف اقليم �شينجيانغ 1،8 اطنان من مواد 
�شنع متفجرات واعتقلت خم�شة ا�شخا�س، كما اعلنت ال�شلطات اثر 
موجة من الهجمات الدامية التي حملت م�شوؤوليتها لنا�شطني من 

االويغور امل�شلمني.
وحملت  االره���اب  قمع  بحملة  اال���ش��ب��وع  نهاية  يف  ال�شني  وتعهدت 
ب�شكل  ي�شتهدفون  �شينجيانغ  م��ن  النف�شاليني  العنف  م�شوؤولية 

متزايد مدنيني ويو�شعون نطاق هجماتهم يف اال�شهر املا�شية.
واال�شبوع املا�شية قتل خم�شة م�شتبه بهم 39 �شخ�شا وا�شابوا اكر 
عا�شمة  يف  �شوق  يف  �شيارة  وان��ف��ج��ار  هجوم  يف  ب��ج��روح  ت�شعني  م��ن 
االلكرتوين  املحلية  احل��ك��وم��ة  م��وق��ع  واف����اد  اوروم��ت�����ش��ي.  االق��ل��ي��م 
تيان�شان ان عنا�شر من ال�شرطة يف هوتان بجنوب �شينجيانغ دمروا 
موقعني ل�شنع متفجرات و�شادروا 1،8 اطنان من املعدات التي كان 
املا�شية  االيام  الع�شابة ل�شنع منها متفجرات ويف  يخطط عنا�شر 
اىل  والتوجه  قنابل،  و�شع  بهدف  متفجرات  �شنع  املجموعة  ب��داأت 
الع�شابة  ان  املوقع  وا�شاف  ا�شافت.  كما  هوتان  يف  مكتظة  مناطق 
ان  قائال  الديني  والتطرف  لالرهاب  تروج  فيديو  ا�شرطة  �شاهدت 
اورومت�شي  من  معدات  ب�شراء  العنا�شر  بع�س  امر  املجموعة  زعيم 

واماكن اخرى يف ال�شني.

اعلن اجلي�س النيجريي انه مت حتديد مكان وجود التلميذات املئتني 
اللواتي خطفتهن جماعة بوكو حرام اال�شالمية وقال رئي�س اركان 
الك�س بادي لل�شحافيني امام  املاري�شال  النيجريية  امل�شلحة  القوات 
املقر العام للدفاع يف ابوجا ان اخلرب ال�شار بالن�شبة اىل الفتيات اننا 

نعلم مكان وجودهن لكننا ال ن�شتطيع ان نك�شفه لكم .
مدر�شة  من  ني�شان-ابريل  منت�شف  يف  تلميذة   276 خطف  واث��ار 
223 منهن حمتجزات،  ت��زال  نيجرييا، ال  �شرق  �شمال  �شيبوك يف 
يف  للم�شاعدة  دول��ي��ة  تعبئة  اىل  وادى  نيجرييا  يف  ا�شتنكار  موجة 
العثور عليهن. وار�شلت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�شا واخريا 
ا�شرائيل خرباء مل�شاعدة نيجرييا وادىل امل�شوؤول الع�شكري النيجريي 
بهذه الت�شريحات بعدما خاطب متظاهرين نظموا االثنني م�شرية 

حتى املقر العام للدفاع يف ابوجا ت�شامنا مع املخطوفات.
واذ رف�س ك�شف تفا�شيل حول مكان وجود التلميذات، اعترب بادي ان 

العملية �شر ع�شكري ، وا�شاف اننا نعمل. �شنعيد الفتيات .
وام����ام امل��ت��ظ��اه��ري��ن ق���ال ال اح���د ي��ح��ق ل��ه ان ي��ق��ول ل��ن��ا ان اجلي�س 
النيجريي يجهل ما يقوم به. نحن نعلم مبا نقوم به. ال ميكننا ان 

جنازف بقتل بناتنا يف حني اننا نريد حتريرهن .
 

�شرية تت�شمن قيامها بردود  اإع��داد وثيقة  ام�س عن  اأعلنت رو�شيا، 
حمددة على حظر جتاري اأوروبي واأمريكي مرتقب �شدها.

ونقلت وكالة اأنباء نوفو�شتي الرو�شية عن اأندريه بيلو�شوف، م�شاعد 
الرئي�س الرو�شي، اأن احلكومة الرو�شية اأعدت قائمة �شرية بالردود 
اأ�شتطيع  قائال  مرتقبة،  واأم��ريك��ي��ة  اأوروب��ي��ة  عقوبات  على  املمكنة 

القول اإننا نعرف كيف نرد على اإجراءات �شد رو�شيا .
وبدوره عرب وزير االإقت�شاد الرو�شي، األيك�شي اأوليوكايف، يف كلمته 
مب��ن��ت��دى ���ش��ان ب��ط��ر���ش��ب��ورغ االإق��ت�����ش��ادي ع��ن اع��ت��ق��اده اأن االإحت���اد 
التجارة  اإج���راءات حتظرها منظمة  اتخاذ  �شيرتاجع عن  االأوروب���ي 

العاملية.
اأن يناق�س ق��ادة دول االإحت��اد االأوروب��ي ما ي�شتطيعون  ومن املتوقع 
اأن يفر�شوه من عقوبات على رو�شيا ب�شبب �شم �شبه جزيرة القرم 
اإليها. وكانت الواليات املتحدة االأمريكية واالإحتاد االأوروبي حظرا 

التعامل مع �شركات وم�شوؤولني رو�س حمددين.

عوا�صم

بكني

مو�سكو

اأبوجا

هاآرت�س : اإ�شرائيل بداأت �شرًا باعتماد تو�شيات 
جلنة ليفي التي ال تعترب ال�شفة اأر�شًا حمتلة

•• غزة -وام:

بداأت احلكومة اال�شرائيلية �شراً باعتماد اجراءات من �شاأنها عرقلة مهمة 
طرد امل�شتوطنني الذين يقومون بال�شيطرة عنوة على اأرا�س فل�شطينية 
بو�شر  التي  االج���راءات  الغربية.  ال�شفة  يف  اال�شتيطاين  البناء  وت�شهل 
هي  اال�شرائيلية  احلكومة  يف  بعد  ر�شميا  تقر  مل  اأنها  رغ��م  باعتمادها 
تو�شيات كانت قد بلورتها جلنة برئا�شة القا�شي املتقاعد اأدموند ليفي 
وتق�شي باقامة حماكم خا�شة للبت بالنزاعات التي تن�شاأ حول االأرا�شي 
امل�شتوطنني.  اأوامر االخالء �شد  ا�شتخدام  الغربية وتقلي�س  ال�شفة  يف 
�شحيفة هارت�س التي اأوردت النباأ يف موقعها على ال�شبكة ام�س اأفادت اأن 
تقرير جلنة ليفي الذي عالج ق�شايا ق�شائية خمتلفة تتعلق باالأرا�شي 
يف ال�شفة الغربية مت تقدميه للحكومة اال�شرائيلية 2012 وهو يقرر 
باأن ال�شفة الغربية لي�شت اأر�شا حمتلة من الناحية القانونية وي�شيف 
عددا من التو�شيات الهادفة اىل ت�شهيل اال�شتيطان اليهودي يف ال�شفة 

الغربية.  
وح�شب ال�شحيفة انه يف ذلك الوقت فان احلكومة اال�شرائيلية التي كانت 
اخل�شو�س  بهذا  ق��رار  م�شودة  بتح�شري  وقامت  التو�شيات  تبني  تعتزم 
تراجعت يف اللحظة االأخرية خ�شية من رد الفعل الدويل وقررت تاجيله 
ولكن يف غ�شون ذلك فان اأجزاء من التو�شيات يتم اعتمادها .. كما تك�شف 
اأمر من�شق عمليات  االأم��ن مو�شيه يعالون  باأن وزير  التي تقول  هاآرت�س 
يف  املركزية  التو�شيات  لتبني  باال�شتعداد  الغربية  ال�شفة  يف  احلكومة 
يف  االأرا���ش��ي  ب�شوؤون  متخ�ش�شة  حمكمة  اإق��ام��ة  مقدمتها  ويف  التقرير 
ال�شفة الغربية واأ�شارت اىل مبا�شرة التح�شريات القامة هذه املحكمة. 
الفل�شطينيني حق  �شتحرم  اجلديدة  االج��راءات  فان  ال�شحيفة  وح�شب 
املدنية وجي�س االحتالل الإخالء م�شتوطنني قاموا  االإدارة  التوجه اىل 
للمحكمة  التوجه  عليهم  �شيتوجب  بل  عليها  وال�شيطرة  ار�شهم  بغزو 

املتخ�ش�شة التي �شيتم ان�شاوؤها لهذا الغر�س.

ال�شيا�شة تطغى على زيارة البابا للأرا�شي املقد�شة

لقاء بني رئي�شي وزراء الهند وباك�شتان احلكومة الهندية اجلديدة تت�شلم مهامها 
ال��ب��ريوق��راط��ي��ة وال��ف�����ش��اد. وي��ق��ول حم��ل��ل��ون ان الفوز 
بتطبيق  تفوي�شا  يعطيه  ح��زب��ه  حققه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
وزراء  رئي�س  حكومة  حت��ت  طويال  تعرت  ا���ش��الح��ات 
ف�شائح  طاردتها  التي  �شينغ  مامنوهان  ال�شابق  الهند 

ف�شاد.
والتقى مودي الثالثاء بنظريه الباك�شتاين نواز �شريف 
احلكومة  رئي�س  تن�شيب  مرا�شم  حل�شور  دع��ي  ال��ذي 
الهندية اجلديد. وقال فريق مودي ان الق�شد من هذه 
اللفتة غري امل�شبوقة هو بناء روابط قوية بني اجلارتني. 
ويتخذ حزب بهاراتيا جاناتا عادة مواقف �شارمة ب�شاأن 

االمن القومي خا�شة ما يتعلق منها بباك�شتان.

•• نيودلهي-رويرتز:

وعد وزير املالية الهندي با�شالح املوازنة العامة للدولة 
اجلديدة  احلكومة  ت��ويل  م��ع  امل�شتثمر  ثقة  وا�شتعادة 
اأف�شل  ق��ادم��ة  ب��اأي��ام  وع��د  على  الثالثاء  ام�س  مهامها 

ملاليني املواطنني الغا�شبني.
وعني اآرون جيتلي املحامي والرفيق احلزبي املقرب من 
رئي�س الوزراء اجلديد ناريندرا مودي يف من�شب وزير 
املالية ر�شميا بعد يوم من تويل احلكومة يف اأعقاب ن�شر 
�شاحق حلزب بهاراتيا جاناتا الهندو�شي يف االنتخابات.

على  بالق�شاء  بوعد  االنتخابية  حملته  م��ودي  وخا�س 

البابا  ت��وق��ف  و   . ال��ب��اب��ا  ا���ش��ت��غ��الل 
ف��رن�����ش��ي�����س االح�������د ام�������ام اجل������دار 
بيت  مدينة  يف  اال�شرائيلي  الفا�شل 
مقررة،وهو  تكن  مل  خطوة  يف  حلم 
�شاحة  ق��دا���س يف  ل��ع��ق��د  يف ط��ري��ق��ه 

املهد. 

باملور  يغال  اال�شرائيلية  اخلارجية 
الفل�شطينيني  ان  ال��وا���ش��ح  م��ن  ان��ه 
قاموا بن�شب افخاخ حم�شرة ب�شكل 
جيد للبابا �شكلت جزءا من تطويع 
الزيارة كاأداة خلدمة اهداف دعائية 
الدهي�شة  مل��خ��ي��م  زي���ارت���ه  وخ����الل   .
تلقى  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني،  ل���الج���ئ���ني 
احل��رب االع��ظ��م هدية من��وذج ملفتاح 
الالجئني  ع��ودة  ال��ذي ميثل  العودة 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ال���ذي���ن ه���ج���روا يف 
باال�شافة   1948 ع�����ام  ال���ن���ك���ب���ة 
با�شم  وه���م���ي���ة  الج�����ئ  ب���ط���اق���ة  اىل 
لوكالة  ب��امل��ور  وق���ال  امل�شيح.  ال�شيد 
خ�����الل ذهابه  م����ن  ب���ر����س  ف���ران�������س 
جبل  يف  الهجمات  قتلى  ن�شب  اىل 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

البابا  �����ش����ورة  ان  حم���ل���ل���ون  راأى 
االرا�شي  اىل  رح��ل��ت��ه  يف  فرن�شي�س 
اجلدار  ام����ام  ي�شلي  وه���و  امل��ق��د���ش��ة 
ال�شفة  يف  اال���ش��رائ��ي��ل��ي  ال��ف��ا���ش��ل 
انت�شارا  ���ش��ك��ل��ت  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
ك���ب���ريا ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف احل���رب 
رغبة  رغ��م  ا�شرائيل  �شد  الدعائية 
احل�����رب االع����ظ����م يف ال���ت���ع���اط���ف مع 

معاناة اجلميع.
احرونوت  يديعوت  �شحيفة  وقالت 
من  واح���دة  ���ش��ورة  ان  اال�شرائيلية 
 ، بالفعل  التاريخ  البابا دخلت  زي��ارة 
مو�شحة ان وقفة البابا االحد التي 

مل تكن مقررة امام اجلدار الفا�شل 
اجنازا  تعترب  حل��م  ب��ي��ت  م��دي��ن��ة  يف 
للعالقات العامة الفل�شطينية . من 
جهتها، اكدت ع�شو اللجنة التنفيذية 
الفل�شطينية حنان  التحرير  ملنظمة 
قدا�شته  توقف  ان  بيان  ع�شراوي يف 
ام����ام ج����دار ال��ف�����ش��ل ال��ع��ن�����ش��ري يف 
ط��ري��ق��ه اىل ���ش��اح��ة امل���ه���د ك����ان له 
كبري االثر يف ابناء �شعبنا حيث بدا 
ت��اأث��ره واح�����ش��ا���ش��ه وا���ش��ح��ا مبعاناة 
ب�شكل  اختار  البابا  ان  وراأت   . �شعبنا 
مدرو�س ان يحط مبا�شرة يف مدينة 
االردنية  ال��ع��ا���ش��م��ة  م���ن  ب��ي��ت حل���م 
عمان باعتباره اعرتافا علنيا بدولة 
فل�شطني . وقال املتحدث با�شم وزارة 

بناء  مت  مل���اذا  ال��ب��اب��ا  هرت�شل،)فهم( 
ذلك اجلدار وكان لديه كلمات قوية 
فرن�شي�س  البابا  وزار  االره���اب  �شد 
االثنني يف خطوة غري مقررة ن�شبا 
اال�شرائيليني  القتلى  ذكرى  الحياء 
الذين �شقطوا يف هجمات، مبرافقة 
بنيامني  اال�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س 
نتانياهو. واكد نتانياهو الذي طلب 
من البابا زيارة الن�شب نحن ال نعلم 
نعلمهم  ب���ل  ال��ق��ن��اب��ل  زرع  اط��ف��ال��ن��ا 
ج��دار �شد  بناء  علينا  ولكن  ال�شالم 

اولئك الذين يتعلمون العك�س .
من جهته، قال ايتان هابر الذي �شغل 
يف ال�شابق من�شب مدير مكتب رئي�س 
ا�شحق  اال�شبق  اال�شرائيلي  ال���وزراء 

الفل�شطينيني  ان  م��ق��ال  يف  راب����ني 
واال�شرائيليني انحرفوا عن اخلطة 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة واط���ل���ق���وا م��ع��رك��ة حيل 
الكاثوليك  قائد  ح�شاب  على  ق��ذرة 
ال��ع��امل ولي�س  ال��ك��ث��ري يف  ان  وت��اب��ع 
عن  را�شيني  غري  فقط  الكاثوليك 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

بداأ رئي�س الوزراء الهندي نارندرا مودي واليته ام�س مبحادثات مع نظريه 
املتوقف منذ  البلدين  احل��وار بني  �شعيا الحياء  �شريف  نواز  الباك�شتاين 
وكان الزعيم القومي الهندو�شي  اعتداءات بومباي الدامية عام 2008. 
بادرة  يف  تن�شيبه،  اىل حفل  �شريف  بدعوة  املا�شي  اال�شبوع  مفاجاأة  اث��ار 
اعتربت ا�شارة انفتاح على الدولة املجاورة. وادى مودي الذي قاد حزبه 
الت�شريعية،  االنتخابات  وا�شع يف  انت�شار  الهندو�شي اىل حتقيق  القومي 
اليمني م�شاء االثنني بح�شور قادة �شت دول من جنوب ا�شيا بينهم نواز 
�شريف، قبل ان يعلن �شباح الثالثاء ت�شكيلة حكومته. والتقى الرجالن 
ظهر الثالثاء وعقدا اجتماعا ا�شتمر خم�شني دقيقة. وظهرا عند مدخل 
الق�شر الذي اجتمعا فيه وت�شافحا وهما يبت�شمان امام عد�شات امل�شورين. 

ويعترب رئي�س الوزراء الهندي اجلديد من ان�شار اخلط املت�شدد يف حزب 
ال�شعب الهندي )بهاراتيا جاناتا(، مبا يف ذلك داخل �شفوف حزبه. كما 
ال�شغب  اعمال  منذ  الباك�شتانيني  من  كبرية  �شريحة  لدى  الريبة  يثري 
التي �شهدتها والية غوجارات عام 2002 يف وقت كان يديرها منذ ب�شعة 
ا�شهر وا�شتهدفت امل�شلمني فيها. لكن باختياره دعوة نظريه الباك�شتاين 
اىل حفل تن�شيبه، ا�شقط مودي حجج العديد من منتقديه، اذ مل ي�شبق 
قبل.  ق�شم نظريه من  مرا�شم  ان ح�شر  البلدين  رئي�س حكومة يف  الي 
الهند لالنخراط يف  بدفع  االثنني  يوجهها  ر�شالة  اول  م��ودي يف  ووع��د 
اال�شرة الدولية من اجل تعزيز ق�شية ال�شالم يف العامل والتنمية . واللقاء 
على  يعقد  البلدين  حكومتي  لرئي�شي  لقاء  اول  هو  و�شريف  م��ودي  بني 
االرا�شي الهندية منذ قطع العالقات الثنائية بعد اعتداءات بومباي التي 

اوقعت 166 قتيال عام 2008.

مل يكن من بني املعت�شمني يف �شاحة امليدان

من هو بورو�سينكو

ملياردير �شاحة امليدان وملك ال�شوكوالته.. ورئي�س اأوكرانيا اجلديد؟

التزم  الذاتي، وقد  من اجل الراء 
ببيع كل �شركاته يف حال انتخابه .

ول���ك���ن ه����ذا ال مي��ن��ع م���ن االإ����ش���ارة 
واالقت�شادي  امل��ايل  �شعوده  اأّن  اإىل 
تزامن مع م�شواره ال�شيا�شي ، وهو 
م���ا ي�����ش��ف��ه خ�����ش��وم��ه ب���اأّن���ه عالمة 
يتخذه  ح���ني  ، يف  ان��ت��ه��ازي��ت��ه  ع��ل��ى 
اأ�شدقاوؤه دليال على وفائه الأفكاره 
انت�شاره  بورو�شينكو  ث��واب��ت  وم��ن 
ل��ل��ت��ق��ارب ب���ني اأوك���ران���ي���ا واالحت����اد 

االأوروبي.
عام 1998 ، كان ع�شوا يف احلزب 
املوحد  االج��ت��م��اع��ي  ال��دمي��ق��راط��ي 
املوايل للرئي�س ليونيد كوت�شما عام 
الت�شامن  حركته  اأ�ش�س   ،  2000
تاأ�شي�س حزب  �شنة يف  بعد  لي�شارك 
االأق����ال����ي����م، ل���ي���دع���م الح���ق���ا حزب 

الرئي�س فيكتور يو�شينكو. 
جلنة  رئي�س  اأ���ش��ب��ح   ،  2002 ع��ام 
ب��ع��د مرور  ال����ربمل����ان،  امل��ي��زان��ي��ة يف 
تر�شيح  ب���ت���م���وي���ل  ي����ق����وم  ���ش��ن��ت��ني 
يوت�شينكو يف االنتخابات الرئا�شية، 
 ، الربتقالية  الثورة  مباله  يدعم  و 
تلك احلركة ال�شعبية التي اندلعت 
 ، االنتخابات  تزوير  على  احتجاجا 
مما ا�شطر اإىل تنظيم جولة ثالثة 
ل��ل��غ��رب فيكتور  امل�����وايل  ف��ي��ه��ا  ف����از 
لرو�شيا  امل�����وايل  ع��ل��ى  ي��وت�����ش��ي��ن��ك��و 

فيكتور يانوكوفيت�س.
يحُكافاأ بورو�شينكو بتعيينه �شكرتريا 
القومي  وال����دف����اع  االأم�����ن  مل��ج��ل�����س 
 2005 �شبتمرب  ويف   ، االأوك����راين 
ف�شاد  ب��ح��ال��ة  ب��ارت��ب��اط��ه  ا���ش��ت��ب��ه   ،
عقاري تتعلق ببناء يف حديقة و�شط 
كييف، حفظ املدعي العام الق�شية، 
ال�شنة  ليعود يف  لكنه فقد من�شبه، 
اإىل الربملان رئي�شا للجنة   ، التالية 
املالية والبنوك، ثم حمافظا للبنك 

املركزي االأوكراين.

�أول رجل �أعمال
ينا�سر �مليد�ن

بو�شول  ال�شيا�شية  حياته  تنته  مل 
فيكتور يانوكوفيت�س اإىل ال�شلطة ، 

وان���ه بنى  امل��ي��دان،  امل��ئ��ات يف �شاحة 
اإمرباطوريته لل�شوكوالته مب�شادرة 
وان  القدمية،  ال�شوفياتية  امل�شانع 
حتتوي  ي�شنعها  ال��ت��ي  احل��ل��وي��ات 
ا�شرتى  وان��ه  �شرطنة،  محُ م��واد  على 
املالكم كليت�شكو حتى ال يناف�شه يف 
االنتخابات الرئا�شية، وانه �شاعد يف 
دفع حركة ميدان اإىل التطرف لكي 
ال�شلطة  اإىل  ال��و���ش��ول  ل��ه  يت�شنى 

مب�شاعدة اليمني املتطرف .
وّجه  ال��ذي  االأخ��ري  ال�شهم  ويتنزل 
ال�شامية،  م����ع����اداة  خ���ان���ة  يف  اإل���ي���ه 
اأ�شل  م���ن  وال������ده،  اأّن  يف  وي��ت��م��ث��ل 
ا�شم والده  اغتياله، وان  يهودي مت 
وايزمان،  واإمن���ا  بورو�شينكو  لي�س 
ا���ش��م قرينته عند  ات��خ��ذ  و ك��ان ق��د 
ال�شائعة  زواجها. و�شواء كانت هذه 
هدفها  ف����اإّن  خ��اط��ئ��ة،  اأو  �شحيحة 
ب��ورو���ش��ي��ن��ك��و يف  ت�����ش��وي��ه �شمعة  ه��و 
اأوكرانيا،  غ��رب  القومية  االأو���ش��اط 
امل��ن��اورة مل تعّمر طويال  لكن ه��ذه 

ومل حتقق اأهدافها .
وب�����ني م����ن اأط����ي����ح ب���ه���م م����ن رم����وز 
ال���ن���ظ���ام ال�������ش���اب���ق، وق����دم����اء ق����ادة 
ال��ت��ي �شاهمت  ال��ربت��ق��ال��ي��ة  ال���ث���ورة 
يف خ��راب اأوك��ران��ي��ا، واأول��ئ��ك الذين 
الرئي�س  مع  21 فرباير  يف  وّق��ع��وا 
و�شطا  ح��ال  يانوكوفيت�س  امل��ع��زول 
�شاحة ميدان، حقق  رف�شته ح�شود 
كرجل  الظهور  معجزة  بورو�شينكو 
جديد، وقد اأغوت ب�شاطة برناجمه 
متكني   : ال��ن��اخ��ب��ني  وا���ش��ت��ق��ط��ب��ت 
الذي  ال��ن��ج��اح  نف�س  م��ن  اأوك��ران��ي��ا 

حققه يف موؤ�ش�شاته و�شركاته. 
دعوا  خحُ اأن��ه��م  االأوك��ران��ي��ون  يعتقد 

مرتني:
ب����ادل����وا  ع���ن���دم���ا   ،  1991 ع������ام 
االحتاد  بعد  م��ا  بنظام  اال�شتقالل 

ال�شوفياتي..
حتالف  ���ش��ادر  ملّ��ا   ،  2004 و�شنة   
الثورة  امل���ال  واأب���اط���رة  ال�شيا�شيني 
اأّنهم وعدوا هذه  الربتقالية ، غري 
باأنهم  منهم،  ال�شباب  خا�شة   ، املرة 

�شيبقون يقظني!.

لذلك تكون لالأول رئا�شة اأوكرانيا، 
وتتهم  ك���ي���ي���ف.  ع����م����دة  ول����ل����ث����اين 
الذي  ال��وج��ه  تيمو�شينكو،  ي��ول��ي��ا 
���ش��ق��ط ل��ل��ث��ورة ال��ربت��ق��ال��ي��ة ، تتهم 
الطابور  اإىل  باالنتماء  بورو�شينكو 

اخلام�س ملو�شكو يف اأوكرانيا.

مّتهم من �جلميع..
 وبجميع �الأدو�ء

الرئي�س اجلديد  ك��ان  االأزم���ة،  قبل 
باملائة من   40 الأوك��ران��ي��ا مي��ار���س 
اأع���م���ال���ه م���ع رو���ش��ي��ا ال��ت��ي تربطه 
ب��ه��ا رواب�����ط ث��ق��اف��ي��ة اأي�����ش��ا . فهو 
اأرث��وذك�����ش��ي ي��دي��ن ب��واج��ب الطاعة 
بطريركية  ال  مو�شكو  لبطريركية 
العديد من  ���ش��ارك يف  ، وق��د  كييف 
االجتماعات يف االأديرة على اجلانب 

االأخر من احلدود.
الرو�شية  الدعاية  فان  ذل��ك،  ورغ��م 
نف�س  ويف  ق���وت���ه���ا  اأث���ب���ت���ت  ال���ت���ي   ،
االأزم���������ة  ت���ب�������ش���ي���ط���ه���ا يف  ال�����وق�����ت 
�شهامها.  تعفه من  االأوك��ران��ي��ة، مل 
اأكد �شريط عر�س على �شا�شة  وقد 
بورو�شينكو  اأّن  الرو�شي،  التلفزيون 
قتلوا  الذين  القنا�شة  بتمويل  ق��ام 

بل على العك�س من ذلك مت تعيني 
بورو�شينكو وزيرا لل�شوؤون اخلارجية 
هذا  يف  وبقي   ..2009 اأكتوبر  يف 
اإىل  ينتقل  اأن  ق��ب��ل  ع��ام��ا  امل��ن�����ش��ب 
وزارة التجارة والتنمية االقت�شادية 
تقريب  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  اج������ل  م�����ن 
اأوكرانيا من االحت��اد االأوروب��ي كما 
اأر�شل  ب��ال��وزارة  التحاقه  وي��وم  ق��ال 
للتفتي�������س  ال�شرطة  يانوكوفيت�س 
مبثاب�������ة  ذل���ك  وك���ان  م�شنعه،  يف 

حتذير جماين.
الربملان  اإىل  ع������اد   ،2013 ع���ام 
مرة اأخرى، واأ�شبح ع�شوا يف جلنة 
ال��ت��ك��ام��ل م���ع االحت������اد االأوروب�������ي، 
ال��ت��خ��ل��ي ع���ن مهامه  وك�����ان ع��ل��ي��ه 
الوزارية، وكان����ت تلك �شرب�����ة حظ 
. ف��ع��ن��دم��ا ن���زل االأوك���ران���ي���ون اإىل 
�شيا�شة  ع��ل��ى  ل��الح��ت��ج��اج  ال�����ش��وارع 
بورو�شينكو  يكن  مل   ، يانوكوفيت�س 
وكان  ح��ك��وم��ي��ة،  حقيبة  اأي  ي�شغل 
حركة  اإىل  ين�شم  اأعمال  رج��ل  اأول 

اورو ميدان ويدعمها ماليا.
كنال  التلفزيونية  قناته  كانت  لقد 
5 ال���وح���ي���دة ال���ت���ي ت���ق���دم اأخ���ب���ارا 
متعاطفة مع املحتجني، بينما كانت 

القنوات احلكومية تقت�شر على بّث 
الدعاية الر�شمية.

