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اجلزائر ت�سعى لدخول التاريخ 
من بوابة بلجيكا اليوم 

عربي ودويل

القوات امل�سلحة تنظم ندوة بعنوان 
قانون اخلدمه الوطنية وتعزيز الهوية

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

نداء تون�ص ير�ّسح ال�سب�سي.. والنه�سة 
تبحث عن مر�سح توافقي للرئا�سية..!

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف �ملعمورة باأبوظبي معايل 
للطاقة  عبد�هلل  �مللك  مدينة  رئي�س  مي��اين  عبد�هلل  بن  ها�شم  �لدكتور 
�لذرية و�ملتجددة باململكة �لعربية �ل�شعودية. وجرى خالل �للقاء تناول 
�لتي  �لنتائج  و�أه��م  و�لعامل  �ملنطقة  �لطاقة يف  م�شتقبل  �لأحاديث حول 
خيار�ت  توفري  يف  �لعملية  و�لتجارب  �لعلمية  �لدر��شات  �ليها  تو�شلت 
�لبيئة  �أكرث كفاءة و��شتد�مة وحفاظا على  جديدة مل�شادر �لطاقة تكون 

ومن �أبرز هذه �خليار�ت �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة.
و�أكد �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة حر�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة 
و�لتاريخي  �لأخ���وي  و�ل��ر�ب��ط  �لتعاون  �أو����ش��ر  تعزيز  على  �هلل  حفظه 
وتطوير �لعالقات �ل�شر�تيجية �لوثيقة مع �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

�ل�شقيقة يف كافة �ملجالت.
باأبوظبي مر��شم  �ملعمورة  �م�س يف مبنى  �شموه  جاء ذلك خالل ح�شور 
عبد�هلل  �مل��ل��ك  مدينة  ب��ن  ��شر�تيجية  �إط��اري��ة  �تفاقية  على  �لتوقيع 

للطاقة �لذرية و�ملتجددة و�شركة �أبوظبي لطاقة �مل�شتقبل م�شدر.
)�لتفا�شيل �س2(

   

نتائج تعليم الكبار اليوم وامتحانات 
الإعادة الأحد واملقررات مل تعد بعد!

•• دبي – حم�شن را�شد

تعلن وز�رة �لربية و�لتعليم نتائج �متحانات تعليم �لكبار ل�شفوف 
�لتعليمية  مناطقها  ك��اف��ة  �ل����وز�رة  ودع���ت   ، �ل��ث��الث��اء  �ل��ي��وم  �لنقل 
بالتعميم على مر�كز تعليم �لكبار  بتوزيع بطاقات �لتقومي نتيجة 
�لطالب لنهاية �لعام فور �إعالن �لنتائج ، جاء ذلك يف كتاب ل� خوله 
�ل�شيا�شات �لتعليمية رقم  �مل�شاعد لقطاع  �ملعال وكيل وز�رة �لربية 
�لوز�رة  لوكيل  �شادر  �شابق  كتاب  على  وبناء  �أنه  فيه  و�أ�شارت   605
رقم م ك -841 بتاريخ 5 �جلاري بتقدمي مو�عيد �متحانات �ملوؤجل 
�لكبار و�لدر��شة  – 11 يف مر�كز تعليم   7 و�لإع��ادة لل�شفوف من 
�إىل تقدمي  و�لإع��ادة  �ملوؤجل  �متحانات  ترتب على تقدمي   ، �ملنزلية 
�إ���ش��د�ر �لنتائج �إىل �ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء .              )�لتفا�شيل  م��وع��د 

�س10(

علم النف�س يحبط  طموحات 
الثاين ع�شر الأدبي براأ�س اخليمة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر  

حتدث طالب وطالبات �لثاين ع�شر �أدبي يف مد�ر�س ر�أ�س �خليمة عن  
�شعوبة �أ�شئلة مادة علم �لنف�س، يف حن �أكد طالب �لق�شم �لعلمي �أن 

�متحان �جليولوجيا كانت مب�شتوي �لطالب �ملتو�شط.   حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�س مدينة �مللك عبد�هلل للطاقة �لذرية و�ملتجددة بال�شعودية  )و�م(