بورو�شينكو  ظ��ّل   ، ال��وق��ت  نف�س  يف 
م��ت��ح��ف��ظ��ا وب���ع���ي���دا ع����ن االأن����ظ����ار، 
غرار  ع��ل��ى  امل���ي���دان  يف  يعت�شم  مل 
للزعامة،  االآخ����ري����ن  ال���ط���احم���ني 
الذهاب  م��ن  ذل���ك  مي��ن��ع��ه  اأن  دون 
�شّمها  قبل  القرم  جزيرة  �شبه  اإىل 
اأول  بني  يكون من  وان  رو�شيا،  اإىل 
املاأ�شاة  بعد  اأودي�����ش��ا  اإىل  ال��زائ��ري��ن 
التي اأودت بحياة اأربعني �شخ�شا يف 

حريق مبنى النقابات .
احلزبية  والءات���ه  تغيري  جانب  اإىل 
���ع���ي���ب عليه  يحُ م���واق���ف���ه،  وان����ق����الب 
خ�شومه �شلته باأحد اأباطرة النفط 
والغاز دميرتي فريتا�س، وهو الجئ 
يف فيينا، معروف بعالقته بالرئي�س 
ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني، وحتت 
اأمريكية  اإي����ق����اف  م���ذك���رة  ط��ائ��ل��ة 

بتهمة الف�شاد.
العا�شمة  يف  ف��ريت��ا���س  ب��ي��ت  ف��ف��ي 
ال��ن��م�����ش��اوي��ة، ق���د ي���ك���ون مت اإب�����رام 
بورو�شينكو  ف��ي��ك��ت��ور  ب���ني  ات���ف���اق 
وف��ي��ت��ايل ك��ل��ي��ت�����ش��ك��و ي��ق�����ش��ي بعدم 
وتبعا  امل��ي��دان،  حركة  ق��وى  تق�شيم 

•• الفجر - خرية ال�صيباين:

يف  بورو�شينكو  ب��ل��دوزر  ي�شبح  ه��ل 
نف�س �شهرة دبابة الرئي�س الرو�شي 

االأ�شبق بوري�س يلت�شني ؟
وعلى   ،1991 ع�����ام  اأغ�������ش���ط�������س 
حتدى  ال�شوفياتي،  للجي�س  دب��اب��ة 
ق���ادة االنقالب  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س 
مبيخائيل  االإط��اح��ة  اأرادوا  ال��ذي��ن 
دي�شمرب  غرة  االأحد،  غوربات�شوف. 
2013 ، �شعد، من فاز باالنتخابات 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف اأوك��ران��ي��ا، ع��ل��ى منت 
بلدوزر ليواجه اجلماهري الغا�شبة 
ال�����ش��رط��ة يف كييف،  اأم�����ام ح���واج���ز 
املحتجني  ت��ه��دئ��ة  م���ن  ول��ي��ت��م��ك��ن 
من  لل�شوت  مكرب  ع��رب  امل�شلحني 

البال�شتيك االأ�شفر.

م�ساك�س و�سريع �لغ�سب 
الغ�شب،  ����ش���ري���ع  ان�����ه  ع���ن���ه  ����ق����ال  يحُ
انه خالل  ��روى  ويحُ حقود وم�شاك�س 
معركة  خا�س   ، الع�شكرية  خدمته 
، ت�شببت له  اأرب��ع��ة م��ن رف��اق��ه  �شد 
بعيدا  الع�شكرية  خدمته  اإن��ه��اء  يف 
يف ك��ازاخ�����ش��ت��ان. ك���ان ال�����ش��اب برتو 
من�شبط،  غري  لكنه  متمّيزا  طالبا 
 1965 �شبتمرب   26 ول��د يف  وق��د 
من  ب��ال��ق��رب   ، اأودي�����ش��ا  منطقة  يف 

احلدود مع مولدوفا.
عاما  م��دي��را  اولك�شيج  وال����ده  ك���ان 
اأنه  ويقال  املوؤ�ش�شات،  من  ملجموعة 
بتهمة  ع��ام��ني  ال�����ش��ج��ن  يف  ق�����ش��ى 
�شرقة ممتلكات الدولة ، وكان ذلك 
اأنهى  ال�����ش��وف��ي��ات��ي.  زم���ن االحت�����اد 
واالقت�شاد  للقانون  درا�شته  االب��ن 
يف جامعة كييف عندما بداأ االحتاد 

ال�شوفياتي يف االنحالل.
اأق��ران��ه يف  وعلى غ��رار العديد م��ن 
اأعمال  اأ���ش��ب��ح رج���ل  ال���وق���ت،  ذل���ك 
�شغري يف جتارة حبوب ال�شوكوالتة. 
حلويات  م�شانع  اح��دث  اأو  ا�شرتى 
يف اأوكرانيا ، ويف جنوب غرب رو�شيا 
، ويف ليتوانيا، ويف بوداب�شت. وهكذا 
ع��ل��ى كنيته،  ث���روت���ه، وع����ر  ج��م��ع 
ويبدو   . ال�شوكوالته  ملك  لي�شبح 
ال��ت��ج��اري��ة رو���ش��ن من  اأّن ع��الم��ت��ه 
اخرتاع زوجته ، مارينا، من خالل 
اإزال��ة اأح��رف من ا�شمها برو رو�شن 
ك���و . وحت���ت���ل رو����ش���ن امل���رت���ب���ة 18 
م�شنعي  م��ن  م��ائ��ة  اأك���رب  قائمة  يف 

ال�شوكوالته يف العامل. 
بوتني  ف�����الدمي�����ري  اأراد  ع���ن���دم���ا 
متتنع  حتى  اأوكرانيا  على  ال�شغط 
ال�شراكة  اتفاقية  على  التوقيع  عن 
م��ع االحت����اد االأوروب�����ي خ��ري��ف عام 
ا�شترياد  ب��ح��ظ��ر  ب������داأ   ،  2013
ح��ل��وي��ات رو���ش��ن يف رو���ش��ي��ا، واأغلق 
�شادر  ك���م���ا  رو����ش���ي���ا،  يف  ف���روع���ه���ا 
امل�شرفية  ح�شاباته  اأي�شا  ال��رو���س 
لديهم ، مببلغ يقدر ب 53 مليون 
مقارنة  �شغري  مبلغ  وه���ذا   . ي���ورو 
التي  ي����ورو  م��ل��ي��ار   3 ف��ا���ش��ل   1 ب 
منه  يجعل  مما  بورو�شينكو،  يزنها 
واإىل  ب��الده.  الرجال يف  اأغنى  اح��د 
ي�شتثمر  فهو  ال�����ش��وك��والت��ه،  ج��ان��ب 
ويف  واحلافالت،  ال�شيارات  اإنتاج  يف 
ال��ق��ن��اة اخلام�شة  االإع����الم،  و���ش��ائ��ل 

االأوكرانية، وجملة املرا�شل.

ثروتي نتاج عملي
على  حت�شل  ان��ه  بورو�شينكو  يوؤكد 
ثروته عن طريق عمله، و ينفي انه 
ال�شلطة  اإىل  يطمحون  الذين  من 

�لتزم ببيع جميع �سركاته وموؤ�س�ساته يف حال �نتخابه
تزامن �شعوده املايل واالقت�شادي مع م�شواره ال�شيا�شي
تتهمه تيمو�سينكو باالنتماء �إىل �لطابور �خلام�س �لرو�سي يف �أوكر�نيا

بورو�شينكو �شربة حظ ام تخطيط م�شبق للفوز بالرئا�شة

تيمو ينكو تتهمه باأنه 
طابور خام�س رو�شي
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العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/594 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - اي�شت زون للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها/ خالد بطي عبداهلل بطي 
الزعابي - و/�شعيد علي حممد �شعيد املهري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�شاهني 
�شامل خليفة عبداهلل القبي�شي وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي قد اقام عليك 
درهم   1.800.000 مبلغ  ب�شداد  عليها وممثليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
ومبلغ 911.400 درهم جراء اخالل املدعى عليها بالتزاماتها وفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�شداد وف�شخ االتفاقية املوؤرخة يف 2007/6/7 والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
 ch املحاماه . وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2014/6/4 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2.E.22

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/391 جتاري جزئي                                 
ان  االقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  زينب   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
قد  �����س.ذ.م.م  ال�شناعية  وايف  م��ن  ف��رع   - برودكت�س  كونكريت  /فينك�س  امل��دع��ي 
والثاين  االوىل  �شدهما  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
درهم(   32.761( مببلغ  للمتنازعة  تدفعا  ب��ان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�شامن 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماه  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم 
كفالة . وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2014/6/4 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch 2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/202 جتاري جزئي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - الراجحي للم�شاريع واالن�شاءات ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /مالت للتقنيات �س.ذ.م.م وميثله: روكز جورج حبيقه قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 
)59.808.65 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها 
 ch 2.D.19 جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/6/5 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/655 جتاري كلي                                 
ادري�����س خ��ان جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان  اىل املدعى عليه/ 1 - حممد 
املدعي /موؤ�ش�شة منطق لتجارة املولدات واملحركات وميثله: حمدان حممد 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ال�شام�شي  عبداهلل  حمدان 
التعوي�س  �شامل  دره��م(   151.970.20( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  بالزام 
ع��ن ال�����ش��رر وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اه وال��ف��ائ��دة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2014/6/10 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch 2.E.23 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/263 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - �شركة مورجام للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها املدعو/�شايوان 
ذ.م.م  العامة  للتجارة  زري���وار  /�شركة  امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا  ر���ش��ي جم��ه��ول حم��ل 
اقام عليك  را�شد عبداهلل علي بن عرب قد  وميثلها/ يداهلل احمد روزجنك وميثله: 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار االمر بالزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 40000000 
درهم والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/6/10 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch 1.C.15 بالقاعة  �س   9:30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/119 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- بو�شيت مومندجانوف جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ تعمري القاب�شة لال�شتثمار �س.ذ.م.م وميثله: حممد �شيف عبيد علي 
بالطلب  بتاريخ 2014/5/7 اخطاركم  االبتدائية  دبي  احلفيتي قررت حمكمة 
املقدم من طالب التنفيذ والذي ن�س على )خماطبة دائرة االرا�شي واالمالك 
وذلك تنفيذا للحكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/313 عقاري كلي واملنفذه 
بالتنفيذ املذكور اعاله وذلك بف�شخ عقد بيع الوحدة رقم 2109 بربج ريجال 
ونقل ملكية الوحدة العقارية من املنفذ �شدها اىل طالبة التنفيذ(  .وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/352  ا�ستئناف عمايل

اىل امل�شتاأنف �شده / 1-النهدة لتاجري ال�شيارات �س.ذ.م.م جمهول  
ف��ري��ا���س كوبليو  امل�شتاأنف /م���اك رومي���ون  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
احلكم  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  احلفيتي  ع��ل��ي  عبيد  �شيف  حم��م��د  ومي��ث��ل��ه: 
ال�شادر بالدعوى رقم 2013/1060 عمايل كلي بتاريخ 2014/2/16 
وحددت لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2014/6/16 ال�شاعة 10.00 
او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا 
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/118 تنفيذ عقاري
ان  االقامة مبا  الدين حميد جمهول حمل  �شيد �شالح  �شده/1-  املنفذ  اىل 
�شيف  حممد  وميثله:  ���س.ذ.م.م  لال�شتثمار  القاب�شة  تعمري  التنفيذ/  طالب 
عبيد علي احلفيتي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/431 عقاري 
كلي يوم االربعاء بتاريخ 2013/10/9 باعتبارة �شندا تنفيذيا وذلك:1- بف�شخ 
املدعى  ب��ال��زام   -1 عليه  وامل��دع��ى  املدعيه  امل��ربم بني  التداعي  وح��دة  بيع  عقد 
عليه برد ملكية وحدة التداعي كما الزمته ب�شداد مبلغ وقدره )36790 درهم( 
وت�شليمة اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/266 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ بافان كومار �شوين نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2010/408 عقاري كلي يوم االربعاء بتاريخ 2012/3/28 باعتبارة �شندا 
والفائدة  دره��م(   421773( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  وذلك:بالزامكم  تنفيذيا 
القانونية بواقع 9% �شنويا حتى متام ال�شداد وت�شليمة اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االع��الن .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/287  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شيفا �شوندا رام ما�شانا موتو �شيفا �شوندار ب�شفته 
ذ.م.م  ايويبمن�س  برو�شيد  ايند  بايب الينز  ب�شركة  و�شريك  امل�شئول  املدير 
جمهول  حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /جمموعة املال لالعمال �س.ذ.م.م 
وميثلها مديرها/خالد حممد �شعيد املال وميثله: حممد �شيف عبيد علي 
احلفيتي قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2013/626 جتاري كلي 
 2014/6/17 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2014/3/3 بتاريخ 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او  ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1541  ا�ستئناف جتاري

اىل اخل�شم املدخل/ 1-احمد مبارك حبيب جمهول  حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف /�شركة اخلط التجاري ذ.م.م قد ا�شتاأنف احلكم 
وحددت   2013/10/20 بتاريخ   2012/1453 رقم  بالدعوى  ال�شادر 
لها جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2014/6/17 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/874 عقاري كلي                                 
حمل  جم��ه��ول  ليمتد  ديفيلومبنت�س  ج���روب  ديون�س   -  1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
بدر  وميثله:  الها�شمي  ���ش��امل  خلفان  ���ش��امل  /عائ�شة  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  عبداهلل  خمي�س  عبداهلل 
املدعى عليها مببلغ وقدره )253.127 درهم( والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها 
 ch 1.B.8 جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/6/9 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/446 تنفيذ جتاري
 - امل�����ش��اري��ع  تطوير  ال���ش��ت�����ش��ارات  ماتريك�س  م��ادي��ول  ���ش��ده��م��ا/1-  املنفذ  اىل 
ملالكها/ رونالد دايل كارت 2- رونالد دايل كارت جمهويل حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شبي�شميكر االمارات �س.ذ.م.م وميثله: يو�شف احمد عبداهلل 
عبدالرحيم قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1169949( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1740 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- جي ا�س ا�س لفح�س الرتبة جمهول حمل االقامة 
ريا�س  وميثله:  الرتبة  لفح�س  جيونا�شيونال  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1983260( درهم اىل طالب 
الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  على  بالت�شديق  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التحكيمية رقم 4 ل�شنة 2011 بجل�شة 2012/1/24 .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1590  جتاري كلي                
ورثة  من  الفال�شي/ب�شفته  حمد  بن  ح�شن  حممد  عليهما/1-  املدعى  اىل 
خليفة/ ب�شيت  فاطمة   -2 الفال�شي  حمد  بن  ح�شن  حممد  ف��وزي  املرحوم 

ب�شفتها من ورثة املرحوم فوزي حممد ح�شن بن حمد الفال�شي جمهويل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ال����دويل ومي��ث��ل��ه: را�شد 
بتاريخ  املنعقدة  املحكمة قررت بجل�شتها  بان  نعلنكم  �شعيد بوج�شيم  حممد 
2014/5/22 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري 
 2014/6/12 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  حت��ددت  وق��د  الدعوى  يف  املنتدب 

ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة ch2.E.21 للتعقيب على التقرير. 
رئي�ض الق�سم                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/462 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- ال�شلطاين لتجارة املفرو�شات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ار�شاد ح�شني دار وميثله: ريا�س عبداملجيد 
حممود الكبان قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )131561( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
.وعليه  املحكمة   ر�شوم خلزينة  باال�شافة اىل مبلغ 1316 درهم  املحكمة 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  391 /2014 جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:كافوجنال  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  االحبابي  م�شلح  نا�شر  مدعي/عو�س 
بقيمة  مالية  الدعوى:مطالبة  مو�شوع  الهند    اجلن�شية:  حممد   بي  حم�شنه 
الهند  اجلن�شية:  حممد   بي  حم�شنه  اعالنه/كافوجنال  املطلوب  درهم    70000
املحكمة يوم  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  عنوانه:بالن�شرا  حيث 
االحد  املوافق 2014/6/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8.30
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  340 /2014 جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:حممد  مدعي  موريتانيا   اجلن�شية:  ال�شيد  ال  احل�شن  مدعي/حممد 
درهم    1440 بقيمة  الدعوى:مطالبة  مو�شوع  املغرب    اجلن�شية:  الدرقاوي  
حيث  عنوانه:بالن�شرا   املغرب  اجلن�شية:  الدرقاوي   اعالنه/حممد  املطلوب 
املوافق  الثالثاء   يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/10
املحكمة  الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  810 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

االكل  عليه:مطعم  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  علي  جرب  علي  مدعي/حممد 
املطلوب  عمالية  الدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  اجلن�شية:االمارات  ال�شحي 
ان  بالن�شر حيث  ال�شحي اجلن�شية:االمارات  عنوانه:  االكل  اعالنه/مطعم 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/3
�شباحا امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  988 /2014 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/حمب العامل حممد ا�شحاق اجلن�شية: بنغالد�س  مدعي عليه:الب�شائر 
الدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  اجلن�شية:االمارات  املركزي  التكييف  العمال 
عمالية املطلوب اعالنه/الب�شائر العمال التكييف املركزي اجلن�شية:االمارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/4 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة  االبتدائية- 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/7  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  757 /2014 جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/�شركة اجلزيرة لتجارة اال�شباغ ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة م�شرت 
الكعبي اجلن�شية:االمارات  �شعيد هالل  �شلطان هالل  ل�شاحبها  وال�شيانة  للمقاوالت  برامي 
برامي  م�شرت  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم   262.254 مببلغ  الدعوى:املطالبة  مو�شوع 
اجلن�شية:االمارات   الكعبي  هالل  �شعيد  هالل  �شلطان  ل�شاحبها  وال�شيانة  للمقاوالت 
الثالثاء   يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  
املوافق 2014/6/3 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام 
نهيان  اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 

عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  960 /2014 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:املقاولت والنزاعات الإن�سائية  
اجلن�شية:  املزروعي  �شالح  �شعيد  حرمو�س  نا�شر  ملالكها  العامة  للنقليات  احلرمو�س  مدعي/موؤ�ش�شة   
االمارات مدعي عليه:موؤ�ش�شة ايبي ال�شرق االو�شط للهند�شة واملقاوالت ملالكتها امنة احمد يو�شف احمد 

احلمادي اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:مطالبة مالية مببلغ 172322 درهم - الفائدة القانونية 

امنة  ملالكتها  واملقاوالت  للهند�شة  االو�شط  ال�شرق  ايبي  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  اال�شتحقاق  تاريخ  من 

املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  االمارات عنوانه:بالن�شر حيث  احمد يو�شف احمد احلمادي اجلن�شية: 

اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2014/6/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 

ال�شاعة 8:30 �شباحا امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- الكائنة -- �شخ�شيا او بوا�شطة 

املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  وكيل معتمد وعليك 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/22  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  2629 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة:املقاولت والنزاعات الإن�سائية  
 مدعي/�شوقي �شعيد حممد علي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه:ابعاد وزوايا للمقاوالت 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ابراهيم  ا�شماعيل  حممد  الن�شر  ميثلها/�شيف  العامة 
العامة  للمقاوالت  وزوايا  اعالنه/ابعاد  املطلوب  مقاوله  عقد  وف�شخ  الدعوى:تعوي�س 
ميثلها/�شيف الن�شر حممد ا�شماعيل ابراهيم اجلن�شية: االمارات عنوانه:بالن�شر علما 
بورود التقرير حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني 
املوافق 2014/6/2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا   -- الكائنة  االبتدائية-  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/26  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  223 /2014 مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/مرمي جا�شم جمعة جا�شم احلو�شني اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه:موزه 
خلفان بالعري�س املن�شوري اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:مطالبة مالية 
اجلن�شية:  املن�شوري  بالعري�س  خلفان  اعالنه/موزه  املطلوب  درهم   10.000
اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  االمارات عنوانه: 
املوافق 2014/6/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف  املحكمة يوم االثنني 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية- 
ايداع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  بدائرة  الكائنة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عربي ودويل

•• بانكوك-اأ ف ب:

تتوارى حركة القم�شان احلمر القوية التي كانت تدعم 
احلكومة املدنية املخلوعة عن االنظار بعدما وجه اليها 
االن��ق��الب يف ت��اي��الن��د ���ش��رب��ة ق��ا���ش��م��ة. ل��ك��ن اخلرباء 
ت��ع��ي��د جت��م��ي��ع ���ش��ف��وف��ه��ا ح��ت��ى تت�شدى  ي��ت��وق��ع��ون ان 

للمجموعة الع�شكرية احلاكمة.
و القم�شان احلمر الذين ن�شاأوا بعد االنقالب ال�شابق 
حذروا   ،2006 يف  �شيناواترا  ثاك�شني  زعيمهم  �شد 
من اندالع حرب اهلية اذا ما اطيحت احلكومة املوالية 
�شات  او  ���ش��ان  ب��راي��وت  اجل���رنال  ال��ت��ي خلعها  لثاك�شني 
قا�شمة  ���ش��رب��ة  وج���ه  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  ل��ك��ن  اخلمي�س 
يف  وق��ع��وا  ان��ه��م  النا�شطني  م��ن  ع��دد  وي�شعر  للحركة. 
احل�شور  ب�شبب  بر�س  فران�س  لوكالة  قالوا  كما  الفخ 
من  عدد  وغلق  الكثرية  واالعتقاالت  الكبري  الع�شكري 
الفريق  مواقف  تنقل  التي  املوالية  االذاع��ي��ة  املحطات 
املوؤيد لثاك�شني. وقالت ابورن �شاراخام الع�شو ال�شابقة 
يف جمل�س ال�شيوخ ان جميع القادة قد تواروا عن االنظار 
وق���د اع��ت��ق��ل اجل��ي�����س م��ن��ذ اجل��م��ع��ة زوج��ه��ا كوانا�شاي 

اودون  مدينة  يف  احلركة  يف  املتحم�س  الع�شو  بريبانا، 
ثاين مبنطقة اي�شان )�شمال �شرق(.

فجميع اع�شاء الهيئة القيادية، من اخلطباء املفوهني 
اعتقلوا  قد  القرى،  زعماء  اىل  الوطنية  التجمعات  يف 
او تعر�شوا للم�شايقات او تواروا عن االنظار، كما قال 

امنواي بونتي من�شق احلركة يف اقليم بوريرام.
وا�شاف يف ات�شال هاتفي ان القم�شان احلمر ال يعرفون 
ماذا يتعني عليهم القيام به �شننتظر لنعرف ما يقوم به 
واملناطق  االخ��رى  االقاليم  ق��ادة  �شيقوله  وم��ا  اجلي�س 
وقطع بع�س خطوط الهاتف اي�شا كما يقول نا�شطون، 
بقادة  بر�س  فران�س  وك��ال��ة  جتريها  التي  واالت�����ش��االت 
احلمر تذهب �شدى. وقال ع�شو يف احلركة يف ال�شمال 
ال�شرقي طالبا عدم ك�شف هويته اننا نعار�س االنقالب 
�شمنا لكن النا�س خائفون .  وا�شاف ان النا�س يجل�شون 
ويتحدثون عن االنقالب، لكن الو�شع هادئ وقد فازت 
االحزاب املوالية لثاك�شني بكل االنتخابات النيابية منذ 
اىل  او���ش��ل��ت  ال��ت��ي   2011 انتخابات  ومنها   ،2001
مطلع  الق�شاء  عزلها  التي  يانغالك  �شقيقته  ال�شلطة 

ايار-مايو.

اجلولة املقبلة من مفاو�شات اإيران 16 يونيو تون�س قلقة من االأزمة الليبية وتدعو للحوار 
•• بروك�صل-اأ ف ب:

اعلن الناطق با�شم اجلهاز الدبلوما�شي يف االحتاد االوروبي ام�س ان اجلولة املقبلة من املفاو�شات بني جمموعة 
دول 5+1 حول امللف النووي االيراين �شتجري من 16 اىل 20 حزيران-يونيو يف فيينا. وقال الناطق مايكل مان 
ان هذا املوعد حتدد يف ختام حمادثات مطولة ومفيدة بني وزير اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف ووزيرة 
ا�شتون وظريف  ان  وا�شاف  ا�شطنبول  يف  االثنني  عقد  مغلق  لقاء  ا�شتون يف  كاثرين  االوروب��ي  االحت��اد  خارجية 
ايران  بني  فيينا  ال�شابقة يف  املفاو�شات  وكانت جولة   . الوقت  هذا  �شريعا يف  للخرباء  اجتماع  انعقاد  يف  يرغبان 
املانيا(  جانب  اىل  وبريطانيا،  وفرن�شا  ورو�شيا  وال�شني  املتحدة  )الواليات  ا�شتون  متثلها  التي  الكربى  والقوى 
16 ايار-مايو اىل ف�شل وبدون احراز اي تقدم لبدء �شياغة اتفاق نهائي حول ابعاد الربنامج النووي  انتهت يف 
االيراين. وتو�شلت ايران والقوى العظمى يف ت�شرين الثاين-نوفمرب 2013 اىل اتفاق مرحلي على مدى �شتة 
ا�شهر بدا تطبيقه يف كانون الثاين-يناير وين�س على جتميد ق�شم من الن�شاطات النووية االيرانية احل�شا�شة لقاء 

رفع جزئي للعقوبات الغربية. كما ين�س على التو�شل اىل اتفاق نهائي مبدئيا بحلول 20 متوز-يوليو.

•• تون�س-رويرتز:

ببالغ  تتابع  اإن��ه��ا  ام�����س  التون�شية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
ليبيا ودعت الج��راء حوار  االأو�شاع يف  واالن�شغال  االهتمام 
الدماء وحفظ وحدة  اج��ل حقن  �شيا�شيا من  االأزم��ة  حلل 

البالد.
وت�شهد ليبيا توترا �شديدا بعد اإعالن اللواء املن�شق خليفة 
و�شفها  بينما  املت�شددين  اال���ش��الم��ي��ني  �شد  حملة  حفرت 

املوؤمتر الوطني الليبي باأنها خطوة انقالبية.
وقالت وزارة اخلارجية التون�شية يف بيان ن�شرته على موقعها 
االلكرتوين تتابع تون�س ببالغ االهتمام واالن�شغال تطورات 

يف  و�شياحية  �شناعية  مناطق  ال�شتهداف  التون�شي  ال��رتاب 
مرحلةاأوىل وا�شتهداف بع�س ال�شخ�شيات يف مرحلة ثانية 
. وتابع البيان اتخذت ال�شلطات التون�شية حت�ّشبا الأي تفاقم 
على  ال�شرورية  التدابري  جميع  ليبيا  يف  االأم��ن��ي  للو�شع 
احلدود التون�شية-الليبية ل�شمان �شالمة اأرا�شينا وحماية 
مواطنينا وكانت تون�س ن�شحت مواطنيها بعدم ال�شفر اىل 
اإنها   . وقالت وزارة اخلارجية  الق�شوى  اال لل�شرورة  ليبيا 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  ع��دد من  م�شاورات مع  جت��ري 
املعنية بال�شاأن الليبي واملنظمات الدولية واالإقليمية ق�شد 
م�شاعدة االأ�شقاء الليبيني على جتاوز االأزمة الراهنة عرب 

حوار وطني ليبي-ليبي .

االأو�شاع يف ليبيا ال�شقيقة . وا�شافت  انطالقا من حر�شها 
ال�شديد على اأمن ليبيا وا�شتقرارها جتدد دعوتها اإىل جميع 
القوى واالأطراف الليبية لتغليب لغة احلوار والتوافق مبا 
ليبيا  وح��دة  ويحفظ  ال�شقيق  الليبي  ال�شعب  دم��اء  يحقن 
وزارة اخلارجية يف  واأك��دت   . الرتابية  و�شيادتها و�شالمتها 
بيانها احلل يف ليبيا ال�شقيقة ال ميكن اأن يكون اإال �شيا�شيا 
الوئام  كنف  يف  الوطنية  امل�شاحلة  اإىل  التو�شل  اأج��ل  م��ن 
ليبيا  م��ن  ارهابيني  ت�شلل  م��ن  تون�س  وتتخوف  وال��ت��واف��ق  
التي ينت�شر فيها ال�شالح اىل ارا�شيها ال�شتهداف من�شئاتها 
االقت�شادية وال�شياحية احليوية. وقال وزير الداخلية لطفي 
بن جدو اإن املخطط يتمثل يف ت�شلل اإرهابيني من ليبيا اإىل 

•• الفجر - تون�س - خا�س:

مت اأم�������س ال��ث��الث��اء االإف������راج عن 
ع����م����اد دغ����ي����ج اح������د اب�������رز رم����وز 
تون�س  ال��ث��ورة يف  راب��ط��ات حماية 
ق�����ش��ائ��ه عقوبة  ب��ع��د  وق��ي��ادي��ي��ه��ا 
بال�شجن مدة ثالثة اأ�شهر وكانت 
بالعا�شمة  اجل��ن��اح��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة 
ت���ون�������س ق����د ح���ك���م���ت يف ط���وره���ا 
االبتدائي بال�شجن ملدة 14 �شهرا 
ليقع احلط من العقاب يف الطور 
اال�شتئنايف اإىل ثالثة اأ�شهر �شجنا 
اأن  ال��ع��اج��ل، وامل��ف��ارق��ة  م��ع النفاذ 
يوما  ي��اأت��ي  ال�شجن  م��ن  خ��روج��ه 
واحدا بعد احلكم بحل كل روابط 

حماية الثورة.