ا�شتقبل رئي�س مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة بال�شعودية و�شهد توقيع اتفاقية للتعاون يف جمال الطاقة 

حممد بن زايد يوؤكد احلر�س على تطوير العالقات ال�شرتاتيجية مع اململكة يف كافة املجالت

حكومة حملب توؤدي اليمني اأمام ال�شي�شي اليوم

�شامح �شكري وزيرا للخارجية واإلغاء وزارة الإعالم وا�شتحداث وزارة جديدة
•• القاهرة-رويرتز:

حملب  �إبر�هيم  �ملكلف  �مل�شري  �ل���وزر�ء  رئي�س  ق��ال 
وقالت  �جل��دي��دة  �حلكومة  �شكل  �إن��ه  �لإث��ن��ن  �م�س 
�إىل  بت�شكيلتها  توجه  �إن��ه  �ل���وزر�ء  مبجل�س  م�شادر 
لعر�شها  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  عبد  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�س 
مت  لل�شحافين  ت�شريحات  يف  حملب  وق��ال  عليه.  

�لنتهاء من �لت�شكيل �لوز�ري متاماً. 
وز�رية،  حقائب  ع�شر  �شملت  �لتعديالت  �أن  و�أ�شاف 
�لبديل  �ألغي و�أن  �أن من�شب وزير �لإع��الم  مو�شحاً 

له �شيكون جمل�شاً وطنياً لالإعالم.
وقال �ملتحدث با�شم جمل�س �لوزر�ء ح�شام �لقاوي�س 

�إن �حلكومة �جلديدة �شتوؤدي �ليمن �لقانونية �أمام 
باقون  �أع�شائها  �أغلب  و�إن  �لثالثاء  �ليوم  �ل�شي�شي 

من �حلكومة �مل�شتقيلة �ملكونة من 31 وزير�ً. 
��شتحدثت  �جل���دي���دة  �حل��ك��وم��ة  �إن  حم��ل��ب  وق�����ال 
�إعالن  �إن  �مل�����ش��ادر  وق��ال��ت  ج��دي��د�ً.  وز�ري����اً  من�شباً 
رف�س  ب�شبب  يوماً  تاأجل  ت�شكيل �حلكومة �جلديدة 

مر�شحن قبول منا�شب فيها.
وق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م جمل�س �ل�����وزر�ء �مل�����ش��ري �إن 
حم��ل��ب ع���ن ���ش��ام��ح ���ش��ك��ري وه����و ���ش��ف��ري ���ش��اب��ق يف 
�لأه���و�ين وهي  للخارجية وجن��الء  وزي��ر�  و��شنطن 
�أ�شتاذة يف كلية �لقت�شاد و�لعلوم �ل�شيا�شية بجامعة 

�لقاهرة وزيرة للتعاون �لدويل.

�شبان يحاولون �شحب جريح من حتت �لنقا�س بعد غارة جوية على حلب

�لفل�شطينيون ي�شيعون �شهيدهم يف �ل�شفة �لغربية  )� ف ب(

�لرهابيون يقتادون عدد� من قو�ت �لمن �ىل جهة جمهولة يف حمافظة �شالح �لدين  )رويرز(

•• عوا�شم-وكاالت:

�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق���ال 
جون كريي �م�س �إن بالده تدر�س 
مل�شاعدة  ج��وي��ة  ���ش��رب��ات  ت��وج��ي��ه 
�لت�شدي  يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
تبحث  كما  �مل�شلحن  للمت�شددين 

�إجر�ء حمادثات مع �إير�ن.
ياهو  مع  مقابلة  يف  ك��ريي  و�شئل 
�شربات  توجيه  �حتمال  عن  نيوز 
جوية فقال �إنها ل ت�شكل �جلو�ب 
�أحد  ت��ك��ون  ق��د  ولكنها  �ل��ك��ام��ل.. 

�خليار�ت �ملهمة.
�أنا�س  هناك  يكون  و�أ�شاف حينما 
�ملذ�بح  ه��ذه  يف  ويغتالون  يقتلون 
�جلماعية.. ينبغي �أن نوقف ذلك. 
وينبغي �أن نفعل ما يلزم �شو�ء عن 

طريق �جلو �أو غري ذلك.
وت��اب��ع ك��ريي �أن ب���الده ق��د تبدي 
����ش��ت��ع��د�د� لإج����ر�ء حم��ادث��ات مع 
�إي������ر�ن مل�����ش��اع��دة �حل��ك��وم��ة �لتي 
ي���ق���وده���ا �ل�����ش��ي��ع��ة يف �ل����ع����ر�ق يف 
�مل�شلحة  �ل��ع��ن��ف  �أع���م���ال  حم��ارب��ة 

�لتي يقوم بها مت�شددون �شنة.
�أم�����ام  م��ن��ف��ت��ح��ون  “نحن  وق������ال 
�ملناق�شات �إذ� كان هناك �شيء بناء 
و�إذ�  �إي����ر�ن  ب��ه  ت�شاهم  �أن  مي��ك��ن 
كانت م�شتعدة لفعل �شيء يحرم 

وحدة �لعر�ق و�شالمة �أر��شيه.

خارجية  وزر�ء  يعقد  كما  نينوى. 
�جتماعا  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  دول 
�لرب������ع������اء و�خل���م���ي�������س يف ج���دة 
�خلطو�ت  مل��ن��اق�����ش��ة  ب��ال�����ش��ع��ودي��ة 
مو�جهة  يف  �تخاذها”  �مل��ط��ل��وب 
�لو�شاع �خلطرية يف �لعر�ق، على 

ما �علنت �ملنظمة يف بيان.
�إىل حاملة  ف��ريدي  مي�شا  وتن�شم 
دبليو.  �إت�������س.  ج����ورج  �ل���ط���ائ���ر�ت 
�لدفاع  وز�رة  �أم����رت  �ل��ت��ي  ب��و���س 
�لأمريكية يوم �ل�شبت باأن تتحرك 

�إىل �خلليج.
�إنه  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �لرئي�س  وق���ال 
مل  لكنه  ع�شكريا  �ج����ر�ء  ي��در���س 
بار�شال  �ل���ق���ول  ح���د  �إىل  ي��ذه��ب 

قو�ت �أمريكية �إىل �لعر�ق.
�ل����وزر�ء  �أع����رب جمل�س  ذل���ك  �ىل 
�ل���������ش����ع����ودي ع�����ن ق���ل���ق���ه �ل���ب���ال���غ 
�لعر�ق  يف  �لأح�������د�ث  ل���ت���ط���ور�ت 
�ل�����ت�����ي م������ا ك�����ان�����ت ل����ت����ق����وم ل����ول 
و�لإق�شائية  �لطائفية  �ل�شيا�شات 
�ل��ت��ي م��ور���ش��ت يف �ل���ع���ر�ق خالل 
�لأعو�م �ملا�شية و�لتي هددت �أمنه 
و����ش��ت��ق��ر�ره و���ش��ي��ادت��ه د�ع��ي��ا �إىل 
وفاق  ح��ك��وم��ة  بت�شكيل  �لإ����ش���ر�ع 
�لأمن  �إع����ادة  ع��ل��ى  للعمل  وط��ن��ي 
�ل�شيا�شات  وجت��ن��ب  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�ملذهبي  �ل��ت��اأج��ي��ج  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة 

�لتي مور�شت يف �لعر�ق.

ال�شعودية تدعو حلكومة وفاق وطني بالعراق وتنتقد ال�شيا�شات الطائفية

�شقوط تلعفر وكريي ل ي�شتبعد ق�شف داع�س جوا

•• عوا�شم-وكاالت:

يقل عن  ما ل  �لثنن  �م�س  قتل 
للنظام  هجوم  يف  �شخ�شا  ثالثن 
�ل�شوري بالرب�ميل �ملتفجرة على 
�أحياء حلب، وهو ما و�شفته  �أحد 
�ملو�لية  �لإخ���ب���اري���ة  ����ش���ام  ���ش��ب��ك��ة 