حكم �سيا�سي
وق��د اأك���د حم��ام��و ال��راب��ط��ة اأنهم 
تنفيذ  الإي��ق��اف  مبطلب  ت��ق��دم��وا 
الرابطة  ب��ح��ل  ال��ق��ا���ش��ي  احل��ك��م 
رئي�س  اع��ت��رب  ف��ي��م��ا  وا���ش��ت��ئ��ن��اف��ه 
ال���راب���ط���ات م��ن��ري ع����ج����رودي اأن 
الثورة  راب��ط��ات حماية  ق��رار ح��ل 
اأن هناك  هو حكم �شيا�شي موؤكدا 
احلكومة  م����ن  ت���ت���خ���ذ  اأط���������راف 
غطاءا التخاذ هذه القرارات على 

حد قوله.
اأن  واأ�������ش������اف م���ن���ري ع�����ج�����رودي 
الوطني  للحوار  الراعي  الرباعي 
ه����و م����ن ارت����ك����ب ع���ن���ف���ا واأج�������رم 
�شيا�شيا واقت�شاديا يف حق ال�شعب 
يتم  اأن  املفرت�س  وم��ن  التون�شي 

حله بدل الرابطات وفق تعبريه.
اعترب عجرودي  اأخ��رى  من جهة 
يرتقي  مل  تون�س  يف  الق�شاء  اأن 
للقيام  يوؤهله  ال��ذي  امل�شتوى  اإىل 

بواجبه جتاه املواطن التون�شي .
املكتب  ع�شو  كنو  ه�شام  اأك��د  كما 
هذه  اأن  ل���ل���راب���ط���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
احلكم  ����ش���ت�������ش���ت���اأن���ف  االأخ�����������رية 
اأن  م���ع���ت���ربا  ب���ح���ل���ه���ا  ال���ق���ا����ش���ي 
م�شريا  بامتياز  �شيا�شية  الق�شية 
اأن الق�شاء غري م�شتقل على  اإىل 
حد تعبريه ومو�شحا اأن الرابطة 
واأ�شكال  ق����رارات  الت��خ��اذ  ت�شتعد 

ن�شال جديدة.
وك�����ان�����ت امل���ح���ك���م���ة االب����ت����دائ����ي����ة 
االثنني  ق�شت  العا�شمة  بتون�س 
حلماية  الوطنية  ال��راب��ط��ة  بحل 
ف���روع���ه���ا وغلق  و����ش���ائ���ر  ال����ث����ورة 

الأنه  اي��ج��اب��ي��ة  احل��ك��م خ��ط��وة  اأن 
اأجمعت عليه القوى  حقق مطلبا 
منها  ال��ط��ل��ي��ع��ة  ويف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ت�شررت  ال��ت��ي  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة 
التحري�س  ح���م���الت  م���ن  ك���ث���ريا 
التي  وال��ت��ه��ج��م��ات  واالع����ت����داءات 
حماية  راب��ط��ات  رم���وز  امتهنتها 
ومنا�شلي  ق���ي���ادات  ���ش��د  ال���ث���ورة 

اجلبهة ح�شب ت�شريحاته.
الغطاء  اأن  ال�شياق  نف�س  وق��ال يف 
كانت  الذي  وال�شيا�شي  التنظيمي 
ت��ت��م��ت��ع ب���ه ال���راب���ط���ات ق���د �شحب 
واأن ذلك �شي�شاعد على حما�شرة 
ممار�شيه  وعزل  ال�شيا�شي  العنف 
ال��راب��ط��ات مل تكن يف  اأّن  م��وؤك��دا 
ا�شتعان  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا  اإال  م��ع��ظ��م��ه��ا 
اأحزاب  م��ن  ح��زب��ني  بها ووظ��ف��ه��ا 
واملوؤمتر  النه�شة  وهما  الرتويكا 
اإىل  م�����ش��ريا  ف���رتة حكمهما  اإّب����ان 
مبا�شرة  اإدان��ة غري  هو  اأن احلكم 
حركة  انتهجتها  كاملة  ل�شيا�شة 
اأجل  من  املوؤمتر  وح��زب  النه�شة 

اجلمهورية.
وعرّب القيادي يف اجلبهة ال�شعبية 
ع����ن خ�����ش��ي��ت��ه م����ن جل�����وء بع�س 
واملوؤمتر  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��زب��ي  رم����وز 
تنفيذ  ت��ع��ط��ي��ل  ن��ح��و  ال���دف���ع  اإىل 
احلكم والرتويج خلطاب انتقادي 
قال  الق�شاء  اأّن  موؤكدا  مل�شمونه 
كلمته وما على اأي طرف م�شوؤول 
اأو  احل���ك���م  ل���ذل���ك  اخل�������ش���وع  اإال 
القانونية  ب��ال��ط��رق  ف��ي��ه  ال��ط��ع��ن 

املتاحة ح�شب تعبريه.
ثبت  الرابطات  هذه  اأن  اإىل  ي�شار 
ت������ورط ع�����دد م����ن ع��ن��ا���ش��ره��ا يف 
وال�شغب  العنف  اأع��م��ال  م��ن  ع��دد 
اأحزاب  �شد  تون�س  ج��دت يف  التي 
باالإ�شافة  �شيا�شية  واج��ت��م��اع��ات 
م��ق��ر االحتاد  ع��ل��ى  االع���ت���داء  اإىل 
والهجوم  لل�شغل  التون�شي  ال��ع��ام 

على قياداته النقابية.
ويذكر اأّن عددا كبريا من الفروع 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ذه ال���راب���ط���ات قامت 
يف  ت��ل��ق��ائ��ي��ة  ب�����ش��ف��ة  نف�شها  ب��ح��ل 

االآونة االأخرية.
القرار  ه����ذا  اأن  ه���ل  وال���������ش����وؤال: 
الق�شائي �شيكون بوابة ا�شتئ�شال 
حركات العنف يف تون�س ويحا�شر 
العنف ال�شيا�شي ويعزل ممار�شيه 
من  مل����وج����ة  ذري����ع����ة  ����ش���ي���ك���ون  ام 

املواجهات اجلديدة..؟ .

ج��م��ي��ع م��ق��رات��ه��ا اأي���ن���م���ا وج���دت 
وت���رك���زت وح��ظ��ر اأن�����ش��ط��ت��ه��ا وفق 
الناطق الر�شمي با�شم  اأفاد به  ما 
املحكمة االبتدائية بتون�س �شفيان 

ال�شليطي.
الدائرة  اأن  ال�����ش��ل��ي��ط��ي  واأ����ش���اف 
امل��دن��ي��ة مب��ح��ك��م��ة ت��ون�����س ق�شت 
الرابطة  خمالفة  بثبوت  ابتدائيا 
الثورة لالأحكام  الوطنية حلماية 
القانونية املنظمة لتكوين وت�شيري 

اجلمعيات.
ان��ه مت مبقت�شى هذا  اإىل  واأ���ش��ار 
ق�شائي  م�����ش��ٍف  ت��ع��ي��ني  احل���ك���م 
اإجراءات ت�شفية مكا�شبها  الإمتام 
امل���ن���ق���ول���ة وغ�����ري امل���ن���ق���ول���ة حتت 
والت�شفية  االئتمان  قا�ِس  رقابة 
طبقا  االبتدائية  تون�س  مبحكمة 
املحكوم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل����الإج����راءات 

ال�شعبية  ب��اجل��ب��ه��ة  ال��ق��ي��ادي  اأم���ا 
اأح���م���د ال�����ش��دي��ق ف��ق��د اأ����ش���ار اإىل 
اأن الق�شاء  ك��ان م��ت��اأك��دا م��ن  اأن���ه 
اأن  اإاّل  اأم��ام��ه  ي��ك��ن  ال��ت��ون�����ش��ي مل 
ي�شمى  م����ا  ب���ح���ل  ح��ك��م��ا  ي�������ش���در 
بالرابطة الوطنية حلماية الثورة 
للقانون  خمالفتها  ث��ب��وت  بحكم 
بتجاوزات خطرية مت�س  وقيامها 
القانون  ون�����س  فل�شفة  العمق  يف 
اأعماال  واإتيانها  املنظم للجمعيات 
وت�شرب  امل�����دين  ب��ال�����ش��ل��م  مت�����س 
التعاي�س  ���ش��روط  اأدن���ى  العمق  يف 

ال�شلمي الدميقراطي.
وعرّب ال�شّديق عن ارتياح اجلبهة 
التاأخر  رغ��م  احلكم  ه��ذا  ل�شدور 
احلكومة  حت������رك  يف  ال�������ش���دي���د 
للمطالبة  ال��ق�����ش��ي��ة  ه���ذه  ب��رف��ع 
بحل الرابطة ح�شب راأيه م�شيفا 

ال��رئ��ا���ش��ي��ة وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ك��م��ا مت 
الفرقاء  ب��ني  ذل��ك  على  ال��ت��واف��ق 

ال�شيا�شيني.
وقد اعترب الناطق الر�شمي با�شم 
هذا  اأن  �شامي  النقابية  املركزية 
ايجابية  خطوة  الق�شائي  القرار 
ال�شيا�شية  االأج�����واء  تنقية  مل��زي��د 
باعتباره  ال��وط��ن��ي  احل����وار  داخ���ل 
م���ط���ل���ب���ا م�����ن م���ط���ال���ب خ���ارط���ة 

الطريق. 
االأطراف  كل  اأن  الطاهري  وق��ال 
ل��ل��ح��وار مب��ا فيها احتاد  ال��راع��ي��ة 
ا�شتقاللية  يف  ث��ق��ة  ل���ه  ال�����ش��غ��ل 
هذه  اأن  خا�شة  التون�شي  الق�شاء 
عدد  يف  ت��ورط��ه��ا  ثبت  اجلمعيات 
حتري�شها  ويف  العنف  اأعمال  من 

على العنف بح�شب تعبريه .
العام  االأم�������ني  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 

الوقتي  بالتنفيذ  واالإذن  عليها 
ال���ت���ف���ات  وب���������دون  ����ش���م���ان  دون 

لال�شتئناف.

��ستكمال خلارطة �لطريق
ا�شتكماال  اخل���ط���وة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
لتنفيذ بنود خارطة الطريق التي 
على اأ�شا�شها متت ا�شتقالة حكومة 
حكومة  وت�شكيل  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي 
تكنوقراط برئا�شة مهدي جمعة، 
ب�شغط من قبل املنظمات الراعية 
للحوار ولتوؤكد اأن عملية التوافق 
ال�شيا�شي ما�شية كما مت التوافق 
اأن  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  وكذلك  ب�شاأنها، 
بالقيام  م��ل��ت��زم��ة  جمعة  ح��ك��وم��ة 
مب��ه��م��ات��ه��ا االأ���ش��ا���ش��ي��ة م���ن اأجل 
واالأمني  ال�شيا�شي  امل��ن��اخ  تهيئة 
االنتخابات  الإج��راء  واالقت�شادي 

ال���ن���اط���ق ال���ر����ش���م���ي ب���ا����ش���م ن����داء 
اأن حكم  ال��ع��ك��رم��ي  ل��زه��ر  ت��ون�����س 
ال��وط��ن��ي��ة حلماية  ال��راب��ط��ة  ح��ل 
اإليها  ع��اد  الثورة  اأن  يعني  الثورة 
ر�شدها بوا�شطة الق�شاء ومن كان 
الدميقراطي  االنتقال  اأن  يعتقد 
ق��د ي��ت��م ب��ال��ع��ن��ف وال�����ش��ح��ل حتت 
يعود  اأن  ع��ل��ي��ه  ث���وري���ة  م�����ش��ّم��ي��ات 
ملربع العمل ال�شيا�شي الذي يقوم 
وفق  فالثورة  االأه��ل��ي  ال�شلم  على 
الدولة  تعبريه حتميها موؤ�ش�شات 

ويحميها ال�شعب.
عملية  اأن  ال���ع���ك���رم���ي  واأ������ش�����اف 
ال�شطو على الثورة قد ف�شلت الن 
ال�شعب التون�شي مل ولن يكون يف 
حاجة اإىل حماية ممن ادعوا اأنهم 
اأمناء على الثورة وهم ال يحملون 

اأية �شفة.

ال�����ش��غ��ل بوعلي  امل�����ش��اع��د الحت����اد 
بحل  القا�شي  احلكم  اأّن  املباركي 
الثورة  حلماية  الوطنية  الرابطة 
ال�شغل،  اأن�����ش��ف احت���اد  وف��روع��ه��ا 
تطبيقا  الق�شائي  القرار  معتربا 

خلارطة الطريق.

ترحيب حزبي
يف امل��ق��اب��ل رح���ب ع���دد ك��ب��ري من 
القرار  بهذا  ال�شيا�شية  االأح���زاب 
واع���ت���ربوه خ��ط��وة اإىل االأم�����ام يف 
م�شار حكومة مهدي جمعة حيث 
ق���ال احل���زب اجل��م��ه��وري يف بيان 
قرار  ال��راب��ط��ة  ح���ل  ق����رار  اأّن  ل���ه 
الدميقراطية  القوى  كل  ين�شف 
الروابط  تلك  باعتبار  تون�س  يف 
االجتماعي  لل�شلم  تهديدا  ت�شكل 
راأى  ج���ان���ب���ه  م����ن    . ت���ون�������س  يف 

يوم و�حد بعد �حلكم �لقا�سي بحّلها

االإفراج عن اأبرز رموز روابط حماية الثورة يف تون�س!
 �حتاد �ل�سغل: �لقر�ر �لق�سائي �أن�سفنا ويعّد تطبيقًا خلارطة �لطريق 
نداء تون�س: هزمية ملن يرون اأن االنتقال الدميقراطي يتم بالعنف وال�شحل حتت م�شّميات ثورية

هجوم رابطات الثورة 
علي املركزية النقابية

عداوة تعود ملئات ال�شننيقيادات تارابطة املنحلة

ابرز قياديي رابطة الثورة يتحدث لل�شحفيني

الــــرابــــطــــة 
ت�شتاأنف احلكم 
وتــــعــــتــــربه 
قـرارًا �شــيا�شيًا 
وتهدد باعتماد 
اأ�شـكال جديدة 
ـــا ـــه ـــت ـــرك حل

ال�شعبية: �شــحب 
الغطاء ال�شيا�شي 
الرابطات  عــن 
علـــى  �شي�شـاعد 
حما�شـرة العنـف 
ــي  ــش ــا� ــي ـــ ــش ــ� ال
وعـزل ممار�شـيه

تون�س: حتذير من عدم تنظيم االنتخابات يف موعدها!
•• الفجر - تون�س - خا�س:

امل�شتقلة  العليا  الهيئة  رئي�س  ح��ّذر 
�شفيق  ت���ون�������س  يف  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
�شر�شار خالل ندوة �شحفية اأم�س 
الثالثاء من عدم التمكن من تنظيم 
والت�شريعية  الرئا�شية  االنتخابات 
حال  يف  احلالية  ال�شنة  نهاية  قبل 
يف  ال�شيا�شية  االأط����راف  ت�شارع  مل 
احل�����ش��م يف م�����ش��األ��ة حت��دي��د موعد 

اال�شتحقاق االنتخابي .
واأ�شار رئي�س الهيئة العليا امل�شتقلة 
لالنتخابات اإىل اأن الهيئة اقرتحت 
واأطراف  التاأ�شي�شي  املجل�س  على 
مواعيد  ث��الث��ة  ال��وط��ن��ي  احل�����وار 
لتنظيم االنتخابات يف اأ�شهر اأكتوبر 
يف  مل�شاعدتهم  ودي�شمرب  ونوفمرب 

�شبط موعد حمدد.

القم�شان احلمر ينكفئون بعد انقلب تايلند 

�شر�شار يحذر
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العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/274 عقاري كلي                                 
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  لال�شتثمار  خ��ي��ول   -  1 ع��ل��ي��ه/  امل��دع��ى  اىل 
را�شد  وميثله:  زاي��داب��ادي  ا�شغر  /مهدي  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
عبداهلل علي بن عرب قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالر�شوم وامل�شاريف  املدعى عليه  الزام  بندب خرب متخ�ش�س مع 
واتعاب املحاماه . وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2014/6/15 
ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch 1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

     مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/418 نزاع عقاري                                 

اىل املتنازع �شده/ 1 - عقارات احمد عبدالرحيم العطار جمهول حمل 
را�شد  ومي��ث��ل��ه:  حقايق  عبداحل�شني  /حم��م��ود  امل��ت��ن��ازع  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
عبداهلل بن عرب قد اقام عليكم الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�ش�س مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة 
لذا  امل�شلح  مبكتب  �س   8:30 ال�شاعة   2014/6/24 املوافق  الثالثاء  ي��وم 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

اعالن بيع عقار بالن�سر للمنفذ �سده
   يف  الدعوى رقم 2013/1162 تنفيذ جتاري                              

 1 رقم  بناية   - للتعهدات  دبي  منطقة   - دبي  ام��ارة  عنوانه:  التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
ب��ردب��ي - دبي  ام���ارة دب��ي - منطقة  ك��وج��ني ع��ن��وان:  املنفذ ���ش��ده: م���ارك ج��ريوم��ي  الثالث  الطابق 
ميديا �شيتي - برج �شحاته - الطبق ال 38 - �شركة ليجر كروب - دبي العاملية يف يوم االثنني املوافق 
املمتلكات  العلني  باملزاد  �شيباع  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  االي��ام  ويف  م�شاء   6:00 ال�شاعة   2014/6/2
اخلا�شة  عبدالرحمن حممد عبدالرحمن البناي لدى اجلهة التي انيط بها البيع �شركة االمارات 
له  م��ن  وك��ل  اع��اله  امل��ح��دد  ال��ت��اري��خ  يف  وذل��ك   http://www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شة معززا مبا يربره من م�شتندات قبل موعد البيع املذكور وفيما 
يلي بيان او�شاف املمتلكات عبارة عن عقار - رقم االر�س : 1122 - املنطقة : نخلة جمريا - ا�شم املبنى 
ALBASHRI - BI رقم املبنى : 1 رقم الوحدة 1112 - الطابق : 11 - امل�شاحة : 147.04 مرت مربع 

واملقدر قيمته ب 2400000 درهم مالحظة: يدفع املبلغ فوراً . 
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

اعالن بيع عقار بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/1162 تنفيذ جتاري                              

 1 رقم  بناية   - للتعهدات  دبي  منطقة   - دبي  ام��ارة  عنوانه:  التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
ب��ردب��ي - دبي  ام���ارة دب��ي - منطقة  ك��وج��ني ع��ن��وان:  املنفذ ���ش��ده: م���ارك ج��ريوم��ي  الثالث  الطابق 
ميديا �شيتي - برج �شحاته - الطبق ال 38 - �شركة ليجر كروب - دبي العاملية يف يوم االثنني املوافق 
املمتلكات  العلني  باملزاد  �شيباع  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  االي��ام  ويف  م�شاء   6:00 ال�شاعة   2014/6/2
اخلا�شة  عبدالرحمن حممد عبدالرحمن البناي لدى اجلهة التي انيط بها البيع �شركة االمارات 
له  م��ن  وك��ل  اع��اله  امل��ح��دد  ال��ت��اري��خ  يف  وذل��ك   http://www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شة معززا مبا يربره من م�شتندات قبل موعد البيع املذكور وفيما 
يلي بيان او�شاف املمتلكات عبارة عن عقار - رقم االر�س : 1122 - املنطقة : نخلة جمريا - ا�شم املبنى 
ALBASHRI - BI رقم املبنى : 1 رقم الوحدة 1112 - الطابق : 11 - امل�شاحة : 147.04 مرت مربع 

واملقدر قيمته ب 2400000 درهم مالحظة: يدفع املبلغ فوراً . 
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/568  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شدهما/ 1-انفو 2 �شيل كوم �س.م.ح 2- ال�شركة العربية 
)م��وب��ي ع���رب( وميثلها ق��ان��ون��ا ال�����ش��ي��دة/ اجن��ي عيد اح��م��د حممد 
م�شطفى جمهويل  حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف قد اقام الدعوى 
ب��ان��ه ق��د ���ش��در فيها ح��ك��م متهيدي  اع���اله وع��ل��ي��ه نعلنكم  امل���ذك���ورة 
 10.00 ال�شاعة   2014/6/2 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2069 جتاري كلي                                 

حمل  جمهول  حممد  عبداهلل  يون�س  الدين  ع��الء   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
وميثله:  ال�����ش��راب  حممد  ع��ب��دال��ت��واب  /ال�شافعي  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  ن�شيب  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن  ن�شيب  ع��ب��دال��رح��م��ن 
درهم(   150.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
اال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
املوافق  الثالثاء  . وحددت لها جل�شة يوم  التام  ال�شداد  2011/9/20 وحتى 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch 1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2014/6/10
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/776 جتاري كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - باباليل راجيندران بيجو باباليل جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /بنك االحتاد الوطني )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: احمد عي�شى حممد 
يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  عي�شى 
للمدعي مبلغ )768.494 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من 2013/7/5 وحتى 
متام ال�شداد والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه . وحددت لها جل�شة 
يوم االثنني املوافق 2014/6/16 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch 2.E.21 لذا فانت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل )واعالنك بان املحكمة قد 

امرت بتق�شري مدة امل�شافة ال�شبوع من تاريخ ن�شر االعالن(.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/365 جتاري كلي                                 
2- جمعه  امل��ح��دودة  اي(  )ام  العلنية  ل��ل��م��زادات  واخ��وان��ه  ريت�شي   -  1 عليهم/  امل��دع��ى  اىل 
ا�شامينا للتجارة  الكويتي 3- مبارك بن �شعيد بن حلي�س العمري 4-  �شامل جمعه �شاملني 
ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /كاتر بيلر خلدمات التموين )دبي( املحدودة 
وميثله: علي عبداهلل ماجد ال�شام�شي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
دوالر   195.408( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يدفعوا  ب��ان  واالن��ف��راد  بالت�شامن  عليهم  املدعى 
امريكي( تعادل مبلغ )719.101( بالدرهم االماراتي والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب والفائدة 
احلجز  وتثبيت  ال�شداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  اعتبارا   %12 بواقع  التجارية 
التحفظي رقم 2012/279 . وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/6/2 ال�شاعة 9:30 
�س بالقاعة ch 2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/137 تظلم جتاري   
حمل  جمهول  الكعبي  �شبيح  �شلطان  �شقر  -را���ش��د   1 �شده/  املتظلم  اىل 
عامة(   م�شاهمة  )�شركة  الوطني  االحت���اد  /بنك  املتظلم  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
وميثله: احمد عي�شى حممد عي�شى قد اقام  عليكم التظلم املذكور اعاله 
ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/171 امر على 
املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شفر(  من  )منع  جت��اري  عري�شة 
�س   11:00 ال�شاعة   2014/6/23 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .
بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

     مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/53 تظلم جتاري   

اىل املتظلم �شده/ 1 -مرمي �شامل مبارك �شعيد جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم 
/بنك االحت��اد الوطني )�شركة م�شاهمة عامة(  وميثله: احمد عي�شى حممد عي�شى 
ال�شادر يف االمر  القرار  اع��اله ومو�شوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام  عليكم  قد 
على عري�شة رقم 2014/46 جتاري بالرف�س والق�شاء جمددا مبنع املتظلم �شدها من 
ال�شفر والتعميم باالمر على جميع منافذ الدولة مع ايداع جواز �شفرها خزانة املحكمة 
مع الزامها الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه . وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.6 بالقاعة  �س   11:00 ال�شاعة   2014/6/30
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/926  عقاري كلي                
 Al Ardh Properties ���س.ذ.م.م  املدعى عليه/1- االرد بروبرتيز ليمتد  اىل 
Limited جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / بور�شة دبي للذهب وال�شلع 

 )DMCC( املتعددة  لل�شلع  دب��ي  مركز  ب���  حاليا  وامل��ع��روف��ة  )�شابقا(  ���س  م  د  م 
الدعوى  يف   2014/5/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  قررت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد 
ال�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة  حتددت جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/6/9 

ch1.B.8 للتعقيب على التقرير. 
رئي�ض الق�سم                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

اعالن حكم بالن�سر
               يف  الدعوى رقم 2012/22 جتاري كلي                              

اىل املدعى عليه/1- ح�شن ماجد للتجارة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ام ا�س 
بتاريخ 2012/10/22 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  ليمتد  �شي  تي 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ام ا�س تي �شي ليمتد بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
و�شبعة  الف  وت�شعون  و�شبعمائة  - مليونان  امريكي  دوالر   2.790.087 للمدعية مبلغ 
عنه  والفائدة  التنفيذ  عن  االم��ارات��ي  بالدرهم  يعادلة  ما  او  امريكي  دوالر  وثمانون 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ اقامة الدعوى يف 2012/1/3 وحتى ال�شداد التام والزمتها 
بالر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماه .حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
اعالن حكم بالن�سر

               يف  الدعوى رقم 2013/1863 جتاري كلي                              
اىل املدعى عليه/1- ابراهيم علي احمد العور جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

املحكمة  بان  نعلنكم  احمد  علي  ح�شني  حممود  وميثله:  مري�شنت  ابوبكر  جاويد 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/3/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
جاويد ابوبكر مري�شنت املحكمة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
وامل�شروفات  بالر�شوم  والزمته  درهم(  الف  واربعمائة  )مليون  درهم(   1400000(
ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب املحاماه .حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

اعالن حكم بالن�سر
               يف  الدعوى رقم 2013/727 عقاري كلي                              

اىل املدعى عليه/1- الدعاء هولدينج �س.م.ح جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
يف   2014/2/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  �شهره  علي 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ علي �شهره بالت�شديق على حكم املحكم ال�شادر 
يف الدعوى رقم 337 ل�شنة 2011 ال�شادرة يف 2013/5/2 من مركز دبي للتحكيم 
بالر�شوم وامل�شروفات والف  املدعى عليها  به والزمت  الدويل على نحو ما ق�شى 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  .حكما  املحاماه  اتعاب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

اعالن حكم بالن�سر
               يف  الدعوى رقم 2012/23 جتاري كلي                              

االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  الور�س  ادوات  لتجارة   121 بي  ا���س  اي��ه  عليه/1-  املدعى  اىل 
املنعقدة بتاريخ  مبا ان املدعي/ام ا�س تي �شي ليمتد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
2013/1/15 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ام ا�س تي �شي ليمتد بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغا ماليا وقدره 1.896.883 دوالر امريكي - مليون وثمامنائة و�شتة 
وت�شعون الف وثمامنائة وثالثة وثمانون دوالر او ما يعادلة بالدرهم االماراتي والفائدة عنه 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والزمتها بر�شوم الدعوى 
وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه .حكما مبثابة احل�شوري قابال 
با�شم  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

اعالن حكم بالن�سر
                   يف  الدعوى رقم 2012/287 جتاري كلي                              

نعلنكم  االقامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  واملجوهرات  لالأملا�س  رائ��ع  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/3/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�شالح/ ام ا�س تي �شي ليمتد بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 4624851 دوالرا 
الفا وثمامنائة وواحد وخم�شون( مبا  واربعة وع�شرين  و�شتمائة  )اربعة ماليني  امريكيا 
وواحد  واربعمائة  الفا  ع�شر  وت�شعة  مليونا  ع�شر  �شبعة  اماراتيا(  درهما   17.19451 يعادل 
ال�شداد  الدعوى يف 2012/4/8 وحتى متام  اقامة  تاريخ  بواقع 9% من  وفائدة  وخم�شون( 
والزمتها بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماه .حكما مبثابة احل�شوري قابال 
با�شم  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/513 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - حممد رهيف لتجارة مواد البناء جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  قد  �شليم مياه  املدعي /منري ح�شني  ان  مبا 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )9245 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى )2014/165289( . وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2014/6/3 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1911  ا�ستئناف جتاري

بايكنج  �شركة   -2 ارن��ول��دو���س  جو�شفو�س  1-انطونيو�س  �شدهم/  امل�شتاأنف  اىل 
تكنولوجيز �س.م.ح 3- �شركة �شيماكو ميدل اي�شت �س.م.ح جمهويل  حمل االقامة 
علي  حممد  احمد  احفاد  �شاحبها/  وميثلها   - لذيذ  /كافترييا  امل�شتاأنف  ان  مبا 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى  الفوال وميثله: را�شد احمد را�شد بن عرب قد 
رقم 2013/243 جتاري كلي بتاريخ 2013/12/25 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء 
يقت�شي  وعليه   ch1.A.4 بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/7/16 املوافق 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
رئي�ض الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2012/4075 كلي جتاري ال�سارقة

املدعي  ان  احلو�شني حيث  عبا�س حيدر  علي  : ح�شن  عليه  املدعى  اىل 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكم  اقام  قد  الوطني  القيوين  ام  :بنك 
لذلك   . التكميلي  اخلربة  تقرير  بورود  فيها  ويعلمكم  اعاله  املذكورة 
الثامنة والن�شف  ال�شاعة  يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام 
من يوم 2014/6/3 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

 اعـــــــالن       
واحمل  اجلن�شية  ام��ارات��ي  �شريدي  �شامل  حممد  علي  ال�شيد/ح�شن  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
بطاقة هوية رقم 784197771075419 وب�شفته مالك جتارة ال�شكراب الرخ�شة التجارية 
قد  ال�شكراب  جت���ارة  والن�شاط  كلباء  ف��رع  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  ���ش��ادر   151601 رق��م 
تنازلت عن ح�شتي الظهران لتجارة ال�شكراب والبالغه 100% وذلك اىل كل من 1- عبداهلل علي 
حممد �شامل ال�شريدي جن�شيته االمارات بن�شبة 51% 2- حممود احل�شن مطهر ح�شني جن�شيته 
بنجالدي�س بن�شبة 49% من ح�شتي الظهران لتجارة ال�شكراب وللمتنازل لهما مطلق احلرية يف 
الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاله ولهما حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكة كما يرغب 
كما  حم��دودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  اىل  فردية  موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيري  يف  الطرفني 
يرغب يف تغيري اال�شم التجاري من الظهران لتجارة ال�شكراب اىل الظهران لتجارة ال�شكراب ذ.م.م 
. وعمال بن�س املادة 3/16 من القانون االحتادي 22 لنة 1991 يف �شاأن الكاتب بالعدل فقد اقت�شى 
ن�شر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�س على هذه االجراء ان يتقدم باملراجعة اىل 

كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال �شتتكمل االجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

دولة المارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
 ادارة الكاتب العدل والت�سديقات 

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
            اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 35 /2014 ح نف�ض- م ر -ب- ظ ف

عبداهلل  اهلل  عليه:مال  مدعي  ايران  اجلن�شية:  �شاملي   علي  مرمي  مدعي/   
مال اهلل احلمادي اجلن�شية: جزر القمر مو�شوع الدعوى: طالق لل�شرر - 
جزر  اجلن�شية:  احلمادي  اهلل  مال  عبداهلل  اهلل  مال  اعالنه/  املطلوب  نفقه 
املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  املدعي قام  ان  بالن�شر حيث  القمر عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/3 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة الظفرة 
ايداع مذكرة  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة  االبتدائية- 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/27  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2014/251     
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد علي عبيد الق�شاب املهريي االمارات اجلن�شية 
الق�شاب  البالغة 51% يف الرتخي�س/حممد  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  ، يرغب يف 
اجلن�شية  االم����ارات  عبيد  خمي�س  عبيد  اح��م��د  لل�شيد/  وذل���ك  ذ.م.م  الفنية  للمقاوالت 
تعديالت اخرى: مت تعديل اال�شم التجاري للرخ�شة من اال�شم ال�شابق/ حممد الق�شاب 
وعمال   . ذ.م.م  الفنية  للمقاوالت  خمي�س  عبيد  احمد  لي�شبح/  ذ.م.م  الفنية  للمقاوالت 
�شان  ل�شنة 2013م يف  رق��م )4(  القانون االحت��ادي  احكام  امل��ادة )14( فقره )5( من  بن�س 
الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم امل�شادقة على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور باالعالن التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