للمعار�شة باملجزرة �ملروعة. 
�حل�شيلة  �أن  �ل�����ش��ب��ك��ة  وذك������رت 
قتيال   30 بلغت  للهجوم  �لأولية 
حالت  بينهم  �جلرحى،  وع�شر�ت 
���ش��ق��وط برميلن  خ��ط��رة، ج����ر�ء 
�ل�شكري  ح���ي  ع��ل��ى  م��ت��ف��ج��ري��ن 

مبدينة حلب.
عن  فتحدثت  مبا�شر  �شوريا  �أم��ا 
�شخ�شا،  ع�شرين  �أك��رث من  مقتل 
�لع�شر�ت  و�إ�شابة  �أط��ف��ال،  بينهم 

بربميلن متفجرين.
وزعها  م��رع��ب��ة  ����ش���ور  و�ظ����ه����رت 
�لن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد 
مدماة  جثثا  يحملون  م��و�ط��ن��ن 

بينها لطفال.
�ل�شوري  �ل��ط��ري�ن  ��شتهدف  كما 
ل�شيطرة  خ��ا���ش��ع��ة  ع���دة  م��ن��اط��ق 
�ملعار�شة يف دم�شق وريفها وحماة 
مما �أوقع ع�شر�ت �ل�شحايا، ح�شب 

ما ذكرت م�شادر �لثنن.
وب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �ل��غ��ار�ت �جلوية، 

•• القد�س املحتلة-وام:

فل�شطيني  ���ش��اب  �م�����س  ��شت�شهد 
ب����ر�����ش����ا�����س ج���ي�������س �لح����ت����الل 
�لإ�شر�ئيلي خالل حملة �عتقالت 
نفذها �جلي�س يف خميم �جللزون 
�لغربية  �ل�شفة  �هلل يف  ر�م  ق��رب 
�مل��ح��ت��ل��ة. وق���ال���ت م�����ش��ادر طبية 
��شت�شهد  �ل�شاب  �إن  �لفل�شطينية 
عقب  �ل���������ش����در  يف  ب���ر����ش���ا����ش���ة 
�جلي�س  ب���ن  وق���ع���ت  م���و�ج���ه���ات 
�لو�قع  �ملخيم  �شكان  من  و�شبان 

�شمال ر�م �هلل. 
من جهة �أخرى �أ�شيب مو�طنان 
غ���ار�ت  �شل�شلة  يف  فل�شطينيان 
فجر  �لح��ت��الل  ط��ائ��ر�ت  �شنتها 
�م�س على �أهد�ف عديدة يف قطاع 
�أر���������س خالية  ����ش��ت��ه��دف��ت  غ����زة 
ومو�قع لف�شائل �ملقاومة ومو�قع 
�نفجار�ت  �أمنية حيث �شمع دوي 
غزة  مدينة  يف  ومتتالية  �شخمة 
وج��ن��وب و���ش��م��ال �ل��ق��ط��اع.. فيما 
�أ�شيب ط��ف��الن ج���ر�ء غ���ارة على 
�ل��وط��ن��ي بجو�ر  ل���الأم���ن  م��وق��ع 
�لزيتون  ح��ي  يف  �ل�شيار�ت  �شوق 
يف مدينة غزة. من ناحية �أخرى 

�شنت قو�ت �لحتالل فجر �م�س 
ولليوم �لثاين على �لتو�يل حمله 
�ع��ت��ق��الت و����ش��ع��ة ط��ال��ت حو�يل 
عزيز  ب��ي��ن��ه��م  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا   40
�لدويك رئي�س �ملجل�س �لت�شريعي 
نو�ب  �إىل  �إ���ش��اف��ه  �لفل�شطيني 

ووزر�ء �شابقن. 
م���ن ج��ه��ة �خ����رى �ت�����ش��ل رئي�س 
نتنياهو  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�������وزر�ء 
�ت�����ش��ل ه��ات��ف��ي��ا ظ��ه��ر �م�������س مع 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حممود  �ل��رئ��ي�����س 
ع��ب��ا���س ط��ال��ب��ا م��ن��ه �مل�����ش��اع��دة يف 

�لقو�ت  ب��ن  �مل��و�ج��ه��ات  ��شتمرت 
مبيلي�شيات  مدعومة  �حلكومية 
م��و�ل��ي��ة وف�����ش��ائ��ل �مل��ع��ار���ش��ة على 
ع����دة ج��ب��ه��ات، ول���ش��ي��م��ا يف ريف 

حم�س و�شط �شوريا.
�لثورة  تن�شيقيات  “�حتاد  وق���ال 
حربية  ط���ائ���ر�ت  �إن  �ل�شورية” 
�أل����ق����ت ب���ر�م���ي���ال م��ت��ف��ج��رة على 
�لأ�شرفية  حي  يف  �ل�شعبي  �ل�شكن 
مبدينة حلب، مما �أ�شفر عن مقتل 

و�إ�شابة عدد من �ملدنين.
كما �شنت �لطائر�ت، وفقا للم�شدر 
نف�شه، �شل�شلة غار�ت على بلدة دير 
�ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  يف  �لع�شافري 

تعر�س  بينما  �ل��ع��ا���ش��م��ة،  ب��ري��ف 
لال�شتهد�ف  بدم�شق  جوبر  ح��ي 

بالرب�ميل �ملتفجرة.
ويف ريفي حماة �ل�شمايل و�لغربي، 
ذكرت �شبكة �شوريا مبا�شر �أن عدد� 
و�أ�شيبو�  ق��ت��ل��و�  �لأ���ش��خ��ا���س  م��ن 
��شتهدفت  �ل��ت��ي  �ل���غ���ار�ت  ج����ر�ء 
بلد�ت �لعط�شان و�حلو��س وج�شر 

بيت �لر��س.
وعلى �شعيد �ملو�جهات بن طريف 
�لقو�ت  م��ن  عنا�شر  قتل  �ل��ن��ز�ع، 
�حلكومية يف كمن للجي�س �حلر 
��شتهدف رتال ع�شكريا بن مدينة 

تدمر وعقريبات بري�ف حم�س.

رو�شيا تقطع اإمدادات الغاز عن اوكرانيا
•• عوا�شم-وكاالت:

قالت �أوكر�نيا �إن رو�شيا قطعت كل �مد�د�ت �لغاز عنها، يف ت�شعيد كبري 
للخالفات �ملعتملة بن �شالبلدين، يف وقت �حتل �نف�شاليون م�شلحون 
�شرق  منطقة  م��دن  ك��ربى  دونيت�شك  يف  �مل��رك��زي  �لبنك  مبنى  �لثنن 

�وكر�نيا �لتي ت�شهد حر�كا �نف�شاليا مو�ليا لرو�شيا .
وقال وزير �لطاقة �لوكر�ين يوري برود�ن �إن �مد�د�ت �لغاز �ىل �وكر�نيا 

قد �نخف�شت �ىل �ل�شفر.
وكانت �شركة �لغاز �لرو�شية �لعمالقة غازبروم قد قالت �إن على �وكر�نيا 
دفع ثمن �م��د�د�ت �لغاز �لتي حت�شل عليها مقدما، وذلك عقب تخلف 
كييف عن ت�شديد ديونها �لهائلة لل�شركة، ولكنها �كدت �نها �شت�شتمر يف 

تزويد �وروبا بالغاز.

�لثالثة  �مل�شتوطنن  عن  �لبحث 
�ملختفية �آثارهم.

�لقناة  ذك����رت  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
�لإ�شر�ئيلي  للتلفزيون  �لثانية 
در�شت  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  �أن 
�إبعاد  �أم�������س  �ج��ت��م��اع��ه��ا  خ����الل 
�ل�شفة  يف  حما�س  حركة  قياد�ت 
�شمن  وذل��������ك  �خل������������ارج..  �إىل 
عملية  على  �لعقابية  �لإج���ر�ء�ت 
�لثالثة.  �مل�����ش��ت��وط��ن��ن  خ��ط��ف 
بالإ�شافة �إىل عقوبات �أخرى رد� 

على �ختفاء ثالثة م�شتوطنن.