اعالن للح�سور امام جلنة منازعات رخ�سة وعقود وكيل خدمات عجمان

يف املنازعة رقم 2014/18م بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب جلنة منازعات رخ�س وعقود وكيل خدمات عجمان اىل امل�شكو 
ال��ع��ن��وان: ع��ج��م��ان هاتف:  ن��ظ��ر جن�شيته : ام���ارات���ي  ���ش��م��رية غ���الم  يف ح��ق��ه : 
0557633140 اقام ال�شاكي: حممد ابراهيم حممد ا�شحاق جن�شيته: بنغالدي�س 
2014/18م  رق��م  امل��ن��ازع��ة   0502311866 ه��ات��ف:  ال�شناعية  عجمان  ع��ن��وان��ه: 
ومو�شوعها: ف�شخ عقد وكيل خدمات فانت مكلف باحل�شور امام جلنة منازعات 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  عجمان  بلدية  خدمات  وكيل  وعقود  رخ�س 
وذلك يف متام ال�شاعة 11�س من يوم 8 �شهر يونيو ل�شنة 2014م وذلك للنظر يف 

املنازعة بو�شفك م�شكو يف حقه حرر بتاريخ 2014/5/26م

دائرة البلدية والتخطيط - عجمان

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 1 /2014 مد جز- م ر-ب -  ع ن

كاندوين  عليه:ماكيل  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  اال�شوح  جميل  مدعي/حممد 
درهم   60000 مببلغ  تعوي�س  الدعوى:  مو�شوع  الهند  اجلن�شية:  داناندان 
الهند عنوانه: العالن  داناندان اجلن�شية:  كاندوين  اعالنه/ ماكيل  املطلوب 
املدعى عليه بالن�شر - حتريك الدعوى من الوقف حيث ان املدعي قام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2014/6/10 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة العني االبتدائية- الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/26  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية
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عربي ودويل

لي�س مبتدئًا يف عامل �ل�سيا�سة

اأوكرانيا: الرئي�س اجلديد ي�شري يف حقل األغام!
�نت�سار برتو بورو�سينكو ُير�سي بوتني وُيوفر خمرجًا م�سّرفًا لالأمريكان و�الأوروبيني من �الأزمة

االأوكرانيون مطالبون بتحمل اأوقات �شعبة اإ�شافّية رغم وعود رئي�شهم اجلديد

اأن���ه متكن م��ن االن��ع��ط��اف باجتاه 
الوقت  يف  االح��ت��ج��اج��ي��ة  احل��رك��ة 
امل����ن����ا�����ش����ب، ب�����ل ����ش���اه���م و�����ش����ارك 
ت���اأط���ري احلركة  وا����ش���ع يف  ب�����ش��ك��ل 
اجلميع  يحُن�شي  حتى  االحتجاجية 
اأنه كان من رجال االأقلية املهيمنة 

ومن زمن الف�شاد امل�شت�شري.
نية  اأّن  ال��ف��رن�����ش��ي،  امل��ح��ل��ل  وي���رى 
ال���رئ���ي�������س االأوك������������راين اجل���دي���د 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ج���ارة احلرة 
نف�شه  ال���وق���ت  ويف  م��و���ش��ك��و،  م���ع 
ال�����ش��راك��ة م��ع االحت����اد االأوروب�����ي، 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ��ر���ش��ي  تحُ ���ش��وف 

فالدميري بوتني.
واأ�شار اإىل انه يف �شورة ما اإذا تاأكد 
ملك  انت�شار  فاإن  ال�شيناريو،  هذا 
لالأمريكيني  �شيوّفر  ال�شوكوالته 
م�شّرفا من  واالأوروب��ي��ني، خروجا 
االأزمة، على الرغم من اأّن ترددهم 
 ، الواقعية  با�شم  ورخ��اوة موقفهم 
�شتجعل من هذا املخرج ذكرى مّرة 
واأليمة، الأّنه مبثابة انفراج جبان، 

ح�شب تعبريه!.

م�شجعة،  انفتاح  عالمات  اأظهرت 
القنوات  اأن  ي����درك  اجل��م��ي��ع  ف���ان 
وطويلة،  ���ش��ي��ق��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

ومفّخخة وملّغمة . 
وي��رى م��راق��ب��ون ان��ه ، ويف اأح�شن 
ما  اإىل  ح���اج���ة  ه���ن���اك   ، احل������االت 
ال ي��ق��ل ع���ن ���ش��ب��ع��ة اأ����ش���ه���ر ل���زرع 
الو�شع  ا�شتقرار  حتقيق  يف  االأم��ل 
، وي�����ش��ري دب��ل��وم��ا���ش��ي غ��رب��ي، اإىل 
الدواء  بتجرع  مطالبة  كييف  اأّن 
اأو  ال��ف��ي��درال��ي��ة  امل����ر وامل��ت��م��ث��ل يف 
ال�شرق،  يف  امل��و���ّش��ع  ال��ذات��ي  احلكم 
وامت�شا�س ال�شدمات االقت�شادية 

قرو�س  ����ش���روط  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة   ،
���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل ، مب���ا يف 
ذلك الزيادة يف اأ�شعار الغاز. وي�شري 
ان��ه حتى وان  اإىل  بع�س اخل���رباء، 
االأيام  ال��رو���ش��ي يف  اخل��ط��اب  تغرّي 
االأخ���رية ، ف��اإن االأول��وي��ات �شتبقى 
يف  االأو����ش���اع  وتطبيع  نف�شها  ه��ي 
اأوكرانيا لن يكون من بينها، وهذا 
مطالبون  االأوك��ران��ي��ني  اأّن  يعني 
اإ�شافّية،  ���ش��ع��ب��ة  اأوق�����ات  ب��ت��ح��م��ل 
باإنهاء  رئي�شهم اجلديد  وعد  رغم 
االأهلي  ال�����ش��ل��م  احل����رب وحت��ق��ي��ق 

واال�شتقرار..!

قلق وكاأّن الريح حتتها، فالرئي�س 
املنتخب بورو�شينكو ، الذي مل ير 
تحُتاح  لن   ، �شعبيا  ابتهاجا  انت�شاره 
التي جرت  اأي��ة مهلة، كما تلك  له 
اجلدد  للوافدين  نح  متحُ اأن  ال��ع��ادة 
يت�شلم  ل��ن  ان��ه  علما  احل��ك��م،  على 

الرئا�شة ر�شمّيا على الفور.
ك����ان����ت   ، ال�����ف�����ا������ش�����ل  ه���������ذا  ويف 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ات ت��ب��ث االث��ن��ني �شور 
املروحيات االأوكرانية وهي حتاول 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى مطار  ا���ش��ت��ع��ادة 
االنف�شاليني  ي��د  م��ن  دونيت�شك، 
مو�شكو  اأّن  ورغ�����م    . امل�����ش��ل��ح��ني 

•• الفجر – خرية ال�صيباين:

ت�شتعيد  وك���اأّن���ه���ا  اأوك���ران���ي���ا  ب����دت 
انتخاب  ب��ع��د  االث���ن���ني  اأن��ف��ا���ش��ه��ا 
على  حت�شل  ال���ذي   ، بورو�شينكو 
اأكر من 54 باملائة من االأ�شوات، 
يف انتخابات رئا�شية �شابقة الأوانها، 
ان��ه على  اأن ي�شدق  ي��ري��د  وال��ب��ل��د 

عتبة اأيام قادمة اأف�شل.
وقد رحبت العوا�شم الغربية بهذا 
ل��ه��ذا الرجل  ال��وا���ش��ح  االن��ت�����ش��ار 
اأملها يف  ع��ام��ا(، معربة عن   48(
�شيا�شي  ا�شتقرار  ع��ام��ل  ي��ك��ون  اأن 
اعتربت  كما  اقت�شادي،  وانتعا�س 
منظمة االأمن والتعاون االأوروبي، 

ال��ت��ي اأر���ش��ل��ت م��ا ي��ق��ارب 1200 
عمليات  مل���راق���ب���ة  امل���ن���دوب���ني  م���ن 
االنتخابية  العملية  اأن  الت�شويت، 
املعايري  م����ع  ع�����ام  ب�����ش��ك��ل  ت���ت���ف���ق 
مباركتها  ومنحت   ، الدميقراطية 
ل��ل��رئ��ي�����س اجل���دي���د. م���ن ج��ه��ت��ه��ا ، 
بت�شليح  امل��ت��ه��م��ة  م��و���ش��ك��و،  ع����رّبت 
انف�شاليي دونبا�س، عن ا�شتعدادها 
ل��ل��ح��وار ، ح����وار ب��راغ��م��ات��ي يقوم 
على الندية وامل�شاواة ، وعلى اأ�شا�س 
، خا�شة  االتفاقات  اح��رتام جميع 
واالقت�شادي  التجاري  القطاع  يف 
والغاز ، كما اأو�شح وزير اخلارجية 
�شريغي الف��روف. وحتى  الرو�شي 
ال���رئ���ي�������س االأوك����������راين امل����ع����زول ، 

�شرح  فقد  يانوكوفيت�س،  فيكتور 
من مقر تقاعده الرو�شي رو�شتوف 
ع���ل���ى ن���ه���ر ال���������دون ، اح����رتام����ه 
خل��ي��ار ال�����ش��ع��ب االأوك�������راين. قوي 
خلفه  ظهر   ، االنتخابي  بنجاحه 
الوحدة  بورو�شينكو، يف ثوب رجل 
مواجهة  يف  �����ش����ارم   ، ال���وط���ن���ي���ة 
امل���ت���م���ردي���ن، ول��ك��ن��ه م��ن��ف��ت��ح على 
ال��ك��رم��ل��ني، الذي  ال��ت��وا���ش��ل م���ع 
اأّن��ه لن يتلّخ�س يف امل�شافحة  قال 
، م�شيفا ان الذين يرف�شون اإلقاء 
، ونحن  اإره��اب��ي��ني  ال�شالح جم��ّرد 
اإذ ال  لن نتفاو�س مع االإرهابيني، 
يحُبالون  وال   ، ال��ف��ي��درال��ي��ة  تهّمهم 
ب��ال��ل��غ��ة ال��رو���ش��ي��ة ، وه��دف��ه��م هو 
�شومال  اإىل  دون���ب���ا����س  حت���وي���ل 
عمليات  ا�شتمرار  معلنا   ، ج��دي��دة 
مكافحة االإرهاب التي �شوف تكون 
م��ع ذل���ك ق�����ش��رية واأك����ر فعالية 
رو�شيا  ت��دع��م  اأن  ي��اأم��ل  ح��ني  يف   ،
العمدة  اإىل جانبه، وعد  مقاربته. 
املالكم  ك��ي��ي��ف،  مل��دي��ن��ة  اجل���دي���د 
الذي  كليت�شكو،  ف��ي��ت��ايل  ال�����ش��اب��ق 
بتفكيك   ، االأح����د  ب����دوره  ان��ت��خ��ب 
تنت�شب  ت����زال  ال  ال��ت��ي  احل���واج���ز 
وتثقل و�شط العا�شمة االأوكرانية، 
يف  وارد  ����ش���م���ن���ي  ������ش�����رط  وه�������و 
اأمام  لي�س  ول��ك��ن،  ج��ن��ي��ف.  ات��ف��اق 
على  االنتظار  �شوى  الدبلوما�شية 

مي�شال  الفرن�شي  املحلل  اأّن  غ��ري 
كولومي�س، يرى يف مقال له مبجلة 
بورو�شينكو  اأّن  الفرن�شية،  لوبوان 
الذي  ، فالرجل  ي��ك��ون رم���زا  ي��ك��اد 
لي�س  ال�شوكوالته،  ثروته يف  جمع 
املتظاهرون  كان  الذي  الزعيم  هو 
�شيختارونه  امل����ي����دان  ����ش���اح���ة  يف 
ب�شكل عفوي، ولكن يف بلد مفل�س 
اقت�شاديا، وعلى �شفا حرب اأهلية، 
والتق�شيم  ال��ت��ف��ك��ك  ي��ك��ن  مل  اإن 
الأغلبية  ب��ورو���ش��ن��ك��و  احل���ل  الح   ،
م��ن االأوك��ران��ي��ني وك��اأن��ه الطريق 
اإىل  احل���ي���اة  وع�����ودة  احل��ك��م��ة  اإىل 
االأ�شاليب  اأّن  اأم���ل  على  طبيعتها 
التي مكنته من جمع ثروته قد، يف 
ّنب  �شورة تطبيقها على البالد، جتحُ

هذه االأخرية حدوث كارثة .
الرئي�س اجلديد، لي�س مبتدئا  اإّن 
يف ال�شيا�شة مبا انه �شارك يف ثالث 
اأوكرانيا،  ا�شتقالل  منذ  حكومات 
فيكتور  وزراء  ب����ني  م����ن  وك�������ان 
ومن  مو�شكو.  رجل  يانوكوفيت�س، 
ال�شيا�شي،  م�شتقبله  ح��ّظ  ح�شن 

العفو تتهم كينيا با�شتخدام ال�شوماليني اأكبا�س فداء اأملانيا تنتقد تزايد اليمينيني يف االحتاد االأوروبي 
•• برلني-رويرتز:

قال وزير اخلارجية االأمل��اين فرانك فالرت 
اأحزاب  لنجاح  بفزع  يتطلع  اإن��ه  �شتاينماير 

قومية يف انتخابات الربملان االأوروبي.
للبو�شنة  زي����ارة  خ���الل  ���ش��ت��اي��ن��م��اي��ر  وق����ال 
الوطنية  اجل��ب��ه��ة  ح���زب  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ننظر 
اإىل  ننظر  واأ�شاف  وفزع  بده�شة  فرن�شا  يف 
املتطرف  )اليميني  القومي  احل��زب  نتائج 
يف اأملانيا( بالفزع نف�شه فهو �شري�شل ممثال 
بانتخابات  يتعلق  وفيما  االأوروب��ي  للربملان 

اإنه  �شتاينماير  ق��ال  اأوك��ران��ي��ا  يف  الرئا�شة 
يراقب النتيجة عن كثب.

واأ�شاف نحن �شعداء باتخاذ قرار يف اجلولة 
اأنف�شنا  قد حمينا  كلنا  بذلك  نكون  االأوىل 
الثالثة  االأ�شابيع  يف  تيقن  ع��دم  ف��رتة  من 
للعملية  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ي��ج��ة  ه����ذه  امل��ق��ب��ل��ة. 
اأمله  ع��ن  �شتاينماير  واأع����رب  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
املنتخب  ال��رئ��ي�����س  ي��ت��م��ك��ن  اأن  يف  جم����ددا 
على  التغلب  بورو�شينكو من  بيرتو  حديثا 
وغرب  ���ش��رق  �شكان  ب��ني  العميق  االنق�شام 

اأوكرانيا.

•• الفجر

�شّفه  اأبناء االأمة و�شرفائها،  مثلما توّقع اخل��رّيون من 
الذين  امل�شككني  راودت  التي  اليقظة  اأح��الم  امل�شريون 
اأج��ن��ح��ة الغربان  اأع��م��ى احل��ق��د ب�����ش��ريت��ه��م، و ق��ط��ع��وا 
الناعقة خارج ال�شرب الوطني، والتي ال ت�شتمد مفردات 
ح�شورها اإال من م�شاهد اخلراب، وليدح�شوا حتاليل 
الناطقة  تلك  ���ش��واء  ال��ع��ار،  اإع���الم  منابر  يف  املحتالني 
يف  وليجه�شوا  اأجنبية،  بلغات  اأو  هجينة  عربية  بلكنة 
امل��ه��د م��ا اأع����ّده امل��ت��اآم��رون م��ن خطط الإف�����ش��اد العر�س 
االنتخابي، وذلك يف هّبة ح�شارية مار�شوا من خاللها 
حكمهم  ج��دارة  ميلك  ملن  اختيارهم  وحرية  �شيادتهم، 

واإدارة �شوؤونهم.
مل يكن امل�شهد مفاجئا ملن قروؤوا تاريخ م�شر، وخربوا 
التاريخي  ووع��ي��ه  ال��ن��ف��ي�����س،  وم��ع��دن��ه  �شعبها  خ�����ش��ال 
اال�شتجابة  وكيفية  تواجهه  التي  التحديات  بطبيعة 
وخو�س  امل�شريية  االختبارات  جميع  يف  وجناحه  لها، 
حالة  يف  ت�شّبب  امل�شهد  ذاك  ول��ك��ن  ب��اق��ت��دار،  معاركها 
اكتئاب خل�شوم املحرو�شة، اإن مل نقل يف جلطة دماغية، 
االإدراك لن  م��ف��ا���ش��ل  و���ش��ل��ل يف  وت��ع��ّط��ل يف احل���وا����س، 
امل�����ش��ري��ني يف  اأك����دت م�����ش��ارك��ة  اإذ  ي�شحوا م��ن��ه ق��ري��ب��ا، 
ال�شيا�شية،  امل��ن��اع��ة  نق�س  ب���داء  للم�شابني  االق����رتاع 
واإمنا  ع�شكر،  انقالب  يكن  مل  يونيو  من  الثالثني  اأّن 
الرداءة  على  ث��ورة  واأبعادها،  معانيها  بكل  �شعبية  ث��ورة 
االخوانية،  ال��ع�����ش��اب��ة  وع��ل��ى  وال��ظ��الم��ي��ة،  وال��ت��خ��ل��ف 
على  ال�شطو  يف  الراغبة  والدولية  االإقليمية  واملظالت 

دور م�شر واحلّط من مكانتها.
خرج امل�شريون يف حتّد وا�شح لفتاوى الرتهيب وبيانات 
وتراثهم  ال��وط��ن��ي،  خمزونهم  م�شتنفرين  التخويف، 
العقالين، ليوؤكدوا الأنف�شهم قبل العامل، اأنهم جديرون 

يحُباهي  وبوطن  املدنية،  حقوقهم  ومبمار�شة  باحلياة، 
يف  الت�شحية  ملزيد  ا�شتعداد  وعلى  ب��ه،  ويفاخرون  بهم 
باأدائهم  اأنهم  املخاطر عنه، مقتنعني  بنائه ودرء  �شبيل 
�������ش���دون ل��وط��ن��ه��م اجّل  ل��واج��ب��ه��م االن��ت��خ��اب��ي، اإمن����ا يحُ
اخلدمات، ويفتحون اأبواب االأمل لكل ال�شرائح والفئات 
املعاين وال��دالالت، يف  بليغ  واالأجيال، ويخّطون �شطرا 
على  تاريخها  عرب  ا�شتع�شت  التي  العظيم  م�شر  �شفر 

احلاقدين والطامعني.
اأّن  اأب����ن����اء م�����ش��ر يف ه�����ذه االن���ت���خ���اب���ات،  ل���ق���د اث���ب���ت 
يحُنتزع  حني  عربية  باأحرف  اأي�شا  تحُكتب  الدميقراطية 
التمكني  ومنطق  وال��ري��اء،  النفاق  �شوك  مفرداتها  عن 
موؤامرات  لي�شت  ال�شيا�شة  وان  وال��غ��ن��ي��م��ة،  ال��ق�����ش��ري 
ود���ش��ائ�����س ورق�����س م��ع ال��ذئ��اب على م��وائ��د ال��ل��ئ��ام، بل 
واملفاهيم،  ال��روؤي��ة  اأو ال تكون، وو���ش��وح يف  اأخ��الق  هي 
تربر  للغاية  فيها  مكان  وال  واالأ���ش��ال��ي��ب،  االأدوات  ويف 
الو�شيلة، ولي�شت جتارة يحُ�شاء فيها للدين، ويدا�س على 

ف�شائل قيمه ال�شمحاء.
لقد اثبت امل�شريون وهم ينتخبون، اأّن ال�شيا�شة لي�شت 
مناحة وال جنازات، واإمنا مواكب فرح وبهجة وانت�شار 

للحياة بكل تفا�شيلها..
رقت، وان حرية امل�شريني  فمن قال اإّن ثورة م�شر قد �شحُ
انه املر�شد واالأربعني حرامي، ومفتي  ودرت”..  قد “�شحُ
الناتو �شيخ الكذابني، فما تناقلته ال�شا�شات يدح�س ما 
يزعمون، ويقول دون التبا�س اإّن حرية امل�شريني اأينعت 
و�شعلة  متقدة،  ثورتهم  وان  تعبرياتها،  اأبهى  يف  جتلت 
منرية ت�شيء درب القادم من االي��ام، وحناجر تردد يف 
االأحرار  اأيها  فاربطوا  االآن..  يبداأ  امل�شتقبل  ان�شجام: 
اإّن  اأحزمتكم  اربطوا  والعرب،  امل�شريني  من  وال�شرفاء 
ت�شتعيد  به  اإ�شراقا..  اأكر  تحُقلع باجتاه م�شتقبل  م�شر 

األقها ومكانتها، وبه تعيد الروح الأر�س العرب.

•• مانيال-اأ ف ب:

نفت الفليبني ام�س القيام بالتج�ش�س على قطر وذلك 
الدوحة  التهمة يف  بهذه  رعاياها  ادان��ة ثالثة من  بعد 
حملية  حمكمة  ام���ام  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  ال��ث��الث��ة  وادي����ن 
بتهمة ت�شريب معلومات ت�شر باالمن القومي القطري، 
الفليبني ت�شارلز  بح�شب املتحدث با�شم وزارة خارجية 
خو�شيه. وقال خو�شيه نحن ننفي ب�شكل قاطع ان نكون 
نقوم بالتج�ش�س ورف�س اعطاء تفا�شيل حول الق�شية 
و�شائل  اوردت��ه��ا  تقارير  اىل  ال�شحافيني  اح��ال  ان��ه  مع 

االعالم القطرية للح�شول على معلومات ا�شافية.
بت�شريب  اتهموا  الفليبينيني  فان  نيوز  دوحة  وبح�شب 
ا�شلحة وطائرات و�شجالت �شيانة بني  معلومات حول 

2009 و2010 مل�شوؤويل ا�شتخبارات يف الفليبني.
�شركة  لدى  عمل  باالعدام  املحكوم  ان  امل�شدر  وا�شاف 
قطرية كربى متلكها احلكومة وجت�ش�س حل�شاب قوى 
االخران  الرجالن  عمل  بينما  الفليبني،  يف  دول��ة  ام��ن 

تقنيان يف ال�شالح اجلوي القطري.
وتابع ان املتهم الرئي�شي �شرب على ما يبدو ن�شخا من 
م�شاريع اىل �شركات باال�شافة اىل معلومات �شرية حول 
باال�شتناد  فليبينيني،  مل�شوؤولني  قطرية  جوية  قاعدة 
اىل م�شدر قريب من الق�شية وتعذر التحقق من هذه 
الفلبينيني  ع��دد  وي��ق��در  م�شتق  م�شدر  م��ن  املعلومات 
امل��ق��ي��م��ني وال��ع��ام��ل��ني يف اخل�����ارج ب��ع�����ش��رة م��الي��ني اي 
ال�شكان، م��ن بينهم ع��دة االف يف  اج��م��ايل  %10 م��ن 

ال�شرق االو�شط.

•• باري�س-اأ ف ب:

اع��ل��ن زع��ي��م ح��زب االحت���اد م��ن اج��ل ح��رك��ة �شعبية 
ال��ي��م��ي��ن��ي ال��ف��رن�����ش��ي ج��ان-ف��رن�����ش��وا ك��وب��ي��ه ام�س 
ح��زي��ران-  15 م��ن  اع��ت��ب��ارا  من�شبه  م��ن  ا�شتقالته 

ي��ون��ي��و، ح�شبما اف���اد م�����ش��وؤول��ون م��ن امل�����ش��ارك��ني يف 
كوبيه  وك����ان  ل��ل��ح��زب.  ال��ق��ي��ادي��ة  للهيئات  اج��ت��م��اع 
املتطرف يف  اليمني  ف��وز  ا�شعفه  ال��ذي  )50 عاما( 

ك�شف  بعد  �شغوطا  ي��واج��ه  االوروب��ي��ة،  االنتخابات 
ف�شيحة تزوير لفواتري خالل االنتخابات الرئا�شية 
االجتماع  م��ن  ال��ه��دف  ك���ان  ان  وب��ع��د   .2012 يف 
ان  اال  االوروب��ي��ة،  االنتخابات  نتائج  ح��ول  الت�شاور 
االج�����واء ت��غ��ريت ���ش��ب��اح ال��ث��الث��اء يف ب��اري�����س غداة 
الك�شف االثنني عن جتاوز لنفقات احلملة الرئا�شية 
يف 2012 بع�شرة ماليني يورو تقريبا متت اخفاوؤها 
�شمن فواتري مزورة با�شم احلزب. و�شيتوىل ثالثة 

بيار  �شابقني هم االن جوبيه وج��ان  روؤ���ش��اء حكومة 
راف�����اران وف��رن�����ش��وا ف��ي��ون رئ��ا���ش��ة احل���زب م��ع��ا حتى 
اعلن  ح�شبما  اخلريف،  يف  ا�شتثنائي  موؤمتر  تنظيم 
عند  الر�شيه  ج��ريار  ال�شابق  ال�شيوخ  جمل�س  رئي�س 
خ��روج��ه م��ن االج��ت��م��اع و���ش��رح راف�����اران ك��وب��ي��ه مل 
وكان  النقا�س  امام  املجال  واف�شح  ا�شتقالته  يعار�س 
احلزب  را����س  على  يظل  ان  ال��ب��دء  يف  اق���رتح  كوبيه 

الذي تا�ش�س يف 2002 حتى اخلريف.

زعيم اأكرب اأحزاب املعار�شة الفرن�شية ي�شتقيل 

باملنا�سبة

اربطوا اأحزمتكم..اإّن م�شر تقلع باجتاه امل�شتقبل..