وخ������الل �مل���ق���اب���ل���ة و����ش���ف كريي 
��شر�تيجي  �شريك  باأنه  �ل��ع��ر�ق 
يف �ل�شرق �لأو�شط وقال �إن بالده 
�أر��شي  ب���وح���دة  ب�����ش��دة  م��ل��ت��زم��ة 

�لعر�ق كدولة.
و�أ�شاف هذ� �أمر حيوي يف �لنهاية 

ل�شتقر�ر �ملنطقة ككل.
رئي�س  حكومة  �أي�شا  ك��ريي  ودع��ا 
نوري  �ل�شيعي  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل����وزر�ء 

�شمول  �أك����رث  ت��ك��ون  لأن  �مل��ال��ك��ي 
�ملختلفة لكنه مل ي�شل  للطو�ئف 

�إىل حد �ملطالبة با�شتقالته.
ج��اء ه��ذ� يف �ل��وق��ت �ل���ذي �أف���ادت 
�لتلفزيونية  ���ش��ي.�إن.�إن  قناة  فيه 
مي�شا  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة  �أن 
وعلى  مياه �خلليج  فريدي دخلت 
�لبحرية  م�شاة  من   550 متنها 
�لثنن  �م�س  مروحية  وط��ائ��ر�ت 

لدعم �أي ن�شاط �أمريكي حمتمل 
مل�����ش��اع��دة �حل��ك��وم��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف 
وق���ت  يف   ، �مل�������ش���ل���ح���ن  حم����ارب����ة 
وبن  بينهم  �ل�شتباكات  تتو��شل 
�شمايل  يف  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل����ق����و�ت 
�شقوط  �إىل  �أدى  مم���ا  �ل����ع����ر�ق، 
�لع�شر�ت بن قتيل وجريح، وذلك 
�مل�شلحن  �شيطرة  م��ع  بالتز�من 
مبحافظة  ت��ل��ع��ف��ر  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 

جمزرة يف حلب وغارات على حماة وريف دم�شق 

حملة اعتقاالت ونتنياهو يطلب م�شاعدة عبا�س يف البحث عن امل�شتوطنني

�شهيد يف ال�شفة والحتالل يدر�س اإبعاد قيادات حما�س للخارج 

مواقــيت ال�صالة
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اأبطال ال�شامبا ياأملون بتاأكيد تفوقهم اأمام املك�شيك الليله

املاكينات الأملانية ت�شحق املارد الربتغايل
حقق �ملنتخب �لأملاين مفاجاأة من �لعيار �لثقيل �أم�س حيث هز �شباك 
جمار�ة  �لربتغاليون  ي�شتطع  ومل  م���ر�ت  �أرب��ع��ة  �ل��ربت��غ��ال  منتخب 
�شرعة �ملاكينات �لملانية ومل يظهر جنم �لربتغال كري�شتيانو رونالدو 
يف حالته �لطبيعية يف حن �عتدى زميله بيبي على �لالعب �لملاين 
�ل�شهري موللر مما ��شطر �حلكم �ىل طرده  ليكمل �لربتغال معظم 

وقت �ملبار�ة بع�شرة لعبن.
�جليدة  بد�يتها  تاأكيد  �ىل  �مل�شيفة  �لرب�زيل  ت�شعى  �خرى  جهة  من 
عندما   2014 مونديال  من  �لثاين  �ل��دور  نحو  كبري  �شوط  وقطع 
يف  كا�شتيالو  �شتاديو  ملعب  على  �لثالثاء  �ليوم  �ملك�شيك  مع  تتو�جه 

فورتاليز� يف �جلولة �لثانية من مناف�شات �ملجموعة �لوىل.
حكم �ملبار�ة ي�شهر �لكارت �لأحمر لطرد لعب �لربتغال بيبي لعتد�ئه بدون كرة على �لأملاين موللر  )رويرز()�لتفا�شيل �س19(
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اأخبـار الإمـارات
المارات ت�شارك يف الجتماع الـ36 

للجنة العربية حلقوق الن�شان 
•• القاهرة-وام:

�لدورة  �ع��م��ال  �مل��ت��ح��دة يف  �لعربية  ���ش��ارك��ت دول���ة �لم����ار�ت 
بد�أت  �لتى  �لن�شان  حلقوق  �لد�ئمة  �لعربية  للجنة  �ل�36 
مثل   . �لعربية  �ل��دول  جلامعة  �لمانة  مبقر  �م�س  �أعمالها 
ب�شفارة  ث��ال��ث  �شكرتري  �ل�شميلي  ع��ل��ى  ب��الج��ت��م��اع  �ل��دول��ة 

�لدولة بالقاهرة.

الحتادية العليا حتجز ق�شية املتهمني بتكوين خلية تابعة 
لتنظيم القاعدة للنطق باحلكم جلل�شة 23 يونيو اجلاري 

•• اأبوظبي-وام:

�ل��دول��ة يف �ملحكمة �لإحت��ادي��ة �لعليا �م�س  �أم��ن  ق��ررت د�ئ���رة 
ق�شية  دع��وى  حجز  �لهاجري  ف��الح  �لقا�شي  �شعادة  برئا�شة 
�ملتهمن �لت�شعة بالإن�شمام �إىل تنظيم �لقاعدة وتكوين خلية 
تابعة للتنظيم و�إمد�د جبهة �لن�شرة بالأمو�ل للنطق باحلكم 

يوم 23 يونيو �جلاري .
.وذلك بعد �أن ��شتمعت على مدى جل�شتن ملر�فعات �شتة من 
وز�رة  قبل  من  منتدب  �أحدهم  �ملتهمن  عن  للدفاع  �ملحامن 

�لإج���ر�ء�ت �جلز�ئية يف  قانون  �لر�بعة من  �مل��ادة  وف��ق  �لعدل 
دولة �لم��ار�ت �لتي تلزم بانتد�ب حمام للمتهم �لذي تتحقق 

من عدم قدرته �ملالية فتتحمل �لدولة �أتعاب �ملحاماة.
بح�شور  ت�شعة  �أ�شل  من  متهمن  ثمانية  �ملحكمة  �أم��ام  ومثل 
�أع�شاء من منظمات  و  �لإع��الم  و�شائل  ذويهم وممثلي  بع�س 
�لتون�شية لدى  �ل�شفارة  �لدولة وممثل عن  �ملدين يف  �ملجتمع 

�لدولة .
�إىل  ينتمون  جميعهم  �لت�شعة  �ملتهمن  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر   

جن�شيات عربية ..و�أحدهم هارب .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�شي 
�شي�شل واآي�شلندا بالعيد الوطني وذكرى التاأ�شي�س

•• -وام:

�إىل  �لدولة حفظه �هلل برقيتي تهنئة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
فخامة �لرئي�س �ليك�س مايكل رئي�س جمهورية �شي�شل مبنا�شبة ذكرى �لعيد �لوطني لبالده و�إىل 
فخامة �لرئي�س �أول فور جرمي�شون رئي�س جمهورية �آي�شلند� مبنا�شبة ذكرى تاأ�شي�س بالده . كما 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  بعث �شاحب 
رئي�س  �شي�شل وفخامة  رئي�س جمهورية  �إىل فخامة  تهنئة مماثلتن  برقيتي  �هلل  رع��اه  دبي  حاكم 
جمهورية �آي�شلند�. وبعث �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�شي�شل  �إىل فخامة رئي�س جمهورية  �أي�شا برقيتي تهنئة مماثلتن  �مل�شلحة  �لأعلى للقو�ت  �لقائد 

وفخامة رئي�س جمهورية �آي�شلند�. 

�شهد توقيع اتفاقية للتعاون يف جمال الطاقة مع ال�شعودية 

حممد بن زايد يوؤكد احلر�س على تطوير العالقات ال�شرتاتيجية مع اململكة يف كافة املجالت
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لعربية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ح���ر����س 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ب���ق���ي���ادة  �مل���ت���ح���دة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل على تعزيز 
�لأخوي  و�ل��ر�ب��ط  �لتعاون  �أو����ش��ر 
�لعالقات  وت���ط���وي���ر  و�ل���ت���اري���خ���ي 
�ململكة  مع  �لوثيقة  �ل�شر�تيجية 
�لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف كافة 

�ملجالت.
�شموه  ح�������