الفليبني تنفي التج�ش�س على قطر 

•• الهاي-عمان-اأ ف ب:

اع��ل��ن��ت امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة حلظر 
حمققي  ان  الكيميائية  اال�شلحة 
حول  احل��ق��ائ��ق  لتق�شي  بعثتها 
الكلور يف �شوريا الذين  ا�شتخدام 
ال�شورية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
ان��ه��م خ��ط��ف��وا م��ن ق��ب��ل م�شلحي 
امل���ع���ار����ش���ة ���ش��ب��اح ال���ث���الث���اء مع 

�شائقيهم يف امان .
وقال الناطق با�شم املنظمة مايكل 
لوهان لوكالة فران�س بر�س ان كل 
و�شاملون  ام��ان  يف  الفريق  اع�شاء 
قاعدتهم  اىل  ط���ري���ق���ه���م  ويف 

العمالنية .
اىل ذلك، قالت احلكومة االردنية 
ام�س ان ال�شفارة ال�شورية يف عمان 
كاملعتاد  وتعمل  مفتوحة  �شتظل 
مو�شحة ان باإمكان دم�شق تعيني 
�شفري جديد لها يف عمان، واكدت 
ال�شوري  ال�شفري  ط���رد  ق���رار  ان 
من عمان ال يعني باأي حال قطع 

العالقات مع �شوريا .
وقال وزير الدولة ل�شوؤون االعالم 
واالت�شال حممد املومني ان قرار 
ب�شخ�س  ي��ت��ع��ل��ق  اأم����ر  احل��ك��وم��ة 
ج�����راء خروجه  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��ف��ري 
ال�����ش��اف��ر وامل��ت��ك��رر ع���ن االع����راف 
لالردن  ب��اال���ش��اءة  الدبلوما�شية 
والت�شكيك  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  وال�������دول 
امل����رف����و�����س وامل�����������دان ب���امل���واق���ف 
االردن��ي��ة . وا�شاف ان ه��ذا االمر 
ال يعني باأي حال قطع العالقات 

مع �شوريا ال�شقيقة .
با�شم  ال���ن���اط���ق  امل���وم���ن���ي  واك������د 
ت�شريحات  يف  اي�����ش��ا،  احل��ك��وم��ة 
ن�شرتها �شحيفة الراأي احلكومية 
ان دم�شق ت�شتطيع ت�شمية �شفري 

يف اأي وقت، ف�شال عن ان ال�شفارة 
ال�شورية يف عمان مفتوحة وتعمل 
كاملعتاد . واكد م�شدر اأمني اردين 
عدم  طالبا  بر�س  فران�س  لوكالة 
ال�شفري  ان  ه��وي��ت��ه  ع��ن  ال��ك�����ش��ف 
ال�����ش��وري ب��ه��ج��ت ���ش��ل��ي��م��ان غادر 
على  اململكة  ارا���ش��ي  ام�س  �شباح 
للخطوط  ت���اب���ع���ة  ط����ائ����رة  م����نت 
اجلوية ال�شورية عن طريق مطار 
ال����دويل )30 كلم  ع��ل��ي��اء  امل��ل��ك��ة 

جنوب عمان( عائدا اىل دم�شق .
على  تغيري  ال  ان  امل��وم��ن��ي  واك���د 
�شيا�شة االردن وموقفها ازاء �شوريا 
واالو�شاع فيها منذ بداية االزمة 
التو�شل  اه��م��ي��ة  اىل  وال����داع����ي 
اىل ح���ل ���ش��ي��ا���ش��ي ي�����ش��م��ن اأم���ن 
الرتابية  ووحدتها  �شوريا  واأم��ان 

التوا�شل االجتماعي في�شبوك ان 
م�شكلة احلكومة االردنية هي مع 
على  ال�����ش��وري  ال�شفري  اع��رتا���س 

موقفها العدائي جتاه �شوريا .
���ش��ن��وات حتى  وا����ش���اف ان ث���الث 
اليوم مل ترتك احلكومة االردنية 
ال�شورية  ال�������ش���ف���ارة  م���ع  ج�����ش��را 
بابا  ت�����رتك  ومل  وق���ط���ع���ت���ه  اإال 
م�شربا  ت���رتك  ومل  واأغ��ل��ق��ت��ه  اإال 
ودبلوما�شيي  ال�����ش��ف��ري  مل�شايقة 
يرتك  ومل  و�شلكته  اإال  ال�شفارة 
و�شبه  الر�شمي  االردين  االع���الم 
مقذعا  ر�شما  او  تهمة  الر�شمي 
الوطنية  ب��ال��دول��ة  واأل�شقته  اإال 
احلكومة  ان  وت���اب���ع   . ال�����ش��وري��ة 
مبختلف  ت���ك���ت���ف  مل  االردن������ي������ة 
والتدريب  االح��ت�����ش��ان  ���ش��ن��وف 

ال�شعب  م��ك��ون��ات  ك��اف��ة  مب�شاركة 
احلكومة  وط�������ردت   . ال�������ش���وري 
االردنية االثنني ال�شفري ال�شوري 
ب�����ش��ب��ب اإ�����ش����اءات����ه امل���ت���ك���ررة اىل 
قررت  اخلطوة،  على  وردا  االردن 
القائم  اعتبار  ال�شورية  احلكومة 
ب���اع���م���ال ال�������ش���ف���ارة االردن����ي����ة يف 
دم�شق �شخ�شا غري مرغوب فيه ، 
بح�شب بيان للخارجية ال�شورية. 
واتهم �شليمان الثالثاء احلكومة 
وم�شايقته  مبقاطعته  االردن��ي��ة 
ب���وج���ه���ه طيلة  االب���������واب  وغ���ل���ق 
ال�شنوات الثالث املا�شية، اأي منذ 
منت�شف  �شوريا  يف  النزاع  ان��دالع 
يف  وك��ت��ب   .2011 اآذار-م����ار�����س 
ا�شم  عليها  اط��ل��ق  ال��ت��ي  �شفحته 
اأب�����و امل���ج���د ع���رب موقع  خ���اط���رة 

ال����ذي قدمته  واالي�����واء وال���دع���م 
املتاأ�شلمني  االره���اب���ي���ني  الآالف 
الداخل  اىل  و���ش��ول��ه��م  وت���اأم���ني 
ال�شوري  ال�شعب  لقتل  ال�����ش��وري 
ال�شوري  ال�����ش��ف��ري  ت��ري��د م��ن  ب��ل 
يبارك  ي�شكرها على ذلك وان  ان 
االنخراط  يف  امليمونة  خطواتها 
الذين  �شوريا  اع���داء  م��ع  الكامل 

�شموا انف�شهم ا�شدقاء �شوريا .
ووجه �شليمان ال�شكر اىل ال�شعب 
مل  ال�����ش��ف��ري  ان  م���وؤك���دا  االردين 
ال�����ش��ن��وات اخلم�س  ي��ح��ظ ط��ي��ل��ة 
التي ق�شاها يف عمان اإال مبنتهى 
احلب والود والتقدير واالحرتام 

من اغلبية ال�شعب االردين .
العمل  ج���ب���ه���ة  ح�������زب  ورح���������ب 
ال�شيا�شية  ال�������ذراع  االإ����ش���الم���ي 
احزاب  واب��رز  امل�شلمني  لالخوان 
املعار�شة يف االردن الثالثاء بقرار 
معتربا  ال�����ش��وري،  ال�شفري  ط���رد 
و�شحيحة  م���ق���درة  خ��ط��وة  اأن���ه���ا 
ونقل   . متاأخرة  ج��اءت  اأنها  رغ��م 
م����وق����ع ج���م���اع���ة االخ���������وان على 
القيادي يف احلزب  االنرتنت عن 
ال��زي��ود دع��وت��ه احلكومة  حم��م��د 
االردنية اىل عدم ال�شماح باجراء 
ال�شورية  الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات 
ع��ل��ى االرا����ش���ي االردن���ي���ة، كونها 
ال�شعب  الرادة  اخ��ت��ط��اف��ا  مت��ث��ل 
ال�شوري . وجاء قرار طرد ال�شفري 
ال�شوري بعد نحو ع�شرة ايام على 
على  االردن��ي��ة  احلكومة  موافقة 
م�شاركة ال�شوريني املقيمني فيها، 
يف االنتخابات الرئا�شية املقررة يف 
الثالث من حزيران-يونيو، والتي 
يتوقع ان تبقي الرئي�س اال�شد يف 
من�شبه. وتنظم عملية الت�شويت 

يف ال�شفارة اليوم االربعاء.

منظمة حظر �لكيميائي توؤكد �سالمة فريقها يف �سوريا

االأردن يبقي ال�شفارة ال�شورية مفتوحة ويرحب ب�شفري جديد 

•• لندن-يو بي اأي:

اتهمت منظمة العفو الدولية، ام�س ال�شلطات الكينية با�شتخدام ال�شوماليني 
لالعتقال  منهم  االآالف  وتعري�س   ، االإره���اب  مكافحة  حملة  يف  ف��داء  اأكبا�س 
التع�شفي وامل�شايقة واالإبتزاز و�شوء املعاملة واعادة التوطني الق�شري والطرد.  
كينيا تعاين من موجة مقلقة من  ال�شومالية يف  اإن اجلالية  املنظمة،  وقالت 
االإرهاب  مكافحة  حملة  اط��الق  منذ  االإن�����ش��ان  حلقوق  اخل��ط��رية  االإن��ت��ه��اك��ات 
وا�شافت  املا�شي.  ني�شان-ابريل  يف   ، ال�شالمة  مراقبة  عملية  با�شم  املعروفة   ،
اأن ال�شلطات الكينية بداأت باعتقال ال�شوماليني عقب الهجومني اللذين وقعا 
و�شاهم  االأ�شخا�س  واأودي��ا بحياة ع�شرات  املا�شي  اآذار-م��ار���س  اأرا�شيها يف  على 
غياب ال�شفافية واالجراءات القانونية الواجبة يف �شعوبة حتديد عددهم، غري 
اأن م�شوؤواًل حكومياً ذكر باأن اأكر من 4000 �شومايل جرى اعتقالهم خالل 

االأ�شبوع االأول فقط حلملة مكافحة االإرهاب . وا�شارت املنظمة اإىل اأنها وّثقت 
حاالت عديدة من ال�شرب والرتهيب واالبتزاز والتحر�س اجلن�شي تعر�س لها 
ال�شوماليون على اأيدي قوات االأمن، من بينها اإمراأة توفيت يف امل�شت�شفى بعد 
اأن حاولت منع قوات االأمن الكينية من اقتحام �شقتها، وطفالن فقدا حياتهما 
نتيجة احلملة االأمنية. وك�شفت اأن اأكر من 1000 �شومايل مت نقلهم ق�شراً 
اإىل خميمات الالجئني املكتظة والتي تحُعاين من انعدام االأمن يف �شمال كينيا، 
وابعاد  اأمهاتهم،  عن  ر�شع  واأط��ف��ال  عائالتهم  عن  �شلوا  فحُ اأط��ف��ال  فيهم  مبن 
350 �شومالياً اإىل بالدهم رغم الو�شع االأمني املتدهور فيها. وقالت، مي�شيل 
كاغاري، نائبة مدير برنامج �شرق اأفريقيا يف منظمة العفو الدولية اإن ال�شلطات 
يف  ال�شوماليني  ملعاقبة  كذريعة  ال�شالمة  مراقبة  عملية  ا�شتخدمت  الكينية 
خميمات  اإىل  ق�شراً  ونقلهم  معاملتهم،  وا�شاءة  منهم،  االآالف  واعتقال  كينيا، 

الالجئني، واعادة املئات منهم ب�شورة غري قانونية اإىل بالدهم .

ويظل بوتني الرقم ال�شعب يف املعادلة

ما بعد ال�شناديق اختيار �شعب

حماولة ا�شتعادة ال�شيطرة علي مطار  دوني�شتك
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العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/558 احوال نف�ض م�سلمني                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - ح�شني عبداهلل فهد جمهول حمل االقامة 
امل��دع��ي /زي��ن��ه �شمري ر�شتم ومي��ث��ل��ه: ح��ام��د ج���واد عطية  مب��ا ان 
اخلزرجي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى طالق )خلعاً( 
. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/6/10 ال�شاعة 8:30 
من  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch 1.C.12 بالقاعة  ���س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/413 احوال نف�ض م�سلمني                                 
ال�شفدي جمهول حمل االقامة  �شليمان  اكرم   -  1 املدعى عليه/  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /ف���ريوز ع��اط��ف زه��ر ال��دي��ن ق��د اق���ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالطالق لل�شرر وال�شقاق . وحددت لها جل�شة يوم 
 ch 1.C.13 االثنني املوافق 2014/6/2 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
ايام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك 

على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/188 مدين كلي                                 
اىل املدعى عليه/ 1 - ابراهيم املزروعي خلدمات التموين والعقارات جمهول حمل 
عبدالرحمن ح�شن  ���س.ذ.م.م وميثله:  لال�شتثمار  /العارف  املدعي  ان  االقامة مبا 
امل��وؤرخ يف  العقد  بف�شخ  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  املطوع قد  حممد 
2008/3/15 واعادة احلال اىل ما كان عليه بالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعيني 
1.630.000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها  املدعى  ال��زام 
االربعاء املوافق 2014/6/4 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch 1.C.15 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/412 جتاري جزئي                                 

االقامة  حمل  جمهول  �شيد  احمد  خالد  فرحان  �شيد   -  1 عليه/  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي /في�شل حممد �شالح ال�شروخي وميثله: ها�شم حممد حمدان 
اجل��م��ل ق��د اق���ام عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ى عليه 
والفائدة  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  مببلغ وقدره )3.0000 
القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة 
 ch 2.D.19 بالقاعة  8:30 �س  ال�شاعة  املوافق 2014/6/12  يوم اخلمي�س 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/342 جتاري جزئي                                 

اىل املدعى عليه/ 1 - فهد احمد ابراهيم علي الكا�س عن نف�شه وب�شفته مالك 
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  البناء(  م��واد  لتجارة  الطنيجي  )فهد  موؤ�ش�شة 
اقام  قد  ابراهيم  حممد  �شفيع  وميثله:  اخل��زن��داد  �شليم  فتحي  /اي��اد  املدعي 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )40000 
القانونية وقدرها %12  والفائدة  املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2013/7/1 . وحددت لها جل�شة يوم االربعاء 
املوافق 2014/6/4 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch 2.D.19 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/469 جتاري كلي                                 
ان  اح��م��د علي مر�شي ح�شن جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا   - 1 امل��دع��ى عليه/  اىل 
املدعي /عبدالقادر من�شور عبدالقادر من�شور وميثله: �شفيع حممد ابراهيم قد 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام 
وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  دره��م(   100.000(
 . املحاماه  واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  املعجل  بالنفاذ  م�شموال  التام  ال�شداد 
 ch بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2014/6/1  االح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   1.C.15
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

   يف الدعوى رقم 2012/874 عقاري كلي دبي
حممود  ع��الء   - لال�شتثمار  ميادين  �شركة   - عبدالهادي  يو�شف  عماد  عليهم/  املدعى 
العقارية �س.م.ع  العرب للتنمية  الدحله - �شركة  عبد اجل��واد - هيثم خالد عبدالكرمي 
انتدابنا خبري ح�شابي بالق�شية اعاله واملرفوعة �شدكم واخرين  انه مت  نحيطكم علما 
من عامر �شعد فوزي اخلياط وعليه فانتم مكلفني او من ميثلك قانونا بح�شور اجتماع 
اخلربة املقرر عقده يوم االربعاء املوافق 2014/5/28 ال�شاعة الثانية ظهرا وذلك مبكتب 
اخلبري املنتدب الكائن : دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري 
- خلف االم��ارات للعطالت بناية بري�شم - مكتب التخطيط لتدقيق احل�شابات الطابق 
الثامن مكتب رقم )805( يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واح�شار امل�شتندات املوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها 

وفقا لل�شالحيات املخوله لها قانونا. لال�شتف�شار االت�شال ب�� : 044341111
اخلبري احل�سابي/ حممد عبدالرحمن املرزوقي

مذكرة اإعالن بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/208 تنفيذ �سرعي
اىل املنفذ �شده/1- دينا عبداملنعم ابراهيم حمزة جمهول حمل االقامة 
عليكم  اأق���ام  ق��د  ال��دي��ن  �شهاب  ابراهيم  ح�شام  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ حكم الروؤية ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2012/1140 احوال نف�س م�شلمني  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
اعالن حكم بالن�سر

                   يف  الدعوى رقم 2013/925 جتاري جزئي                              
اىل املحكوم عليه/1- طارق نعيم �شودري عبدالرحيم �شودري جمهول 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل 
ديتا  اهلل  ل�شالح/ حممد خان  اع��اله  املذكورة  الدعوى  2014/2/12 يف 
قدره  البالغ  الدعوى  مو�شوع  ال�شيك  قيمة  ب�شداد  عليه  املدعى  بالزام 
50.000 درهم خم�شون الف درهم والزمته بر�شوم الدعوى وم�شروفاتها 
.حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
ال�شيخ  ال�شمو  اليوم التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر با�شم �شاحب  من 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1427 عمايل جزئي                                 

اىل املدعى عليه/ 1 - ديتيتك�س كرو خلدمات احلرا�شة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /غوربريت �شينغ مهندير �شينغ قد اقام عليك الدعوى 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7200( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  ومو�شوعها 
وحددت   .  )2014/170403( ال�شكوى  ورقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   1500(
 ch 1.A.5 لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2014/6/2 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1465 عمايل جزئي                                 

�����س.ذ.م.م جمهول حم��ل االقامة  ب��ري��اين  ب��اك  امل��دع��ى عليه/ 1 - مطعم  اىل 
مبا ان املدعي /حممد �شليمان حاجي غالم مرت�شى قد اقام عليك الدعوى 
وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  ومو�شوعها مب�شتحقات عمالية وقدرها )11571 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورقم ال�شكوى )2014/170662( . وحددت 
لها جل�شة يوم االحد املوافق 2014/6/1 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

       يف  الدعوى رقم 2014/82 ا�سكالت عمايل                                 
لوقف  عمايل  تنفيذ   2014/609 رق��م  التنفيذ  يف  ا�شكال  الق�شية  مو�شوع 
اي�شت  ميدل  تيكنوبيلد  م�شت�شكل  االع��الن:  طالب  التنفيذية  االج���راءات 
�شوروج  ك��وم��ار  �شنجاي   -1 ���ش��ده:  امل�شت�شكل  اع��الن��ه  امل��ط��ل��وب  ������س.ذ.م.م 
كومار مو�شوع االعالن: نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم االثنني املوافق 
ch 1.B.6 للنظر يف اال�شكال  2014/6/2 ال�شاعة 8:30 �شباحا بالقاعة 
احل�شور  ع��ن  تخلفكم  ح��ال��ة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���اله 

�شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثرة القانوين بحقكم . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

       يف  الدعوى رقم 2014/81 ا�سكالت عمايل                                 
لوقف  عمايل  تنفيذ   2014/610 رق��م  التنفيذ  يف  ا�شكال  الق�شية  مو�شوع 
اي�شت  ميدل  تيكنوبيلد  م�شت�شكل  االع��الن:  طالب  التنفيذية  االج���راءات 
كانهايا  برا�شاد  �شنتو�س   -1 ���ش��ده:  امل�شت�شكل  اع��الن��ه  املطلوب  �����س.ذ.م.م 
ماهتو مو�شوع االعالن: نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم االثنني املوافق 
ch 1.B.6 للنظر يف اال�شكال  2014/6/2 ال�شاعة 8:30 �شباحا بالقاعة 
احل�شور  ع��ن  تخلفكم  ح��ال��ة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���اله 

�شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثرة القانوين بحقكم . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

       يف  الدعوى رقم 2014/80 ا�سكالت عمايل                                 
لوقف  عمايل  تنفيذ   2014/696 رق��م  التنفيذ  يف  ا�شكال  الق�شية  مو�شوع 
اي�شت  ميدل  تيكنوبيلد  م�شت�شكل  االع��الن:  طالب  التنفيذية  االج���راءات 
امل�شت�شكل �شده: 1- حممد ا�شف اخالق احمد  ���س.ذ.م.م املطلوب اعالنه 
اقبال مو�شوع االعالن: نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم االثنني املوافق 
ch 1.B.6 للنظر يف اال�شكال  2014/6/2 ال�شاعة 8:30 �شباحا بالقاعة 
احل�شور  ع��ن  تخلفكم  ح��ال��ة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���اله 

�شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثرة القانوين بحقكم . 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/797 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- ذا في�شن �شيبنج �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ فريا تزي كاجاندي جرانتو�س قد اأقام عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )19700( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خلزينة  ر�شوم  دره��م   1212 مبلغ  اىل 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
نا�شيونال خلدمات احلرا�شة جمهول  انرت  املدعي عليه/رينجر�س    اىل 
حمل االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�شة يوم االثنني بتاريخ 2014/6/2 ال�شاعة 8:30

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  باال�شافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1584/2014/13
1415/2014/13

م
1
2

ا�شم املدعي
حمبوب ح�شن علي مقبول ح�شني
�شيبلو مياه حممد مع�شوق مياه

مبلغ املطالبة
15315 درهم �شامل تذكرة العودة
9394 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 504 /2014 جت جز- م ر-ب -  ع ن

عبيد  ابو  عبداهلل  حممد  الرخام  وجتارة  ال�شترياد  طورة  مدعي/موؤ�ش�شة 
اجلن�شية: االمارات مدعي عليه:موؤ�ش�شة االريج للديكور ميثلها في�شل حممد 
علي ال�شمري اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 20000 درهم 
املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة االريج للديكور ميثلها في�شل حممد علي ال�شمري 
املذكورة  الدعوى  قام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2014/6/2 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري  املركز  الكائنة  االبتدائية-  العني 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 444 /2014 جت جز- م ر-ب -  ع ن

عليه:�شري  مدعي  الهند  اجلن�شية:  �شينغ  جامبات  كومار  مدعي/�شوري�س 
مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  خان  بركات  نواب 
باك�شتان  نواب بركات خان اجلن�شية:  املطلوب اعالنه/ �شري  35000 درهم 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  قام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/6/1 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8:30 �شباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني 
االبتدائية- الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 268 /2014 جت كل- م ر-ب -  ع ن

مدعي/�شركة الفوار�س للتجاره اجلن�شية: االمارات مدعي عليه:ابراهيم �شعود 
بدر ال�شوايف اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 121264 
درهم املطلوب اعالنه/ ابراهيم �شعود بدر ال�شوايف اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
اعادة اعالن بطريق الن�شر - باجلل�شة امل�شائية ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء حيث ان 
املدعي قام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2014/6/2 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
العني االبتدائية- الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2014/5/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  496/ 2014 عمايل -م ع-�ض- اأظ

امل�شتاأنف : حممد خري اال�شالم �شودهري جوين الدين �شودهري اجلن�شية: 
بنغالد�س  امل�شتاأنف عليه: موؤ�ش�شة تفانني للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات 
مو�شوع اال�شتئناف : تعديل احلكم امل�شتاأنف املطلوب اعالنه/موؤ�ش�شة تفانني 
قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  2014/207 عم جز - م ع- ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/6/3 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة  ابوظبي  ا�شتئناف  الثانية حمكمة  الدائرة  امام  9.30 �شباحا 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
قلم املحكمة

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

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
يف الدعوى رقم 2014/165 جتاري جزئي

املدعى عليه/1- �شعيد عبدالعزيز �شعيد الرويحي تنفيذا لقرار عدالة حمكمة 
ابوظبي التجارية االبتدائية يف الدعوى رقم 2014/165 جتاري جزئي املقامة 
�شدكم من املدعية/ �شركة دار التمويل �س.م.ع فقد مت ندبنا خبريا م�شرفيا 
يف الدعوى امل�شار اليها وعليه فقد مت حتديد يوم الثالثاء املوافق 2014/6/3 
ال�شاعة 10:00 �شباحا موعدا الجتماع اخلربة يف مكتبنا جينوم لال�شت�شارات - 
دبي - فندق جي دبليو ماريوت مبنى املكاتب )اأ( الطابق الثاين )201( هاتف: 
املوعد  قانونا يف  او من ميثلكم  راجني احل�شور   2527779 : فاك�س   2526668

املحدد م�شطحبني معكم �شورة عن كافة امل�شتندات املوؤدية لدفاعكم.
عبداحلميد زيتون
خبري حما�شبي وم�شريف

اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
العنوان  ان  �شي   1333469 الرخ�شة  رقم  ذ.م.م  الرجال  لتجميل  راما  ال�شركة:مركز  ا�شم 
ابوظبي اخلالدية - قطعة 57 حمل 1 - عقار 5293 - بناية عبداهلل �شنان �شقر املهريي 
وولده - ال�شكل القانوين: �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ا�شم امل�شفي حممد عبدالرحمن 
املرزوقي مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بابوظبي بانه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكورة اعاله بتاريخ 2014/5/26 بناء على حكم حمكمة 
ابوظبي االبتدائية رقم 2013/1056 جتاري كلي بتاريخ 2013/12/22 وتعيني امل�شفي املذكور 
بتاريخ 2013/12/26 وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف العنوان 
التايل م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر 
هذا االعالن - العنوان: مدينة حممد بن زايد التجارية - طريق ابوظبي العني - خمرج 
رقم 32 باجتاه مدينة حممد بن زايد بعد اال�شارة الرابعه اجته ي�شارا - اخر بناية يف نهاية 
ال�شارع ناحية اليمني - ا�شفل البناية حمل جا�شبري للخياطة وحمل البنديرة للملبو�شات 

اخلليجية - طابق امليزانني - مكتب رقم 4 - هاتف : 024443378 - فاك�س: 024443389.
امل�سفي الق�سائي/ حممد املرزوقي

 اإعالن �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل
التجاري بتعيني م�سفي

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعالن للح�سور اىل جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/6/2  
رقم الدعوى 2014/1366

اع����ادة اعالن   : ال��ع��ن��وان  ���ش��ت��اي��ل للن�شاء  ���ش��ي  ع��ل��ي��ه/���ش��ال��ون  امل��دع��ى 
بالوكالة  الكتبي وميثله  باحلبالة  را�شد  �شامل  را�شد   / املدعى  بالن�شر 
�شيف �شليويح حممد اجلابري يتعني عليكم احل�شور اىل جلنة ف�س 
مع�شكر  منطقة  الدفاع  �شارع  يف  الكائن  مبقرها  االيجارية  املنازعات 
ال نهيان خلف �شندوق الزواج وال�شوؤون االجتماعية فيال رقم 2 يوم 

االثنني املوافق 2014/6/2 ال�شاعة : 1:00 م�شاء.  
رئي�ض جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1493 جتاري جزئي  

العنوان  املحياء  مطلق  ب��ن  علي  ب��ن  حممد  عليه/  املحكوم  اىل 
عليك  حكمت  قد   2014/5/5 املوافق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�شر 
هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / مكتب 
املحكمة مبثابة  بالتايل: حكمت    - ال�شيارات  لتاجري  اال�شطورة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
11.600 درهم والزمته كذلك بامل�شاريف . �شدر بتوقيعي وختم 
لال�شتئناف  قابال  حكما  2014/5/20م  امل��واف��ق  بتاريخ  املحكمة 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
  حمكمة ابوظبي البتدائية        
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توج �شعادة مطر الطاير نائب رئي�س 
جم��ل�����س دب����ي ال���ري���ا����ش���ي امل���دار����س 
دورة  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  وال���ري���ا����ش���ي���ني 
حمدان بن حممد لالألعاب املدر�شية 
يف ح��ف��ل خ��ت��ام ال�����دورة ال����ذي اقيم 
اأم�����س ب��ف��ن��دق م���اري���وت ج����داف ، يف 
الريا�شة  م�شوؤويل  من  عدد  ح�شور 
ت��ق��دم��ه��م ف���وزي���ة ح�شن  وال��ت��ع��ل��ي��م 
غريب وكيل وزارة الرتبية والتعليم، 
امل��ن�����ش��وري مدير  ���ش��ع��ي��د  اأح���م���د  د. 
منطقة دبي التعليمية وخالد املدفع 
العامة  امل�شاعد للهيئة  العام  االأمني 
لرعاية ال�شباب والريا�شة ود. اأحمد 
دبي  ملجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�شريف 

الريا�شي.
نا�شر  ال���ل���واء.م.  احل��ف��ل  ح�شر  كما 
امل����رزوق����ي رئ��ي�����س احت�����اد االإم������ارات 
رئي�س احتاد  املال  للكاراتيه ويو�شف 
االم����ارات ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة وع���دد من 
الريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  يف  امل������دراء 
دب���ي  وم���ن���ط���ق���ة  ال����رتب����ي����ة  ووزارة 

التعليمية . 
وق������ام ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س دبي 
ف���وزي���ة ح�شن  ي���راف���ق���ه  ال���ري���ا����ش���ي 
املن�شوري  �شعيد  ود.اأح���م���د  غ��ري��ب 
بتكرمي الطالب الفائزين واملدار�س 
احلا�شلة على املراكز الثالثة االأوىل 
عن  معرباً   ، املختلفة  امل�شابقات  يف 
�شعادته الكبرية بامل�شاركة يف تكرمي 
حر�س  م����وؤك����داً   ، ال�������دورة  اأب����ط����ال 
بن  ح��م��دان  دورة  دع��م  على  املجل�س 
لتوا�شل  املدر�شية  لالألعاب  حممد 
مزيداً  وت��ق��دم  ال��ن��اج��ح��ة  م�شريتها 
واملنتخبات  ل��الأن��دي��ة  امل���واه���ب  م��ن 

الوطنية يف خمتلف االألعاب.
الوا�شعة  ب��امل�����ش��ارك��ة  م��ط��ر  واأ�����ش����اد 
تناف�س  ال��دورة معترباً  للمدار�س يف 
وطالبة  طالباً   )1700( من  اأك��ر 
الريا�شية  االأل�����ع�����اب  خم��ت��ل��ف  يف 
الريا�شة  ان  يوؤكد   ، ايجابياً  موؤ�شراً 
اأ���ش��ب��ح��ت ت�شكل ح�����ش��وراً مم��ي��زاً يف 

ت�شهم  ان  متوقعاً   ، التعيلم  خارطة 
م�شتويات  ت��ط��وي��ر  يف  ال�����دورة  ه���ذه 
الطالب وت�شقل مواهبهم وجتهزهم 
ليكونوا اأبطااًل ريا�شيني مميزين يف 

امل�شتقبل القريب.
ووع����د ���ش��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر نائب 
الريا�شي  دب������ي  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
الن�شخ  يف  ب��ال��دورة  اأك���ر  باالهتمام 
املقبلة م�شيداً بالنجاح الكبري الذي 
حققته يف ال�شنوات املا�شية ، م�شرياً 
اىل ان الدورة حتمل ا�شم �شموال�شيخ 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي ورئي�س جمل�س 
دب��ي ال��ري��ا���ش��ي ، ال���ذي ي��ويل قطاع 
الطالب وال�شباب اهتمامه ويحر�س 
على توفري فر�س ممار�شة الريا�شة 
�شاحب  ل���روؤي���ة  ت��ن��ف��ي��ذ   ، ل��ل��ج��م��ي��ع 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ورئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الورزاء وحاكم دبي رعاه اهلل 

يف جعل الريا�شة اأ�شلوب حياة.

تكرمي 21 فريقًا
�شمل التكرمي 21 فريقاً من الفرق 

بن  ح���م���دان  دورة  ���ش��ارك��ت يف  ال��ت��ي 
وح�شلت  املدر�شية  لاللعاب  حممد 
يف  االأوىل  ال����ث����الث  امل�����راك�����ز  ع���ل���ى 
تناف�شت  ح��ي��ث   ، املختلفة  االأل���ع���اب 
األ��ع��اب هي  اأرب���ع  م��دار���س البنني يف 
واليد  وال�شلة  والطائرة  القدم  ك��رة 
التا�شي�شية  حتا  مدر�شة  وح�شلت   ،
فيما   ، القدم  ك��رة  على لقب بطولة 
ال��ن��م��وذج��ي��ة بطولة  ال��ن��خ��ب��ة  ن��ال��ت 
كرة اليد والقيم النموذجية بطولة 
كرة ال�شلة وذهب لقب بطولة الكرة 
�شلطان  م��در���ش��ة  ل��ف��ري��ق  ال��ط��ائ��رة 

العوي�س.
البنات  مناف�شات  خلت  جهتها  م��ن 
من كرة القدم وا�شتملت على ثالثة 
العامل  مدر�شة  ح�شلت  حيث  العاب 
اجل���دي���د ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ك����رة ال���ي���د ، 
ومت��ك��ن��ت م��در���ش��ة االحت����اد اخلا�شة 
بينما  ال�شلة  بطولة  لقب  ح�شم  من 
حققت مدر�شة الظهرة املركز االأول 

يف بطولة الكرة الطائرة.
وبلغ عدد الفرق امل�شاركة يف االألعاب 
بينها  م��ن   ، ف��ري��ق��اً   94 اجل��م��اع��ي��ة 
 ، للبنات  و28  للبنني  ف��ري��ق��اً   66

عدد  ت��رت��ي��ب  ال�شلة  ك���رة  وت�����ش��درت 
الفرق امل�شاركة يف لعبة واحدة ب� 28 
الكرة  �شارك يف بطولة  فيما  فريقاً، 
الفرق  ع����دد  وب���ل���غ   ،  23 ال���ط���ائ���رة 
 ، 22 ف��ري��ق��اً  ال��ق��دم  يف بطولة ك��رة 
اليد  كرة  بطولة  مناف�شات  و�شهدت 
اأق��ل ع��دد م��ن ال��ف��رق مب�شاركة 21 

فريقاً.

�أبطال �الألعاب �لفردية
ح�������ش���ل ال����الع����ب����ون امل����ت����وج����ون يف 
خا�س  تكرمي  على  الفردية  االألعاب 
الذين  الالعبني  التكرمي  و�شمل   ،
ال��ث��الث��ة االأوىل يف  امل���راك���ز  اح��ت��ل��وا 
ك��ل ل��ع��ب��ة ، ون����ال ع��م��ر ع��ب��ي��د را�شد 
املركز  غ��زوان  بن  عتبة  مدر�شة  من 
االول يف �شباق الطريق فردي الفئة 
االوىل ، وت�شدر احمد حممد �شيف 
ترتيب  العربي  الوطن  مدر�شة  من 
الفئة الثانية ، وح�شلت مدر�شة حتا 
الفئة  فرقي  لقب  على  التا�شي�شية 

االوىل يف �شباق الطريق.
ويف م�شابقة ترايثلون ال�شباحة جاء 
�شلطان  مدر�شة  م��ن  في�شل  حممد 

العوي�س يف املركز االأول فئة 2003 
، وت�شدر ماجد زكي عبد املجيد من 
 2004 ال��ن��خ��ب��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة ف��ئ��ة 
وع���ب���د اهلل م��و���ش��ى م���ن ال��ن��خ��ب��ة يف 
2005 ، فيما فاز زكريا عامر  فئة 
كرة  يف  اجلديد  العامل  مدر�شة  من 

الطاولة.
وتناف�شت طالبات مدار�س دبي على 
�شملت  التي  الفردية  االألعاب  األقاب 
الطائرة  وال����ك����رة  ال���ط���ري���ق  ���ش��ب��اق 
�شارة  وف����ازت   ، ال��ط��ائ��رة  وال��ري�����ش��ة 
الطريق  ب�شباق  قرطبة  م��ن  �شعيد 
�شيف  اهلل  عبد  وه��ن��د  االوىل  للفئة 
من مدر�شة اللي�شيلي بالفئة الثانية 
ونالت مدر�شة غرناطة املركز االول 
، بينما فازت  الفئة االوىل  يف فردي 
ال��دول��ي��ة ند  دب��ي  هيفاء يو�شف م��ن 
وزميلتها  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  يف  ال�شبا 

رمي الكو�س يف الري�شة الطائرة. 

الطالب يحتفلون
ح�شور  ال����ذي����ن  ال����ط����الب  ح���ر����س 
االحتفال  على  البطولة  ختام  حفل 
باجنازاتهم مع مدر�شيهم ، بالتقاط 

حلظات  وتوثيق  التذكارية  ال�شور 
ال���ط���الب يف قمة  وب�����دا   ، ال��ت��ت��وي��ج 
اخلتام  حفل  يتابعون  وه��م  ال�شعادة 
لقطات  ع���ر����س  خ���الل���ه  مت  ال������ذي 
ا���ش��ت��م��ل��ت عليها  ال��ت��ي  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ات 
املدر�شون  اكد  ، من جانبهم  ال��دورة 
�شعادتهم  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق  وم���درب���و 
ال��ك��ب��رية ب��ح��ف��ل اخل���ت���ام ال����ذي جاء 
مم���ي���زا واك�����د اه��ت��م��ام جم��ل�����س دبي 
التعليمية  دب��ي  ومنطقة  الريا�شي 
بالدورة ، واعدين مبوا�شلة امل�شاركة 
يف الن�شخة املقبلة موؤكدين ان الدورة 

حتقق جناحا اكرب يف كل عام.

موهبة الأندية دبي  230
العباً   230 دب����ي  اأن����دي����ة  ���ش��ج��ل��ت 
الن�شخة  قدمتها  التي  امل��واه��ب  م��ن 
بن  ح����م����دان  دورة  م����ن  اخل���ام�������ش���ة 
حم��م��د ل��الأل��ع��اب امل��در���ش��ي��ة يف كرة 
ال���ق���دم وال���ي���د وال�����ش��ل��ة وال���ط���ائ���رة ، 
واإن�شم الالعبون ب�شفة ر�شمية اإىل 
االأندية التي حر�س م�شوؤولوها على 
الالعبني  واختيار  املباريات  متابعة 
بعد  املختلفة  االأل��ع��اب  يف  املميزين 

جيدة  م�شتويات  امل��خ��ت��ارون  ق��دم  ان 
خالل م�شاركتهم مع مدار�شهم.

وبلغ عدد املن�شمني لالأندية يف كرة 
ال��ق��دم 80 الع��ب��اً ، ون���ال ن���ادي دبي 
بقيده  امل��واه��ب  م��ن  االأ���ش��د  ن�شيب 
�شجلت  اليد  ك��رة  ويف   ، الع��ب��اً  ل�43 
55 يف  45 العباً يف مقابل  االأندية 
17 طالبة  ، بينما ح�شلت  الطائرة 
كرة  ب��ف��رق  الت�شجيل  ف��ر���ش��ة  ع��ل��ى 
ال�����ش��ل��ة يف اأن���دي���ة دب���ي ب��ج��ان��ب 28 

طالباً.
الكبري م��ن الالعبني  ال��ع��دد  واأك���د 
ال��ذي��ن اإن�����ش��م��وا ل��الأن��دي��ة ب��ع��د ان 
من  اخلام�شة  الن�شخة  يف  ت��األ��ق��وا 
لالألعاب  حممد  ب��ن  ح��م��دان  دورة 
جتد  اأ�شبحت  ال��دورة  ان  املدر�شية 
اه��ت��م��ام��اً ك���ب���رياً م���ن اأن���دي���ة دبي 
منجم  مبثابة  ال���دورة  تعترب  التي 
على  للح�شول  وفر�شة  للمواهب 
العبني مميزين يف خمتلف االألعاب 
اأهم  م��ن  واح���دة  ال����دورة  لتحقق   ،

اأهدافها برفد االأندية باملواهب.

�لفنون  ب�سم  يطالب  �لرزوقي 

�لقتالية للدورة

ا����ش���اد ال���ل���واء ن��ا���ش��ر ع��ب��د ال����رزاق 
ال���رزوق���ي رئ��ي�����س احت����اد االم����ارات 
ل��ل��ك��ارات��ي��ه ب��ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري الذي 
حممد  ب���ن  ح���م���دان  دورة  ح��ق��ق��ت��ه 
ن�شختها  يف  امل���در����ش���ي���ة  ل���الل���ع���اب 
�شعادته  ع���ن  م��ع��رب��ا   ، اخل��ام�����ش��ة 
مثمناً   ، اخلتام  حفل  يف  بامل�شاركة 
بذلتها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  اجل����ه����ود 
تنظيم  امل�����ش��ارك��ة يف  اجل���ه���ات  ك���ل 
الدورة ، مقدما ال�شكر ملجل�س دبي 
التعليمية  دبي  ومنطقة  الريا�شي 
املدر�شية  بالريا�شة  االهتمام  على 

ودعمها. 
الكاراتيه  ب�شم  ال��رزوق��ي  وط��ال��ب 
وبقية االألعاب القتالية لتكون �شمن 
االألعاب املدرجة يف دورة حمدان بن 
حممد لاللعاب املدر�شية ، م�شيفاً 
ال��دورات يعول عليها  ان مثل هذه 
الريا�شية  االأل��ع��اب  ن�شر  يف  ك��ث��رياً 
امل�شتقبل  ابطال  و�شناعة  املختلفة 
االمارات  احت��اد  ا�شتعداد  م��وؤك��دا   ،
لدعم  االحت���ادات  وبقية  للكاراتيه 
الدورة وامل�شاعدة يف تطورها اكر 

لت�شمل كل االألعاب.
وق�������ال ه���ن���ال���ك اك�����ر م����ن 300 
بعد  الكاراتيه  فنون  تعلموا  طالب 
دورات  خ��الل  التدريبات  تلقوا  ان 
معظم  ان�������ش���م  وق�����د   ، ب�����االحت�����اد 
هوؤالء اخلريجني لالندية ملوا�شلة 
امل�شتقبل  يف  ل��ي��ك��ون��وا   ، ن�����ش��اط��ه��م 
ملنتخباتنا  مقدرة  ا�شافة  القريب 
الوطنية ، والن الريا�شة املدر�شية 
نتمنى  الريا�شي  الهرم  قاعدة  هي 
ان يتم �شم الكاراتيه وبقية الفنون 
القتالية للدورة م�شتقباًل حتى تتاح 
للطالب فر�شة تنمية مهاراتهم يف 
امل�شتقبل  ليكونوا يف  االل��ع��اب  ه��ذه 
عليهم  تعتمد  الذين  االبطال  من 

منتخباتنا الوطنية .

�لن�سخة �خلام�سة قدمت 230 العبًا الأندية دبي

ختام مميز لدورة حمدان بن حممد للألعاب املدر�شية ومطر الطاير يتوج الفائزين

احل�شان االأ�شود يح�شد كاأ�س بطولة امللعب الع�شبية يف مركز نا�شئة خورفكان
كرنفالية،  تظاهرة  الع�شبي يف  اختتمت على معلب خورفكان 
فعاليات بطولة كرة القدم التي نظمها مركز نا�شئة خورفكان 
التابع لالإدارة العامة ملراكز النا�شئة، اإحدى موؤ�ش�شات املجل�س 
وتن�شئة جيل  اإع��داد  بهدف  بال�شارقة،  االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى 
ري��ا���ش��ي ج��دي��د م��ن ال��ن��ا���ش��ئ��ة، ف�����ش��اًل ع��ن ت��ع��زي��ز التوا�شل 
والتناف�س بني النا�شئة وال�شباب يف املنطقة ال�شرقية وخمتلف 

االأحياء ال�شكنية مبدينة خورفكان يف اأجواء ودية.
امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب���ني ف��ري��ق��ي احل�����ش��ان االأ�شود  وج��م��ع��ت 
والفر�شان، وات�شمت املباراة بالتكافوؤ يف اأداء الفريقني، ومرت 
�شجااًل بينهما، حتى ح�شم فريق احل�شان االأ�شود هذا املاراثون 
الكروي ل�شاحله بنتيجة 4-3 ب�شربات اجلزاء الرتجيحية. 

ال��دوري من  اأقيمت بنظام  التي  البطولة  و�شارك يف فعاليات 
جمموعتني، 120 العباً مثلوا 10 فرق من خورفكان وكلباء 

ودبا احل�شن.
واأق���ام���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ح��ف��اًل خ��ت��ام��ي��اً رائ��ع��ا ت��وج��ت فيه 
ب��امل��راك��ز االأوىل يف ح�����ش��ور حم��م��د ع��ب��د الرحمن  ال��ف��ائ��زون 
وح�شني  بخورفكان  البلدي  املجل�س  رئي�س  نائب  القوا�شي 
مراد مدير مركز نا�شئة خورفكان وح�شد جماهريي بلغ عدده 

220 فرداً. 
االأول  املركز  على  االأ�شود احلا�شل  فريق احل�شان  ��رم  كحُ حيث 
وتوج العبوه بامليداليات الذهبية وح�شد كاأ�س البطولة، وفاز 
فريق الفر�شان باملركز الثاين وتوج العبوه بامليداليات الف�شية 

هذا ف�شاًل عن تكرمي الفائزين بجوائز فردية، وح�شد بطي 
اأف�شل العب يف البطولة، وفاز علي فرحان  ال�شام�شي جائزة 
هداف  بجائزة  يو�شف  حمد  ف��از  فيما  م��درب،  اأف�شل  بجائزة 
مرمى،  حار�س  اأف�شل  بجائزة  ال�شحي  اأحمد  وف��از  البطولة، 
ومت تكرمي كل من حميد احلمادي وعبد اهلل في�شل البحرين 
ال�شاحر  العزيز  وعبد  خمي�س  وحممد  امل��رك��ز،  خريجي  م��ن 

وحممد االأحب�س على حتكيم مباريات البطولة.
اإجن���اح فعاليات  ت��ك��رمي ك��ل م��ن �شاهم يف  ومت خ��الل احل��ف��ل 
املنطقة  �شرطة  اإدارة  يف  متمثلة  املتعاونة  واجلهات  البطولة 
ال�����ش��رق��ي��ة، مكتب دائ����رة ال�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة واالأوق�����اف يف 

خورفكان وهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة فرع خورفكان.

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �الميان للديكور )�س.ذ.م.م(
ال�شناعية   ال��ق��وز   - ب��ردب��ي   - اجلافلة  را���ش��د  م��ب��ارك  43 ملك  رق��م  م�شتودع  ال��ع��ن��وان: 
ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 594673  رقم القيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1009200 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2014/5/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2014/5/8 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �جلريودي للتدقيق 
و�ملحا�سبة ، العنوان: مكتب رقم 204 ملك عبداهلل ال�شعايل )روكي للعقارات( - ديرة 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  ف��اك�����س:042389722  ه���ات���ف:042389721  العنز  ه��ور   -

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11108 بتاريخ   2014/5/28     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: �جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة 
 العنوان: مكتب رقم 204 ملك عبداهلل ال�شعايل )روكي للعقارات( - ديرة - هور 
العنز هاتف:042389721 فاك�س:042389722  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
�الميان  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية 
بتاريخ 2014/5/8  ق��رار حماكم دبي  للديكور  )�ــس.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب 
اأي  لديه  وعلى من    2014/5/8 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
 اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2013/1599 جتاري )كلي)
بوا�سطة الن�سر   )اعالن بورود التقرير)    

 بناء على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اىل املدعى عليه/�شحارى للزهور �س.ذ.م.م اقام املدعي/قيوجن داو لتجارة املالب�س 
 0505643699 ت:  اجل���رف  �شناعية   - ع��ن��وان:اجل��رف  ق��وي��ان  وميثلها  وال��ه��داي��ا 
مببلغ  ومو�شوعها:املطالبة  عجمان   - )كلي(  جت��اري   2013/1599 برقم  الدعوى 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   137787 وق��دره 
املحاماه فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
ل�شنة  يونيو  �شهر   8 يوم  : 11:00 من  ال�شاعة  وذل��ك يف  وكيل معتمد  بوا�شطة  ابو 

2014م وذلك للنظر يف الدعوى بو�شفك مدعى عليه.حرر بتاريخ 2014/5/14   
قلم الكتاب   

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11108 بتاريخ  2014/5/28      
     مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/198 تظلم جتاري   
اىل املتظلم �شده/ 1 -طالب بن علي بن مهدي اآل داوود جمهول حمل االقامة 
�شلطان  عي�شى  حممد  وميثله:  الوطني  اخليمة  راأ����س  /بنك  املتظلم  ان  مب��ا 
اق��ام  عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار  ال�شويدي قد 
ال�شادر يف االمر على عري�شة جتاري 2014/197 والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماه . وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2014/6/8 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.6 بالقاعة  ���س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
بت  دي��داه  امل������دعو/  ف��قد 

اندوني�شيا  ناردي -  ميمد 

�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 

برجاء  رقم)173936( 

م��ن ي��ج��ده االت�����ش��ال على 

الرقم:0508170871 

فقدان جواز �سفرت
كارولني  امل������دعو/  ف��قد 

كندا   - اب�����راه�����ام  م������اري 

�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 

برجاء  رقم)839341( 

م��ن ي��ج��ده االت�����ش��ال على 

الرقم:0507861217 

فقدان جواز �سفرت
 chioma امل������دعو/  ف��قد 
kelechi emuka - امريكا 

�شفره  ج����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
رق�����������������م)491573494( 
ت�شليمة  برجاء من يجده 
اىل اأقرب مركز �شرطة او 

ال�شفارة االمريكية.

فقدان جواز �سفرت
امل������دعو/حممد يو�شف  ف��قد 

حم����م����د ع����ب����دال����رح����م����ن - 

جواز  اجلن�شية-  ب��ن��غ��الد���س 

رقم)726469(  ����ش���ف���ره 

برجاء من يجده االت�شال على 

الرقم:0505811168 

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ال�شاي امللكي تامي   

رخ�شة رقم:CN 1381672 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا ال�شاي امللكي تامي
ROYAL TEA TIME CAFETERIA

اىل/مطعم راك
RAK RESTAURANT

 تعديل ن�شاط/ا�شاقة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إلغاء �عالن �سابق
ال�شيدة/ال�شيد/ال�ش�����ادة/بيتك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات قبول اجلامعات واملعاهد امارات اجلن�شية قد ابدت رغبتها يف 

رقم:10879  العدد  يف  الفجر  جريدة  يف  ال�شادر  ال�شابق  االعالن  الغاء 

 CN  1191810 رقم:  الرخ�شة  بخ�شو�س   2013/8/26 بتاريخ 

باال�شم التجاري:بيتك خلدمات قبول اجلامعات واملعاهد ذ.م.م

واعادة الو�شع كما كان عليه

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 

غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11108 بتاريخ2014/5/28

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املعتمدة العمال 

اجلب�س 

رخ�شة رقم:CN 1068741  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 

ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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ختـــام �شبـــاعيــــات الكــــرة لفــــرق املـــــوؤ�شـــ�شـــات 
بن  �شلطان  ب��ا���ش��ت��اد  ال��ي��وم  م�����ش��اء  تختتم 
للموؤ�ش�شات  الريا�شي  االحت��اد  مبقر  زايد 
�شباعيات  بطولة  اأب��وظ��ب��ي  يف  احلكومية 
فرق املوؤ�ش�شات الرابعة ع�شرة لكرة القدم 
التي نظمها االحتاد الريا�شي للموؤ�ش�شات 
رئي�س  الهاملي  اأح��م��د  ب��ن  �شيف  ب��رع��اي��ة 
 16 مب�������ش���ارك���ة  االحت�������اد  اإدارة  جم��ل�����س 
االحتاد  ن�شاط  خ��ت��ام  متثل  وال��ت��ي  فريقا 
امل���و����ش���م، وال���ت���ي �شهدت  ل���ه���ذا  ال���ك���روي���ة 
حماية  ف��رق  تاأهل  النهائية  قبل  جولتها 

املن�شاآت ويونك للدعاية وموؤ�ش�شة ال�شراع 
الذهبي،والتي  للمربع  الغربية  واملنطقة 
ل��ع��ب��ت م��ب��اري��ات��ه يف ���ش��اع��ة م��ت��اأخ��رة من 
يتاأهل  مواجهتني  خالل  من  اأم�س  م�شاء 
ال��ف��ائ��زان مل���ب���اراة ال��ت��ت��وي��ج ال��ت��ي ت��ب��داأ يف 
،فيما  اليوم  م�شاء  من  وال��راب��ع  ال�شاد�شة 
يودع اخلا�شران البطولة واملو�شم الكروي 
علي �شوء مواجهة حماية املن�شاآت الفريق 
العريق وفريق يونك للدعاية اأحدث فرق 
املوؤ�ش�شات ،فيما لعبت موؤ�ش�شة ال�شراع مع 

املنطقة الغربية .
�شهدت  قد  الثمانية  دور  مباريات  وكانت 
اإدارة  ب����ني  ج��م��ع��ت  ���ش��اخ��ن��ة  م���واج���ه���ات 
التحريات مع حماية املن�شاآت والتي انتهى 
لرتجح  ال�شلبي  بالتعادل  الر�شمي  زمنها 
كفه احلماية بركالت اجلزاء الرتجيحية 
للدعاية  يونك  فريق  ت��اأه��ل  ج��اء  فيما   ..
ب�شربات  ال�����ش��ق��ور  ف���ري���ق  ح�����ش��اب  ع��ل��ي 
ان��ت��ه��ى الزمن  ب��ع��دم��ا  اأي�������ش���ا  ال���رتج���ي���ح 
ال��ر���ش��م��ي ب��ال��ت��ع��ادل ب��ه��دف ل��ك��ل ف��ري��ق .. 

و���ش��ه��دت امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ت��اأه��ل فريق 
الدفاع  اإدارة  علي  بفوزه  ال�شراع  موؤ�ش�شة 
فريق  ل��ي��واج��ه  نظيفني  ب��ه��دف��ني  امل����دين 
بدوره  الفوز  حقق  الذي  الغربية  املنطقة 
�شتوجتارت بهدفني لهدف  اكادميية  علي 
يف واحده من اأبرز مفاجاآت تلك املرحلة . 

م��ن ج��ان��ب اآخ���ر – اأ���ش��اد �شيف ب��ن اأحمد 
االحت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ه��ام��ل��ي 
بتعاون  احلكومية  للموؤ�ش�شات  الريا�شي 

ا�شهمت  التي  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  كافه 
يف جناح املو�شم الريا�شي املن�شرم ،موؤكدا 
االيجابيات  م��ن  الكثري  اأف���رز  املو�شم  ب��اأن 
ل��ك��ل من  اال����ش���ادة  ت�شتحق  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة 
اأ�شهم يف حتقيقها ،بالتعاون مع االحتادات 
احتاد  مقدمتها  ويف  املختلفة  الريا�شية 
يتوا�شل  اأن  ،اأم���ال  ال��ق��دم  لكرة  االم����ارات 
اجل��ه��د مب���ا ي��خ��دم ه���ذا ال��ق��ط��اع الكبري 
دعم  يف  ي�����ش��ه��م  اأن  ����ش���اأن���ه  م����ن  وال�������ذي 

واالإنتاجية .

بتوجيهات �سلطان بن ز�يد 

تنظيـــم �شبــع �شبـــاقـــات للقـــدرة يف االأورجـــــواي 
تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة اأقيم يومي 24 و25 مايو احلايل 
عدة  ب���االورج���واي  ازول  كو�شتا  منطقة  يف  كانيلونز  مبدينة 
و160  كم  و120  كم  و80  كم   40 مل�شافات  للقدرة  �شباقات 
كم من بينها �شباق للقدرة مل�شافة 100 كم خم�ش�س للخيول 
. وا�شت�شاف االحتاد االوروج��واي للفرو�شية  العربية اال�شيلة 
ال�شباقات حتت اإ�شراف االحتاد الدويل للفرو�شية وبرعاية من 
ووفق  بالعامل  القدرة  �شباقات  يدعم  ال��ذي  ور�شان  ا�شطبالت 

ا�شرتاتيجية اخلا�شة بدعم ريا�شة القدرة وت�شجيعا للمهتمني 
بالفرو�شية  لالهتمام  وامل��درب��ني  امل��الك  من  العربية  باخليول 

و�شباقات القدرة للخيول العربية على امل�شتوى العاملي . 
160 كم  مل�شافة  �شباق  كان  االول  �شباقات   7 تنظيم عدد  ومت 
للنا�شئني  ك��م   120 مل�شافة  �شباق  و  ك��م   120 مل�شافة  و�شباق 
العربية  للخيول  ف��ق��ط  خم�ش�س  ك��م   100 مل�شافة  ���ش��ب��اق  و 
االأ�شيلة حيث اأقيمت تلك ال�شباقات يوم 24 مايو وانطلقت يف 
متام ال�شابعة �شباحا. فيما ت�شمن يوم 25 مايو ثالثة �شباقات 

االول كان �شباق مل�شافة 80 كم جنمة واحدة و�شباق مل�شافة 80 
كم تاأهيلي و�شباق مل�شافة 40 كم تاأهيلي . 

و�شارك يف تلك ال�شباقات ن�شبة عالية �شمت نخبة من اخليول 
واملتعة  االحتفال  من  ج��وا  ال�شباقات  اأي��ام  و�شهدت  والفر�شان 
والفعاليات التي نظمتها وتابعتها اللجنة املكلفة من ا�شطبالت 
ا�شطبالت  جلنة  اأق��ام��ت  الرئ�شية  ال�شباقات  ختام  ويف  ور���ش��ان 
ور�شان حفال لتتويج الفائزين ح�شره عدد كبري من ال�شيوف 
و امل�شاركني و كان على راأ�س احل�شورال�شيد هيرب فيانا رئي�س 

االحتاد االوروج��واي للفرو�شية واللجنة املنظمة والقى خالل 
ا�شطبالت  فيها  �شكر  كلمة  االأوروج����واي  احت��اد  رئي�س  احلفل 
ور����ش���ان م��ث��م��ن��ا ال���دع���م وال��ت�����ش��ج��ي��ع ال����ذي ق��دم��ت��ه و تقدمه 
و�شباقات  عامة  ب�شفة  الفرو�شية  لريا�شة  ور���ش��ان  ا�شطبالت 

القدرة ب�شفة خا�شة . 
تواجد اخليل  ور�شان يف احلفاظ على  ا�شطبالت  ب��دور  واأ���ش��اد 
قيمة  جوائز  ور�شد  له  �شباق  وتخ�شي�س  بال�شباقات  العربي 
للفائزين فيه كما �شكر جلنة ا�شطبالت ور�شان على ما قدمته 

من جهد لنجاح احلدث ومتنى اأن يتوا�شل وي�شتمرالتعاون مع 
وتاتي رعاية  الناجحة.  التجربة  لتكرارهذه  ا�شطبالت ور�شان 
الفرو�شية  ريا�شة  ودعم  على حر�س  تاأكيدا  ور�شان  ا�شطبالت 
توؤكد  للعامل  االإم��ارات  ر�شالة من  املهرجان  رعاية  وتعد  عامة 
اأن الدولة التدخر جهدا الإعالء �شاأن اخليل العربي وهي دعم 
مع  متا�شيا  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ��ل  عامة  الفرو�شية  ريا�شة 
النهج الذي ي�شري عليه �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان 

الذي يحر�س على دعم تلك الريا�شة يف جميع دول العامل. 

اليوم  م�شاء  م��ن  الثامنة  ال�شاعة  يف  تنطلق 
ال�شاالت لدورة  االأربعاء ت�شفيات كرة قدم 
ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ب��ا  ن���د 
�شالة املنارة الريا�شية يف منطقة جمريا 
 ، امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و   10 ي���وم  وت�شتمر ح��ت��ى 
وتقام مناف�شاتها ح�شب قوانني كرة قدم 

ال�شاالت املعتمدة .
يف  للم�شاركة  فريقا   24 ت�شجيل  ومت 
الت�شفيات التي مت االإعالن عنها خالل 
الفرتة املا�شية من اأجل اتاحة الفر�شة 
ل��ل��ج��م��ي��ع ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ه����ذه ال����دورة 
تنظيمها  يتم  التي  الكربى  الريا�شية 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا 

بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي وحتت 

رعاية ومتابعة �شموه ، و�شتقام مناف�شاتها 
رم�شان   21-2 ال��ف��رتة  خ��الل  النهائية 

املقبل يف �شالة ند ال�شبا ، كما قامت اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ب��ع��ق��د ل��ق��اء م���ع ممثلي 

قوانني  ل�شرح  الت�شفيات  يف  امل�شاركة  الفرق 
، كما مت اجراء القرعة بح�شور جميع  اللعب واللوائح الفنية 

امل�شاركني. 
مباريات  افتتاح  �شريط  فيورنتينا  و  يوفنتو�س  فريقا  ويق�س 
الت�شفيات يف ال�شاعة الثامنة من م�شاء اليوم �شمن املجموعة 
االوىل للت�شفيات ، تليها يف الثامنة و45 دقيقة مباراة جتمع 
اأي�شا ، فيما  فريقا ذا ويفز و البحري �شمن املجموعة االوىل 

يلتقي يف ال�شاعة التا�شعة والن�شف م�شاء فريقا اك�شبو 2020 
واخلوانيج �شمن مباريات املجموعة الثانية ، تليها يف العا�شرة 
املجموعة  القيوين �شمن  اأم  و  نا�س  و15 دقيقة مباراة فريقا 

ذاتها.
وقال اأحمد بن منانة النائب االأول لرئي�س اللجنة املنظمة لقد 
حر�شت اللجنة املنظمة للدورة على فتح باب امل�شاركة جلميع 
الفرق الراغبة يف امل�شاركة بهذه الدورة وتوفري كل �شبل النجاح 

ت�شفيات  لتنظيم  دفعنا  مما  فريقا   24 العدد  بلغ  وق��د   ، لهم 
وتوزيع الفرق امل�شاركة على 6 جمموعات تظم كل واحدة منها 
4 فرق وجترى مبارياتها بطريق الدوري من دور واحد حيث 
الفريقان  ويتاأهل  جمموعته  ف��رق  جميع  مع  فريق  كل  يلعب 
للبطولة  النهائية  ل����الأدوار  جمموعة  ك��ل  م��ن  وال��ث��اين  االأول 
حيث �شين�شم لها الفرق االأربعة االوىل من بطولة العام املا�شي 
ليكون العدد النهائي للفرق يف النهائيات خالل �شهر رم�شان 

املبارك 16 فريقا .
واأ����ش���اف ت��ق��ام امل��ب��اري��ات ب��ن��ظ��ام ك���رة ال�����ش��االت وت��ك��ون املباراة 
مت  وق��د   ، دقيقة   15 منها  ���ش��وط  ك��ل  م��دة  ل�شوطني  مق�شمة 
ي�شم  حيث  ال����دورة  ق��وان��ني  ح�شب  ال��الع��ب��ني  جميع  ت�شجيل 
14 العبا من بينهم العبني اثنني من امل�شجلني يف  كل فريق 
�شجالت احتاد كرة القدم خالل املوا�شم الثالث االأخرية ، وقد 
الطبية  الفحو�شات  اجراء  بعد  املوؤهلني  الالعبني  ت�شجيل  مت 

هذه  يف  التناف�س  على  اجلميع  ق��درة  توؤكد  والتي  املطلوبة 
الريا�شة .

وحث اأحمد بن منانة امل�شجعني وع�شاق كرة قدم ال�شاالت 
على ح�شور مباريات الت�شفيات التي تقام جميعها يف �شالة 
املنارة الريا�شية ، و اال�شتمتاع بفنون اللعب وت�شجيع الفرق 
ح�شور  يف  واال�شتمرار   ، العرو�س  اأجما  لتقدمي  امل�شاركة 
ند  �شالة  املقبل يف  رم�����ش��ان  �شهر  اأث��ن��اء  ال����دورة  م��ب��اري��ات 

ال�شبا. 
يوم  م�شاء  للبطولة  االأول  ال���دور  ي�شهد  ثانية  جهة  م��ن 
الثالثة  املجموعتني  لفرق  اأي�شا  مباريات  ارب��ع  اقامة  غد 
فريقا  م�شاء  الثامنة  ال�شاعة  يف  يلتقي  حيث   ، وال��راب��ع��ة 
مباراة  دقيقة  و45  الثامنة  يف  تليها  امل��ال��ك  و  ال��ف��ر���ش��ان 
دبي كورت�س و)H.H.C( �شمن املجموعة الثالثة ، فيما 
الرحمة  و  ديبو  جنوم  فريقا  الرابعة  املجموعة  من  يلتقي 
يف التا�شعة والن�شف تعقبها مباراة طوفان و �شباب مردف 
�شمن املجموعة ذاتها ، على اأن تختتم مباريات الدور االأول 
اخلام�شة  املجموعتني  مبباريات  يونيو   1 ي��وم  للت�شفيات 
النجوم  ات�شاالت مع فريق  وال�شاد�شة حيث �شيلتقي فريق 
ثم فريق جمريا مع جرينتا ، وكذلك مباراة اأك�س كات مع 

البناي تعقبها مباراة مطارات دبي مع �شامبا .
ط��واق��م حتكيم معتمدة  ل��ل��دورة  املنظمة  اللجنة  اخ��ت��ارت  وق��د 
الكبرية يف  باخلربة  تتمتع  و  القدم  لكرة  االإم���ارات  احت��اد  من 
يف  املباريات  قيادة  اأج��ل  من  ال�شاالت  ق��دم  ك��رة  مباريات  اإدارة 
يوفر  و  املناف�شات  ق��وة  م��ن  ي��زي��د  مب��ا  والنهائيات  الت�شفيات 
والتناف�س  املتقدمة  االأدوار  اإىل  للو�شول  الفر�شة  للم�شاركني 

على اللقب.

انطلق ت�شفيات كرة قدم ال�شاالت يف دورة ند ال�شبا الريا�شية الليلة 

انطلقت يوم اأم�س االول البطولة االأوىل لل�شباحة 
ال�شيخة  اكادميية  بتنظيم  تقام  التي  لل�شيدات 

فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية يف م�شبح 
نادي �شباط القوات امل�شلحة على مدى ثالثة 
وم�شابقاتها  اأج��ن��دت��ه��ا  ���ش��وء  وذل���ك يف  اي���ام، 
الريا�شية لدعم �شريحة الفتيات وال�شيدات 
وت�شجيعهن على املمار�شة الريا�شية وتعزيز 

املفاهيم التوعوية وال�شحية يف املجتمع.
الكبري  الدعم  مع  متا�شيا  البطولة  وت��اأت��ي 
ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��ه ق��ط��اع ري��ا���ش��ة امل����راة من 
)ام  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  قبل 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�س  االإم���ارات( 

ال��ن�����ش��ائ��ي العام  االأ����ش���ري���ة رئ��ي�����ش��ة االحت�����اد 
والطفولة،  االأم��وم��ة  ملجل�س  االأع��ل��ى  الرئي�س 

ويف ظل املتابعة واالهتمام من ال�شيخة فاطمة 
بنت هزاع بن زايد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية.

تق�شيمهن  مت  مت�شابقة   40 البطولة  يف  وي�����ش��ارك 
فئات خمتلفة هي:  االختبار اىل ثالث  بعد مراحل 
مبداأ  حتقيق  ب��ه��دف  م��ت��ق��دم(   ، متو�شط  )م��ب��ت��دئ، 
التكافوؤ بالفر�س بني جميع امل�شاركات ورفع م�شتوى 
جاءت  التي  البطولة  فئات  من  فئة  كل  يف  التناف�س 
اأكادميية  تقدمها  التي  الريا�شية  امل��ب��ادرات  �شمن 
الريا�شة  م�شرية  دع��م  بهدف  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
النجاحات  ل��ت��ع��زي��ز  ال�������دوؤوب  و���ش��ع��ي��ه��ا  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، 
االألعاب  مبختلف  االإم��ارات��ي��ة  ال��ف��ت��اة  حققتها  ال��ت��ي 
الواعدة  وامل���واه���ب  اخل����ربات  وتنمية   ، وامل�����ش��اب��ق��ات 
ان��ط��الق��ا م��ن خ��ط��ط االأكادميية  امل���ه���ارات،  و���ش��ق��ل 

خطط  وف��ق  الن�شائية  الريا�شة  تنمية  اإىل  الهادفة 
الكتبي  ري�شه  اأ���ش��ادت  جهتها  من  متقدمة.  ريا�شية 
م��دي��ر ال��ع��م��ل��ي��ات يف اك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
للريا�شة الن�شائية بالدعم املتوا�شل الذي توليه �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ) ام االم��ارات( الرئي�س 
االحتاد  رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 
االأمومة  ملجل�س  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
يف  دوره���ا  وتفعيل  امل���راأة  مكانة  لتعزيز  وال��ط��ف��ول��ة، 
�شتى املجاالت لتحقيق طموحاتها واآمالها العري�شة 
بنت  فاطمة  لل�شيخة  والتقدير  بال�شكر  متقدمة   ،
هزاع بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة اأكادميية 

يف  لدورها  الن�شائية،  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
واملوؤ�ش�شات  االأن��دي��ة  خمتلف  م��ع  ال�شراكات  حتقيق 
وامل�شاريع  امل����ب����ادرات  اإط�����الق  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ال��ت��ي ت���واك���ب ط��م��وح��ات ال��ري��ا���ش��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة. اإىل 
الريا�شي  الن�شاط  وخطة  للربامج  متابعتها  جانب 
االأوىل  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ان��ط��الق��ة  م�شيدة  ل��الأك��ادمي��ي��ة، 
من  والتفاعل  املميزة  وامل�شاركة  لل�شيدات  لل�شباحة 
جانب �شريحة ال�شيدات والفتيات باملجتمع بالربامج 
وال��ب��ط��والت ال��ت��ي ت��ق��ام ب��اإ���ش��راف االأك��ادمي��ي��ة والتي 
مراتبها  اأف�شل  اىل  امل���راأة  بريا�شة  للو�شول  ت�شعى 

ومواقعها يف احلركة الريا�شية .

انرتكونتيننتال  فندق  يف  اأم�����س  ي��وم  انطلقت 
للريا�شيني  النف�شي  االإع���داد  دورة  اأبوظبي 
اإط��ار خطط  باأندية ابوظبي يف  واالإداري���ني 

جمل�س اأبوظبي الريا�شي وبتنظيم برنامج 
املتوا�شل  و���ش��ع��ي��ه  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
لتاأهيل وتطوير الكوادر الفنية واالإدارية 
والريا�شية والو�شول بهم اىل م�شتويات 
م��ت��ق��دم��ة، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع �شركة 
لال�شت�شارات   )Promovent(

الريا�شية.
برنامج  �شامل ممثل  ال��دورة خلف  افتتح 
الرعاية الريا�شية التابع ملجل�س اأبوظبي 

من  امل�شاركني  جميع  بح�شور  الريا�شي 
م���دراء ال��ف��رق واإداري�����ي امل��راح��ل العمرية 

ال��ك��رة يف  اأك��ادمي��ي��ات  امل�شرفني على  وك��اف��ة 
والتقدير  بال�شكر  متقدما  اأب��وظ��ب��ي،  اأن��دي��ة 

ل��ت��ج��اوب��ه��م م���ع امل����ب����ادرات واخل����ط����وات التي 
�شبيل  يف  الريا�شية  ال��رع��اي��ة  ب��رن��ام��ج  يقدمها 
الو�شول اىل طموحات عموم الريا�شيني ،موؤكدا 
على اأهمية دورة االإعداد النف�شي يف تهيئة املناخ 
ق����ادرة على  اي��ج��اب��ي��ة  اأج����واء  امل��ن��ا���ش��ب للعمل يف 
العمل  التحفيز يف منظومة  ب��وادر  التميز ودعم 
الريا�شي، متمنيا من جميع امل�شاركني اال�شتفادة 
الق�شوى من حماور الدورة واأهدافها واخلروج 

باأكرب قدر من املكت�شبات.
و���ش��ه��دت ال������دورة حم��ا���ش��رات ن��ظ��ري��ة واأخ����رى 
عملية تطبيقية للم�شاركني، وذلك حتت ا�شراف 
النف�شي  االإع����داد  م��ن اخل���رباء يف جم��ال  نخبة 

.حيث  للريا�شيني  املوجهة  النف�شية  وال��ربام��ج 
للتدريب  التخطيط  مبادئ  ال��دورة  ا�شتعر�شت 
على االإعداد النف�شي للريا�شي، واأ�شاليب تعبئة 
وتهدئة الطاقة النف�شية لالعب وكيفية مواجهة 
ال�شغوط النف�شية لالعبني ، اىل جانب التطرق 
والف�شل،  النجاح  مراحل  مع  التعامل  خلطوات 
للت�شجيع  ال���ت���دري���ب  اأ���ش��ال��ي��ب  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

لتحقيق االإجناز الريا�شي.
ال��ع��ل��وي رئي�شة  اب��ت�����ش��ام  اأ�����ش����ارت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 
الرعاية  ب��ربن��ام��ج  وال��ت��ط��وي��ر  التخطيط  ق�شم 
الريا�شي،  اب��وظ��ب��ي  ملجل�س  ال��ت��اب��ع  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

االأ�شا�شية  املحاور  خ��الل  وم��ن  الربنامج  ان  اىل 
االإداري  ال��ك��ادر  وتطوير  ل�شقل  ي�شعى  ل��ل��دورة 
وال��ف��ن��ي ب���االأن���دي���ة ح��ت��ى ي�����ش��ب��ح ل��دي��ة القدرة 
النف�شي  ال��ت��دري��ب  ل��ربن��ام��ج  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��ل��ى 
النف�شية  للمهارات  اق��رتاح من��اذج  و  للريا�شيني 
وتنمية  التوتر  ملواجهة  الريا�شي  ال��ت��دري��ب  يف 
قدرته على اإعداد الالعبني نف�شيا قبل املناف�شة 
هذه  ان  على  م��وؤك��دة   ، وه���ادف  منا�شب  باأ�شلوب 
الربامج والدورات �شتنعك�س ب�شكل ايجابي على 
جميع امل�شاركني و�شتاأتي بثمارها يف عمل جميع 

االأندية .

بتنظيم �أكادميية فاطمة بنت مبارك 
انطلق بطولة ال�شباحة االأوىل لل�شيدات مب�شاركة 40 مت�شابقة 

بتنظيم برنامج �لرعاية �لريا�سية 
انطلق دورة االإعداد النف�شي للريا�شيني يف اأندية اأبوظبي 
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فاز را�شد مطر الظاهري العب منتخب االإمارات الألعاب 
زايد  ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  للمعاقني  ال��ع��ني  ون���ادي  ال��ق��وى 
اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا 
م���اراث���ون للكرا�شي  ن�����ش��ف  ���ش��ب��اق  ال��ث��ال��ث يف  ب��امل��رك��ز 
 48 مل�شافة21 كيلومرتا حمققا زمنا قدره  املتحركة 
دقيقة و17 ثانية يف املناف�شات التي ا�شت�شافتها مدينة 
�شنكون ال�شوي�شرية مب�شاركة اأبطال من 10 دول من 

خمتلف قارات العامل. 
وي��ع��ت��رب ال��رق��م ال���ذي حققه را���ش��د ال��ظ��اه��ري اإجن���ازا 
اأف�شل  كونه  الدولة  املعاقني يف  لريا�شة  دوليا جديدا 
رق���م ع��رب��ي ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ش��ب��اق��ات واأف�����ش��ل رابع 
رقم يف تاريخ �شباقات ن�شف ماراثون يف تلك امل�شابقة 

امل�����ش��ارك��ة اإىل مدينة  وي��ت��وج��ه ال��ظ��اه��ري ع��ق��ب ت��ل��ك 
اجلائزة  ملتقى  يف  للم�شاركة  االإي��ط��ال��ي��ة  ج��روزي��ت��و 
الكربى الألعاب القوى للمعاقني وجاء الالعب الكندي 
تر�شتان �شمايث يف املركز االأول لل�شباق بزمن قدره 46 
دقيقة و26 ثانية .. بينما جاء الالعب الرو�شي اإيفان 
دقيقة   46 ق��دره  بزمن  الثاين  املركز  يف  جون�شاروف 
و51 ثانية. وثمن حممد حممد فا�شل الهاملي نائب 
رئي�س جمل�س االإدارة االأمني العام ملوؤ�ش�شة زايد العليا 
للرعاية االإن�شانية رئي�س جمل�س اإدارة احتاد االإمارات 
ياأتي يف ظل  ال��ذي  الكبري  املعاقني.. االجن��از  لريا�شة 
ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  قيادتنا  اهتمام 
الدولة حفظه  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن 

اهلل .
وق���ال اإن االإجن����از ه��و ت��رج��م��ة واق��ع��ي��ة ل��دع��م القيادة 
انعك�س  ال��ذي  االإم��ارات��ي��ة  املعاقني  لريا�شة  الر�شيدة 
وب�شكل كبري على االإجنازات التي حققتها موؤخرا على 
ال�شعد كافة.. معربا عن اعتزازه مبا حتقق من جناح 
الأبطال االإمارات من ذوي االإعاقة يف املناف�شات الدولية 
كافة التي ي�شاركون فيها واأكد اأن وجود متابعة حثيثة 
وتوجيهات مبا�شرة من الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
كل  ت�شخري  ب�����ش��رورة  املوؤ�ش�شة  اإىل  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
املتطلبات التي ت�شاهم يف تطور ورقي اخلدمات املقدمة 
فئة  لت�شبح  وتاأهيلها  رعايتها  اأج��ل  من  الفئات  لهذه 

للريا�شيني منت�شبي  يعد احلافز   .. املجتمع  فاعلة يف 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ول��ك��ل ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا مل��زي��د م��ن االجتهاد 
يف  لالندماج  الفئات  تلك  مل�شاعدة  العمل  يف  والتميز 
جمل�س  رئي�س  وهناأ  النف�س.  على  واالعتماد  املجتمع 
را�شد  البطل  املعاقني  لريا�شة  االإم����ارات  احت��اد  اإدارة 
مطر الظاهري على اإجنازه وحثه على املحافظة على 
العتالء  املناف�شة  يف  واال�شتمرار  حققها  التي  املكا�شب 

من�شات التتويج وت�شريف االإمارات. 
من  بريا�شييها  تفخر  االإم��ارات��ي��ة  الريا�شة  اأن  واأك���د 
التتويج  من�شات  عن  يبتعدوا  مل  الذين  االإعاقة  ذوي 
يف ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ل ال��ت��ي ت�����ش��ارك ب��ه��ا .. م��ط��ال��ب��ا كل 
اجلهد  م��ن  امل��زي��د  ببذل  الفئات  تلك  م��ن  الريا�شيني 

والرتكيز يف اال�شتحقاقات كافة ال�شيما الدولية منها 
اأف�شل  اإىل  تقود  التي  العالية  ال��روح  على  واملحافظة 
النتائج. من ناحيته اأعرب ر�شا �شوداين مدرب البطل 
للنتائج  ال��ك��ب��رية  �شعادته  ع��ن  ال��ظ��اه��ري  مطر  را���ش��د 
جعبته  يف  الكثري  هناك  اأن  وثقته  را���ش��د  حققها  التي 
موؤ�ش�شة  اإدارة  اإىل  ال�شكر  ووج��ه  القادمة  املناف�شات  يف 
زاي���د ون����ادي ال��ع��ني للمعاقني ع��ل��ى م��ا ي��ق��دم��ون��ه من 
دعم لهوؤالء االأبطال واإعدادهم اجليد للمناف�شة يف كل 
اأن يحافظ  .. م�شددا على �شرورة  الدولية  البطوالت 
الالعب على م�شتواه اجليد خالل هذه الفرتة الأنه و 
بعد اأي اإجناز عاملي يقع الالعب حتت �شغط كبري من 

اجلميع للمحافظة على التميز.

اإجناز اإماراتي يف ريا�شة املعاقني يف �شباق ن�شف ماراثون �شوي�شرا للكرا�شي املتحركة

متنى االرجنتني الغائبة عن من�شات التتويج منذ �شنوات جمدها بقيادة اال�شطورة دييغو 
ارماندو مارادونا، النف�س يف ان يكون جنمها وجنم بر�شلونة اال�شباين ليونيل مي�شي يف قمة 
م�شتواه الحراز لقب كاأ�س العامل يف كرة القدم للمرة الثالثة على ارا�شي جارتها وغرميتها 

التاريخية الربازيل وو�شع حد ل�شيام عن االلقاب دام 21 عاما حتى االن.
وت��وج��ت االرج��ن��ت��ني ب��اخ��ر ال��ق��اب��ه��ا يف ال��ب��ط��والت ال��ك��ربى ع��ام��ي 1986 ع��ن��دم��ا نالت 
ك��اأ���س ال��ع��امل ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف ت��اري��خ��ه��ا بف�شل م���ارادون���ا وك��وب��ا ام��ريك��ا ع���ام 1993 
اأمامه  فيبقى  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  ف��ري��ق��ه  م��ع  القيا�شية  االرق�����ام  جميع  ح��ط��م  مي�شي  ك���ان  واذا 
ك��ت��اب��ة ال��ت��اري��خ م��ع منتخب ب����الده. يف ب��ل��د ���ش��غ��وف وف��خ��ور ب��ك��رة ال��ق��دم ال��ت��ي يقدمها، 

املتعلقة  ال��ي��وم��ي��ة  ه��م��وم��ه��م  ن�����ش��ي��ان  يف  االرج��ن��ت��ي��ن��ي��ون  ي���رغ���ب 
اأجل  م��ن  االم���ن  وان���ع���دام  االق��ت�����ش��ادي  وال���رك���ود  بالت�شخم 
االخرية:  اخلم�شة  امل��ون��دي��االت  ام��ل  خيبة  ج���راح  ت�شميد 
و2010  و2006   1998 يف  النهائي  رب��ع  م��ن  اخل���روج 

وثمن النهائي عام 1994 والدور االول عام 2002.
العاملي  العر�س  ال26  �شن  �شيخو�س يف  ال��ذي  مي�شي  وق��ال 
84 مباراة  التي خا�س خاللها  الدولية  الثالث يف م�شريته 

من  هنا  نحن  ه��دف��ا:   37 فيها  �شجل  االن  حتى 
اأج������ل ال����ف����وز ب���ال���ل���ق���ب، ول���ك���ن يجب 

احل�������ذر م����ن امل���ان���ي���ا وال�����ربازي�����ل 
وا�شبانيا وفرن�شا. و�شدد مدرب 
�شابيال  اليخاندرو  االرجنتني 

كونه  التدريبية  اخلربة  القليل 
من  فقط  ا�شتوديانتي�س  على  ا�شرف 

االدارة  ي�شتلم  ان  ق��ب��ل   2011 اىل   2009
الفنية ل االلبي �شيلي�شتي ، على االن�شجام بني 

بقوله  اجلماعي  واللعب  املنتخب  عنا�شر 
على ال��رغ��م م��ن ان��ه ق��وي ج��دا او العب 
م�شاعدة  اىل  بحاجة  بالتاأكيد  فانه  رائع 
واال�شتقرار  التوازن  واىل  الفريق  العبي 

قدم  مي�شي  ك��ون  حمظوظا  �شابيال  وك��ان 
املنتخب على غرار م�شتواه  رائعا مع  م�شتوى 

ح��ي��ث ال  �شابقا  ي��ح��دث  ام���ر مل  وه���و  بر�شلونة  م��ع 
يظهر البعو�شة بامل�شتوى ذاته مع االلبي �شيلي�شتي.

املونديال، مل  اىل  املوؤهلة  اجلنوبية  االمريكية  الت�شفيات  فخالل 
مي�شي  تاألق  بف�شل  بطاقتها  حجز  يف  �شعوبة  اي  االرجنتني  جتد 

�شاحب 10 اهداف يف 14 مباراة وغونزالو هيغواين الذي �شجل 
وقعت  حيث  ن�شبيا  �شهلة  بقرعة  االرجنتني  حظيت  اه��داف.   9

وايران،  ونيجرييا  البو�شنة  جانب  اىل  ال�شاد�شة  املجموعة  يف 
واذا فر�س املنطق نف�شه �شتلتقي مع االكوادور او �شوي�شرا يف 
ثمن النهائي، والربتغال او بلجيكا يف ربع النهائي، وا�شبانيا 
او ايطاليا يف ن�شف النهائي. وتع�شق اجلماهري االرجنتينية 
مارادونا  اىل  دائ��م��ا  ي���راوده���م  احل��ن��ني  ل��ك��ن  مي�شي  ليونيل 

)املك�شيك 1986( وماريو كيمبي�س )االرجنتني 1978(.

تخوف من خط �لدفاع
ال��غ��ي��اب ع��ن االل��ق��اب م��ن��ذ 21 ع��ام��ا ي��ع��زز االن���ت���ق���ادات. واعترب 

1986 وامل�شوؤول  امل�شاهمني بلقب مونديال  خورخي فالدانو احد 
االرجنتينية  القدم  ك��رة  ان  اال�شباين،  مدريد  ري��ال  ن��ادي  يف  ال�شابق 

فقدت احلب للكرة. انها ا�شارة على تراجع م�شتوى الكرة االرجنتينية 
التي فقدت قوتها. هناك عدد قليل من الالعبني الذين يتاألقون. اعتقد 

باننا يف حالة ركود .
يف الربازيل، �شتخو�س االرجنتني النهائيات برباعي هجومي ناري يتكون 
دي  واأنخل  االنكليزي(  �شيتي  )مان�ش�شرت  اأغويرو  و�شريجيو  مي�شي  من 
ماريا )ريال مدريد( وهيغواين )نابويل االيطايل(، اإىل جانب مهاجمني 
جرمان  �شان  )ب��اري�����س  الفيتزي  كاإيزيكييل  �شاأنا  يقلون  ال  احتياطيني 

الفرن�شي( ورودريغو باال�شيو )انرت ميالن االيطايل(.
منذ  ال�شعب  امللقب ب العب  تيفيز  كارلو�س  اإ�شتدعاء  يتم  املقابل، مل  يف 
ال�شابق مان�ش�شرت  اأع��وام على الرغم من عرو�شه اجليدة مع فريقه   3
و�شط  خط  االرجنتني  متلك  كما  االيطايل  يوفنتو�س  واحل��ايل  �شيتي 
جونيورز(  )ب��وك��ا  غاغو  فرناندو  بتواجد  الرفيع  ال��ط��راز  م��ن  دف��اع��ي 
وخافيري ما�شكريانو )بر�شلونة(، بيد اأن التخوف كبري جدا بخ�شو�س 
خط الدفاع. جدد �شابيال الثقة يف �شريخيو رومريو الذي الزم مقاعد 

االإحتياط اأغلب فرتات املو�شم مع فريقه موناكو الفرن�شي.
وايزيكييل  اال�شباين(  )خيتايف  فرنانديز  فيديريكو  الدفاع  قطبا  ويعترب 

غاراي )بنفيكا الربتغايل( مع رومريو احللقة االأ�شعف يف خط دفاع املنتخب، 
زاباليتا )مان�ش�شرت �شيتي( وماركو�س  بابلو  املدافعني االأمين واالأي�شر  اأن  كما 
روخو )�شبورتينغ ل�شبونة الربتغايل( ال يطمئنان من الناحية الدفاعية على 
ما  فالدانو  واو�شح  الهجومية.  الناحية  من  الكبرية  م�شاهمتهما  من  الرغم 

اليوم، ال منلك دانيال  ينق�شنا يف خط الدفاع هو قائد والعب قادر على فر�س �شلطته.. 
با�شاريال )قائد منتخب 1978( اأو اأو�شكار روجريو )1986(، العب مقاتل قادر على بث 
احلما�س والروح يف قلوب الالعبني خالل اللحظات ال�شعبة . م�شري االأرجنتني هو املجد 
يف حال اإحراز اللقب، واجلحيم يف حال االإق�شاء املبكر، يف حال التتويج يوم 13 متوز-يوليو 
على ملعب ماراكانا �شيع�شق مي�شي ورفاقه مثل األهة حية. اإذا �شجلت االأرجنتني خيبة اأمل 
جديدة، فاإنه يتعني على الالعبني ال23 مواجهة ا�شتياء 41 مليون ارجنتيني واأن ي�شلون 
من اأجل اأال يزرع البارابرافا�س )الهوليغانز( الفو�شى يف الربازيل مثلما يفعلون يف املالعب 

االرجنتينية التي ت�شهد باإنتظام ت�شفية ح�شابات.

فازت بكاأ�س �لعامل مرتني 

االأرجنتني حتلم بالعودة للألقاب بقيادة مي�شي

اإينـــزاغـــي مدربـــًا مليـــلن بــــداًل مـــن �شيــــــدورف 
ايطاليا  منتخبي  مهاجم  �شيتوىل 
ال�شابق لكرة القدم فيليبو اينزاغي 
تدريب ميالن بدال من الهولندي 
ك��الري��ن�����س ����ش���ي���دورف ح�����ش��ب ما 
االيطالية  االع���الم  و�شائل  ذك��رت 
عن  ال�شحف  وحت��دث��ت  ال��ث��الث��اء 

ان اعالن التعاقد مع اينزاغي قد 
يحتاج اىل ب�شعة ايام ملعاجلة عقد 

�شيدورف.
واو�شحت ان اينزاغي )40 عاما( 
ال���ذي ي�����ش��رف ع��ل��ى ت��دري��ب فريق 
اعتزل  ان  منذ  ميالن  يف  ال�شباب 

ال��ل��ع��ب ق��ب��ل ع���ام���ني، ق���د اج���رى 
م���ف���او����ش���ات م����ع رئ���ي�������س ال���ن���ادي 
ا�شابق  االي��ط��ايل  ال����وزراء  ورئي�س 

�شيلفيو بريلو�شكوين.
ولعب املهاجم االيطايل يف �شفوف 
ميالن بني عامي 2001 و2012 

وك���ان زم��ي��ل ���ش��ي��دورف يف الفريق 
�شيدورف  مع  تعاقد  ميالن  وك��ان 
املا�شي  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون  يف 
يف  اليغري  ما�شيميليانو  خلالفة 
ميالن  وحت�شن  ع��ام��ني  مل��دة  عقد 
حت����ت ا�����ش����راف ����ش���ي���دورف ال����ذي 

ال���دوري االي��ط��ايل يف املركز  انهى 
امل�شاركة  �شمان  دون  لكن  الثامن، 
يف البطوالت االوروبية، اال انه مل 
ي��ك��ن ع��ل��ى ع��الق��ة ج��ي��دة م��ع عدد 
ادارة  ال���الع���ب���ني وح���ت���ى م���ع  م���ن 

النادي على ما يبدو.

اختتام كاأ�س بطولة وزير الداخلية 
لكرة الطائرة الـ 23 يف عجمان

اآل نهيان،  حتت رعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية، تختتم اليوم 
احتاد  17التي نظمها  رقم  البنتاثليون  بطولة   ، االأربعاء 
العني  ونادي  بالعني،  املعاقني  نادي  الريا�شي يف  ال�شرطة 
والرماية واجللف، ومدر�شة معاوية يف مدينة  للفرو�شية 
االأن�شطة  ق�شم  رئي�س  الري�س،  عارف  املقدم  وذكر   . العني 
اأن البطولة ت�شتمل  الريا�شية باحتاد ال�شرطة الريا�شي، 
وال�شباحة  اجل��ل��ة  ودف����ع  ال��ث��الث��ي  ل��ل��وث��ب  م�شابقة  ع��ل��ى 
مرت،   3000 مل�شافة  اجل���ري  م�شابقة  ال��ي��وم  ت��ق��ام  فيما 
اأبوظبي  �شرطة  ه��ي:  �شرطية  ف��رق  خم�شة  فيها  وي�شارك 
ودبي والفجرية وقيادة الدفاع املدين وقيادة قوات االأمن 
تاأخذ  للبنتاثليون  ال�شرطة  اأن بطولة  اإىل  اخلا�شة، الفتاً 
اأهمية بالغة يف جدول بطوالت االحتاد؛ ملا لها من دور بارز 
يف دعم املنتخبات الوطنية والفرق ال�شرطية يف العديد من 

االألعاب التي تقام يف اإطار فعاليات التناف�س الريا�شي.

من حر�س  وانطالقاً  الريا�شي،  ال�شرطة  احت��اد  اأن  واأك��د 
االألعاب  ت��ط��وي��ر  اإىل  دائ���م���اً  ي�����ش��ع��ى  ال�����ش��رط��ي��ة،  ال��ق��ي��ادة 
والبطوالت الريا�شية مبا يتنا�شب واالأهداف املرجوة على 

اجلانب الريا�شي.
تطوراً  ت�شهد  لل�شرطة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ب��ط��والت  اإن  وق���ال 
يقف  ال�شرطة  احت���اد  واأن  ال�شعد،  جميع  على  ملحوظاً 
دائماً على جناحات هذه البطوالت التي يربز من خاللها 
باآخر  اأو  ب�شكل  ت�شهم  التي  والفرق  الالعبني  من  العديد 
يف تطوير الريا�شة على امل�شتوى الريا�شي العام بالدولة، 
متمنياً اأن تكون بطولة البنتاثليون ال�شابعة ع�شرة اإ�شافة 
التفوق  درع  نحو  ال�شرطي  التناف�س  م�شتوى  على  فعلية 

العام للمو�شم احلايل.
عنا�شر  وخ����ربات  م���ه���ارات  �شقل  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ه��دف 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ري��ا���ش��ي  باملجتمع  ورب��ط��ه��م  ال�����ش��رط��ة، 

الرتفيه عنهم، ورفع لياقتهم البدنية. 

كرم العميد �شالح �شعيد املطرو�شي مدير االإدارة العامة 
ال�شرطة  احت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  عجمان  يف  امل���دين  للدفاع 
الريا�شي الفائزين يف مناف�شات بطولة كاأ�س �شمو وزير 
الداخلية للكرة الطائرة ال� 23 التي اأقيمت بالتعاون مع 
ن��ادي عجمان  يف  وذل��ك  ل�شرطة عجمان  العامة  القيادة 
للدفاع  العامة  ال��ق��ي��ادة  فريق  النهائية  امل��ب��اراة  يف  وف��از 
املدين بثالثة اأ�شواط مقابل �شوط واحد لفريق القيادة 

العامة ل�شرطة دبي. 

وهناأ العميد �شالح املطرو�شي اللوء را�شد ثاين املطرو�شي 
املدين  الدفاع  م��دراء  وك��ل  امل��دين  للدفاع  العامل  القائد 
وجميع املنت�شبني يف الدفاع املدين يف الدولة على االإجناز 
�شمو  بطولة  بكاأ�س  الفريق  بفوز  الكبري  واال�شتحقاق 
وزير الداخلية على مدار ثالث �شنوات متتالية واأ�شاف 
اأن هذا الفوز دليل على قوة الفريق وتعاون جهاز الفني 
واالإداري.. موجها ال�شكر لكل من �شاهم يف هذا االإجناز.. 

متمنيا له اال�شتمرار يف الفوز بالبطوالت. 

بطولة ال�شرطة للبنتاثليون تختتم فعالياتها غدًا بالعني

العني  م��ه��رج��ان  بلقب  م��ارل��ون  م��ورت��ل  الفلبيني  ت��وج 
نظمه  ال��ذي  الديناميكي  لل�شطرجن  ال��دويل  الفاي�شة 
ون  ت��و  ون  مبنتجع  وال�����ش��ط��رجن  للثقافة  ال��ع��ني  ن���ادي 
الفائزين  وت���وج  ، ح�شر ح��ف��ل اخل��ت��ام  ال��ع��ني  مب��دي��ن��ة 
اأم����ني ع���ب���داهلل ال���زرع���وين املدير  ، امل�����ش��ت�����ش��ار حم��م��د 
التنفيذي للنادي واملهند�س طارق الطاهر رئي�س اجلهاز 
الفني وجو�شيف احلاج مدير منتجع ون تو ون الراعي 
تو  ون  الفاي�شة  العني  بطولة  يف  ���ش��ارك   . للمهرجان 
 10 80 العب والعبة من  الديناميكي  لل�شطرجن  ون 
والبحرين  وم�شر  والفلبني  والهند  اإجنلرتا  هي  دول 

والعراق واالأردن وال�شودان و�شوريا واالإمارات.
ال�شطرجن  ب��ط��ول��ة  ب��ن��ج��اح  ال���زرع���وين  امل�شت�شار  ا���ش��اد 
الفاي�شة  العني  مهرجان  فعاليات  �شمن  الديناميكي 
الدويل وتوجه بال�شكر اإىل منتجع ون تو ون ال�شت�شافته 
ورعايته للمهرجان الذي اأقيم باملنتجع الذي يقع على 

قمة جبل حفيت بالعني.
اأعرب جو�شيف احلاج مدير منتجع ون تو  من ناحيته 
برعاية  ال�شطرجني  املهرجان  باإقامة  �شعادته  عن  ون 
للثقافة  العني  ن��ادي  اإدارة  اإىل  بال�شكر  وتوجه  املنتجع 
وال�شطرجن الإتاحة الفر�شة للمنتجع لرعاية املهرجان 
�شمن �شيا�شة الفندق لدعم وت�شجيع الريا�شة يف مدينة 

العني ويف اإمارة اأبوظبي ب�شكل عام.
وقد ت�شاوى 4 العبني يف نقاط املركز االأول بر�شيد 6 
نقاط ومت اللجوء اإىل اأنظمة ك�شر التعادل لتهديد هوية 
الفائز باللقب الذي ذهب اإىل الفلبيني مورتل مارلون 
نقطة   1841 اخل�شوم  ت�شنيفات  متو�شط  باأف�شلية 
باملركز  بندق  �شعيد  اأح��م��د  امل�شري  ال���دويل  ف��از  بينما 
1734 وكان  بلغت  باأف�شلية ت�شنيفات خ�شوم  الثاين 
دمياركوت  الفلبيني  ال��دويل  ن�شيب  من  الثالث  املركز 
نقطة   1729 خ�شوم  ت�شنيفات  باأف�شلية  فران�شي�س 
باأف�شلية  رابعا  عبطيني  ح�شن  ال�شوري  ال��دويل  وح��ل 

ت�شنيفات خ�شوم 1508.
اأف�شل  بجائزة  ال�شام�شي  نا�شر  ح��ارب  االإم��ارات��ي  ت��وج 
العبتنا  وح�شدت  نقطة   5.5 بر�شيد  اإم��ارات��ي  الع��ب 
اإماراتية  العبة  اأف�شل  جائزة  ال�شام�شي  مبارك  كلثم 
الطاهر  ط���ارق  املهند�س  اأ���ش��اد  وق��د  ن��ق��اط   5 بر�شيد 
ب��ال��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ن��ي��ة االإي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا بطولة 
ال�����ش��ط��رجن ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي مب�����ش��ارك��ة الع��ب��ي 10 دول 
واأ�شيا  اأوروب��ا  ميثلون مدار�س �شطرجنية خمتلفة من 
واأفريقيا ، مما اأتاح الفر�شة لالعبي والعبات االإمارات 
الرتويج  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ف��ن��ي  م�����ش��ت��واه��م  ل��ت��ط��وي��ر 

للمعامل ال�شياحية مبدينة العني .

الفلبيني مورتل يتوج بلقب العني الفاي�شة لل�شطرجن الديناميكي



    

مبتورة الذراعني العبة كمال 
اأج�شام

مل ت�شت�شلم اأم ثالثينية حلادث وقع يف طفولتها ت�شّبب يف برت ذراعيها بل 
يف  ت�شارك  اأج�شام  كمال  العبة  تكون  اأن  يف  حلمها  لتحقق  اإعاقتها  حتدت 

م�شابقات عاملية.
االأج�شام  لكمال  توما�س )37 عاماً( مب�شاركتها يف م�شابقة  باربي  حتولت 
اإىل منوذج  االأم��ري��ك��ي��ة،  كارولينا  ���ش��اوث  املا�شي يف والي��ة  االأ���ش��ب��وع  ج��رت 
اإعاقتها مل متنعها من حتقيق حلمها يف  لل�شرب والعزمية والتحدي الأن 

جمال كمال االأج�شام.
وذكرت �شحيفة دايلي ميل الربيطانية اأن االأم لطفلني ا�شتقبلت بحفاوة 
الذين  للجميع  االأج�شام وقالت  املناف�شني يف بطولة كمال  بالغة من قبل 
وقفوا للت�شفيق لها اإن القيود الوحيدة املعيقة هي تلك التي ت�شعها على 

نف�شك .
وبعيداً عن كمال االأج�شام، متار�س توما�س حياتها ب�شكل طبيعي با�شتخدام 
الر�شائل  وكتابة  الع�شاء  وت��ن��اول  اأ�شنانها  تنظيف  ذل��ك  يف  مب��ا  قدميها، 

الن�شية، والت�شوق، وو�شع م�شاحيق التجميل وقيادة ال�شيارة.

ت�شتاأجر فيًل لتحتفل مبيلدها
االأمريكية  ف��ل��وري��دا  والي��ة  بخليج  ريدينغتون  منطقة  �شاطئ  رواد  ذه��ل 

لروؤيتهم فياًل حقيقاً ي�شبح بكل حرية وكاأنه يف بيئته الطبيعية.
الفيل  ه��ذا  ت��واج��د  �شبب  ي��رج��ع  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��ري��ا���س  �شحيفة  وبح�شب 
الهندي جودي )58 عاماً( اإىل اأن اأمريكية ا�شتاأجرته بحوايل 15 األف ريال 

من اأجل حفل عيد ميالدها ال�شتني.
منذ  البحر  �شاطئ  على  فيل  ب��رك��وب  حتلم  كوركيل  م��اك  كلوديا  وك��ان��ت 
اأنها ظلت م�شرة على حتقيق هذا  اأن كانت يف اخلام�شة من عمرها غري 
احللم يف عيدها ال� 55 فح�شلت على ت�شاريح من بلدية مدينتها من اأجل 

ا�شتقبال الفيل الذي كلفت �شركة لتنظيم احلفالت باإح�شاره.
امل�����ش��اع��دة ع��رب تخ�شي�س م��ك��ان لها  ال��ب��ل��دي��ة وحم��اف��ظ��ه��ا  وق���دم جمل�س 
الفيل فيه. وكان  وا�شتقبال  ال�شاطئ الإقامة حفل عيد ميالدها هذا  على 
ح�شور الفيل ج���ودي ال���ذي ي��زن ح���وايل ث��الث��ة اأط��ن��ان ق��د ف��اج��اأ �شيوف 
احلفل ومرتادي اجلزء ال�شمايل من �شاطئ ريدينغتون على اأحد اخللجان 

اجلنوبية بوالية فلوريدا .
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�شوميري يوؤدي دورا 
بطوليًا 

اأدى جنم م�شل�شل فريندر، املمثل 
بطولياً  دوراً  ���ش��ومي��ري،  دي��ف��ي��د 
ال�شرطة  دع��ا  اأن  بعد  ال��واق��ع  يف 
لرييهم  ن��ي��وي��ورك  يف  �شقته  اإىل 
ت�شجياًل جلرمية طعن بال�شكني 

جرت قرب منزله.
وذك��������رت ���ش��ح��ي��ف��ة )ن���ي���وي���ورك 
يف  املراقبة  ك��ام��ريات  اأن  بو�شت( 
�شوميري  ي��ق��ط��ن��ه  ال�����ذي  امل��ب��ن��ى 
ل��ل�����ش��ج��ار الذي  ال��ت��ق��ط��ت ����ش���وراً 
عند  اأ�شخا�س  ثالثة  بني  اندلع 

ال�شاعة اخلام�شة فجراً.
وبعد ال�شجار، نقل �شاب يف ال�26 
بال�شكني  اإ�شابته  بعد  العمر  من 
واعتقلت ال�شرطة عاماًل يرتدي 
مالب�س ن�شاء يف ال�21 من العمر 

لالإ�شتباه بتورطه يف الهجوم.
�شقة  اإىل  ال�������ش���رط���ة  وت���وج���ه���ت 

�شومير مل�شاهدة ال�شريط.

مظلة تعتقل رجًل
اأوقفت ال�شرطة الربيطانية، رجاًل يف مدينة �شاوثبورت، 
من  لوقايته  مظلة  يحمل  ك��ان  مري�شي�شايد،  مبقاطعة 

املطر، جراء ا�شتباهها باأنها �شالح ناري.
ال�شرطة  رج��ال  اإن  ام�س   ، م��ريور  ديلي  �شحيفة  وقالت 
و�شط  �شارع مزدحم  ي�شري يف  ك��ان  بينما  الرجل  اأوق��ف��وا 
تكن  ب��اأن مظلته مل  الفور  على  ي��درك��وا  اأن  قبل  املدينة، 

بندقية.
اأحُ���ش��ي��ب��وا ب��احل��رج وتركوا  وا���ش��اف��ت اأن رج���ال ال�����ش��رط��ة 

الرجل يذهب يف طريقه.
مقاطعة  �شرطة  با�شم  متحدث  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت 
م��ري���ش��ي�����ش��اي��د، ق��ول��ه ن���ود ط��م��اأن��ة اأف������راد اجل��م��ه��ور اأن 
رجالنا تعقبوا رجاًل وقاموا با�شتجوابه بطريقة �شليمة 

لال�شتباه بحيازته بندقية .
وفقاً  ال�شحيح  ال��رج��ل  بتعقب  قمنا  امل��ت��ح��دث  وا���ش��اف 
للمعلومات التي تلقيناها من اأحد خمربينا، وميكننا اأن 

نوؤكد اأنه كان يحمل مظلة .

علبة �شجائر تطلق 
عرو�شا 

قام �شاب �شعودي بتطليق زوجته التي ارتبط بها حديثاً 
عقب تفاجئه بوجود علبة �شجائر بحقيبتها، على الرغم 
العلبة ال تخ�شها، وفقا ل�شحيفة  اأن  الزوجة  تاأكيد  من 

االأنباء الكويتية. 
وقالت ال�شحيفة اإن الفتاة �شمحت جلارتها بو�شع علبة 
اأبنائها  اأح���د  بيد  تقع  اأن  خ��وف��اً  حقيبتها  يف  ال�شجائر 
ال�شغار، واأثناء خروجها للنزهة مع زوجها غرب مدينة 
الريا�س ح�شل ما مل يكن يف احل�شبان، حيث ك�شف الزوج 
داخل  ال�شدفة،  �شجائر مبح�س من  علبة  ال�شاب وجود 

حقيبة زوجته عند عودتها. 
علبة  وج��ود  �شبب  ح��ول حقيقة  بينهما  دار  ج��دال  وبعد 
ال�شجائر يف احلقيبة التي نفت الزوجة �شلتها بها، قرر 

ال�شاب طالق زوجته واإعادتها اإىل بيت اأ�شرتها. 

تربي منرين مع اأبنائها
عندما  عاًما،   20 قبل  االأمريكية  ه��ايل  جاني�س  تغريت 
النمور،  مع  التعامل  يف  تدريبية  دورة  عن  اإعالًنا  ق��راأت 
معها يف  لتعي�س  النمور  ه��ذه  ���ش��راء  ق��ررت  عامني  وبعد 

بيتها، وفقا ل�شحيفة مريور الربيطانية. 
وحتتفظ هايل باثنني من النمور البنغالية ال�شخمة يف 
العادية،  االأليفة  احليوانات  معاملة  وتعاملهم  حديقتها 

وتقول اإنهما مثل اأبنائها ولكنهما مي�شيان على اأربع . 
ويزن الواحد من هذه النمور التي اأطلقت عليهما ا�شمي 
�شابر وجاندا ؛ حوايل 270 كيلوغراما، مع اأنياب حادة 
بيديها  تطعمهم  وهي  �شنتيمرتا،   15 اإىل  طولها  ي�شل 
وت��ل��ع��ب م��ع��ه��م ط����وال ال���وق���ت، ح��ت��ى اأن ���ش��اب��ر ي��غ��ف��و يف 

وفاة اثقل رجل يف العامل
اف��اد م�شوؤولون  48 عاما، على ما  ، عن عمر  العامل  تويف رجل مك�شيكي عرف قبل �شنوات ك�شاحب اكرب وزن يف 

طبيون. 
بخ�شارته  مرتبطة  �شحية  ووعكة  القلب  نب�س  يف  ا�شطرابات  اثر  تويف  اوريبي  مانويل  ان  اولية  تقارير  واف��ادت 
ال�شوائل يف رجليه، بح�شب ما افاد م�شوؤول يف امل�شت�شفى اجلامعي يف مدينة مونتريي �شمال املك�شيك لوكالة فران�س 

بر�س. 
وبعدما دخل مو�شوعة غيني�س لالرقام القيا�شية يف 2007 كاأ�شمن رجل يف العامل، بداأ اوريبي باتباع حمية غذائية 

ادت اىل تنزيل وزنه اىل 394 كلغ. 
لكنه ادخل امل�شت�شفى يف الثاين من مايو اجلاري باال�شتعانة برافعة من منزله يف مدينة �شان نيكوال�س دي لو�س 

غارزا ب�شبب عدم قدرته على امل�شي. 
وتزوج اوريبي يف 2008 بعدما مت اال�شتعانة برافعة لنقله اىل االحتفال. وا�شرتت قناة تلفزيونية امريكية احلق 

يف بث هذا احلدث. 
% من البالغني وثلث االطفال يعانون من زي��ادة ال��وزن او   71 وتخو�س املك�شيك حربا �شد تف�شي البدانة اذ ان 

البدانة، وهي ارقام تناف�س تلك امل�شجلة يف الواليات املتحدة على لقب اثقل دولة يف العامل . 
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تقيد حفيدها املعاق ب�شل�شلة 
����ش���وارع مدينة  اأح����د  يق�شي ط��ف��ل م��ع��اق ي��وم��ه ع��ل��ى ر���ش��ي��ف يف 
عمود  اإىل  ب�شل�شلة  تقيده  اأن  جدته  اعتادت  اإذ  الهندية،  مومباي 

مبحطة اأوتوبي�س )كل �شباح( حلني عودتها من العمل. 
ويعاين الطفل الخان كايل ، البالغ من العمر 9 �شنوات، من �شلل 
دماغي و�شرع، وهو بالتايل اأ�شم واأبكم، االأمر الذي اأجرب جدته 
على فكرة تقييده، اعتقاداً منها اأنها بتلك احليلة حتافظ عليه من 
كبائعة جائلة  تعمل  املدينة، حيث  ب�شوارع  اأثناء جتولها  ال�شياع، 

لزهور واألعاب اأطفال. 
اأن تهجره   وك��ان وال��د الخ��ان قد توفى منذ �شنوات عديدة، قبل 
اأن  غري  رعايته،  عن  امل�شئولة  هي  ال�شتينية  اجل��دة  وت�شبح  اأم��ه 
احلال لن ي�شتمر على ما هو عليه، وال �شيما بعد اأن ر�شدت �شحف 
الإيداعه  ال�شرطة  دف��ع  م��ا  وه��و  ال�شغري،  ح��ال��ة  بالهند  حملية 

مبوؤ�ش�شة خريية حكومية. 
وقد اأثارت حالة الخان جداًل اإعالمياً وا�شعاً يف الهند، حول اأهمية 
ال��ت�����ش��دي مل��ث��ل ت��ل��ك احل����االت ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن م��زي��ج ب��ني الفقر 
واجلهل واملر�س، وتوفري الرعاية ال�شحية واملعنوية واملادية لها. 

تتخرج من اجلامعة بعمر الـ 99 
منها  حرمت  التي  تخرجها  �شهادة  على  اأمريكية  عجوز  ح�شلت 
الأكر من 75 عاماً، ب�شبب عدم دفع ر�شوم �شهادة التخرج البالغة 
بانغور  م��دي��ن��ة  ك��ول��ي��ج يف  ب��ي��ل  كلية  وم��ن��ح��ت  ف��ق��ط.   5 دوالرات 
ال�شيدة جي�شي وايت )99 عاماً( �شهادتها اجلامعية يف حفل خا�س 
العديد  و�شهد  �شرفها،  على  �شتيلي  اأالن  اجلامعة  رئي�س  اأق��ام��ه 
نيوز  ذكرت �شحيفة غلوبال  ما  بح�شب  الرتفيهية،  الفقرات  من 
الكندية. وكان من املفرت�س اأن تتخرج وايت عام 1939، اإال اأنها 
مل تكن متتلك املال لتدفع تكاليف احل�شول على ال�شهادة، وبعد 
ال�شنوات،  تلك  طوال  مبعاناتها  القدامى  اأ�شدقائها  اأحد  علم  اأن 
ات�شل برئي�س اجلامعة الذي تكفل بكافة امل�شاريف، واأقام حفاًل 
على �شرف التخرج الذي طال انتظاره. ومتكنت وايت اأخرياً من 
اأن عملت  اإج��ازة يف االختزال وم�شك الدفاتر، بعد  احل�شول على 
على  اأث��ر  مم��ا  جامعية،  �شهادة  دون  املحا�شبة  يف  طويلة  ل�شنوات 
م�شتوى دخلها على الرغم من اإتقانها لعملها. وعربت وايت عن 
اأن  من  الرغم  على  �شهادة جامعية  على  باحل�شول  �شعادتها  بالغ 
ذلك جاء متاأخراً، وهي على حافة املائة من عمرها، واأكدت اأنها لن 

تتوقف عن التعلم والبحث عن املعرفة اإىل اآخر رمق يف حياتها.

خادمة ت�شكب الزيت املغلّي على عائلة 
اأقدمت خادمة اثيوبية على اإحراق اأفراد عائلة �شعودية يف حمافظة 

الدوادمي، عن طريق �شكب الزيت املغلي عليهم. 
وقال م�شدر: اإن م�شت�شفى الدوادمي ا�شتقبل اأ�شرة مكونة من اأب 
نفت �شمن حاالت الدرجة  واأم وثالثة اأطفال يعانون من حروق �شحُ

االأوىل، بح�شب �شحيفة االأنباء الكويتية. 
وك�شف اأن التحقيقات االأولية قادت اإىل اأن خادمتهم من اجلن�شية 
بعد  ال�شاخن  بالزيت  العائلة  ب��اإح��راق  قامت  م��ن  ه��ي  االإثيوبية 
غليه و�شكبه على اأفراد االأ�شرة اخلم�شة، م�شريا اإىل متكن �شرطة 
حاليا  تخ�شع  التي  اخل��ادم��ة  على  القب�س  اإل��ق��اء  م��ن  ال��دوادم��ي 

�مر�أة تبيع �ملالب�س �لتقليدية �الثيوبية يف مركز �ل�سد�قة للت�سوق يف �أدي�س �أبابا.  )رويرتز(للتحقيق. 

النحل يقتل �شابا تون�شيا 
ونقل اآخر للعناية املركزة

ونقل  حتفه  تون�شي  ���ش��اب  لقي 
امل������رك������زة بعد  ل���ل���ع���ن���اي���ة  اخ������ر 
ب�شيدي  ن��ح��ل  ل��ل��دغ  تعر�شهما 
ونقلت  اريانة.  مبحافظة  ثابت 
وك����ال����ة ت���ون�������س ال��ر���ش��م��ي��ة عن 
ع��ب��د ال���ق���ادر ال�����ش��ح��ي��م��ي كاتب 
ع���ام ب��ل��دي��ة ���ش��ي��دي ث��اب��ت قوله 
ت��ويف �شخ�س واأح��ي��ل اخ��ر على 
مقاومة  مبركز  االإن��ع��ا���س  ق�شم 
لهجوم  تعر�شهما  بعد  الت�شمم 
النحل.  م���ن  الأ����ش���راب  م��ف��اج��ئ 
املتوفى  اأن  ع��ي��ان  ���ش��اه��د  وق���ال 
�شر�س  هجوم  اإىل  تعر�س  �شاب 
من النحل الذي حا�شره داخل 

حمله التجاري.

راعي اأغنام يتحول اإىل جنم
مبطار  حا�شدة  جماهري  ا�شتقبلت 
اخلرطوم  ال�����ش��ودان��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
بال�شعودية،  مقيما  �شودانيا  راعيا 
نوعه،  م���ن  االأول  ه���و  م���وق���ف  يف 
اأمانته  ق�شة  خلفية  ع��ل��ى  وذل���ك 
التي �شغلت الراأي العام ال�شوداين 
اأخبار  ن�شرات  وت�شدرت  والعربي، 
ورقية  و�شحفا  تلفزيونية،  قنوات 

واإلكرتونية. 
وبح�شب �شحيفة االأنباء الكويتية 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  ف��اإن 
الطيب  ل��ل��راع��ي  ����ش���ورة  ت��ن��اق��ل��ت 
ا�شتهر  الذي  اأحمد،  الزين  يو�شف 
ب���ال���راع���ي االأم������ني، وه����و حممول 
الو�شول  �شالة  من  االأع��ن��اق  على 
اإىل خ��ارج املطار، مما اأح��دث ردود 

اأفعال متباينة و�شط النا�شطني. 
الراعي  ق�����ش��ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  وت���ع���ود 
االأمني اإىل فرباير املا�شي، عندما 
مواقعي  ع���ل���ى  ن�������ش���ط���اء  ت��������داول 
فيديو  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
يظهر راعي اأغنام �شودانيا باململكة 
بالقرب  وق��ف  ال�شعودية،  العربية 
�شيارة  يقودون  الرب  �شباب يف  منه 
وطلبوا منه اإعطاءهم نعجة وقالوا 
له: ال اأح��د ي��راك، فكان رده لهم: 
اهلل يراين، وهو يحا�شبني، وقاموا 
رد  ري��ال، فكان   200 بعر�س مبلغ 
ال�شماء  انطبقت  لو  لهم:  الراعي 
واالأر���س لن اأعطيكم نعجة، الأنها 
لي�شت ملكي، حتى لو اأعطيتموين 

200 األف ريال. 
وا�شعا  ���ش��دا  الفيديو  ه��ذا  والق���ى 
وا�شعة  ق��ط��اع��ات  اإع���ج���اب  واأث������ار 
داخ���ل ال�����ش��ودان وخ��ارج��ه وقامت 
الراعي  ب��ت��ك��رمي  م��وؤ���ش�����ش��ات  ع���دة 
ومنحته  وم��ال��ي��ة،  عينية  ب��ه��داي��ا 
رئا�شة اجلمهورية ال�شودانية نوط 

اجلدارة على اأمانته. 

الُعمر تطيل  متوقعة  غري  اأ�شياء   4
اإذا كنت تريد اإ�شافة ب�شع �شنوات اإىل عمرك ميكنك 
اإلقاء نظرة على النتائج املثرية للده�شة التي تو�شلت 
اأ�شياء  تاأثري  اكت�شفت  والتي  الدرا�شات،  بع�س  اإليها 
يف  ابت�شم  مر.  العحُ وط��ول  ال�شحة  على  متوقعة  غري 
ال�����ش��ور. يف امل���رة ال��ق��ادم��ة ع��ن��دم��ا ي��ق��وم �شخ�س ما 
م��ن جامعة  ب��اح��ث��ون  ف��ق��د وج���د  اب��ت�����ش��م،  بت�شويرك 
من  العري�شة  االبت�شامة  اأ���ش��ح��اب  اأن  �شتيت  واي���ن 
اأطول. تعك�س  البي�شبول هم من عا�شوا عمراً  العبي 
ور�شا  ���ش��ع��ادة  الفوتوغرافية  ال�����ش��ور  يف  االبت�شامة 
بدنياً  اجل�شم  لرفاهية  مفيد  وكالهما  ال���ذات،  ع��ن 
مر. زيادة الوزن  وذهنياً، وي�شاعد ذلك على طول العحُ
قلياًل. على الرغم من اأن االأبحاث والدرا�شات توؤكد 
اأن  اإال  ل�شحتك،  االأف�شل  هو  املثايل  ال��وزن  اأن  على 
بع�س الدرا�شات تقرتح اأن زيادة الوزن قلياًل ت�شاعد 
اأو  مثايل  وزن  لديهم  مبن  مقارنة  مر  العحُ طول  على 
لديهم �شمنة مفرطة. يف�شر العلماء ذلك باأن الزيادة 
ال��ذي يحدث يف  ال��وزن حتمي من الهزال  القليلة يف 

�شن ال�شيخوخة. الن�شاط االجتماعي. من اأهم و�شائل 
تعزيز ال�شحة، واال�شتمتاع باحلياة العمل االجتماعي 
والتوا�شل االجتماعي. بينت درا�شة اأجريت يف جامعة 
بريغهام اأن وجود �شبكة توا�شل اجتماعي جيدة تزيد 
من درجة الرعاية ال�شحية، وتعزز من فر�س البقاء 
على قيد احلياة بن�شبة 50 باملائة. بينما يوؤثر وجود 
تاأثرياً  مر  العحُ ط��ول  على  االأ���ش��دق��اء  م��ن  قليل  ع��دد 
م�شابهاً لتدخني 15 �شيجارة يومياً. ال�شحك. �شواء 
اأ�شدقاء،  �شحبة  يف  القهقهة  حالة  اإىل  �شت�شل  كنت 
كوميدية  م�شرحية  اأو  فيلم  م�شاهدة  خ��الل  م��ن  اأو 
من  ال�شحك  يعزز  تفوتك.  الفر�شة  ه��ذه  جتعل  ال 
�شغط  م�شتويات  خف�س  على  ي�شاعد  حيث  ال�شحة، 
املناعة،  جهاز  ويدعم  املرتفع،  والكولي�شرتول  ال��دم، 
اأف�شل.  ب�شكل  العمل  الدموية على  االأوعية  وي�شاعد 
كثرياً  ي�شحكون  اأن من  نروجية  درا�شة  وج��دت  وقد 
تقل فر�س تعر�شهم للوفاة بن�شبة 35 باملائة خالل 

فرتة الدرا�شة.

المربت تهدي اأندروود 
دراجة 

اأن��دروود، على هدية مل يكن اأحد يتوقعها من النجمة  ح�شلت املغنية االأمريكية كاري 
مرياندا المربت، وهي دراجة نارية.

املا�شي يف حفل توزيع  االأ�شبوع  انه بعد غنائهما معاً  واأف��اد موقع )بيبول( املريكي 
جوائز بيلبورد املو�شيقية، اختارت المربت طريقة مميزة ل�شكر اأندروود وعمدت 

اإىل مفاجاأتها ب�شراء دراجة نارية وتقدميها هدية لها.


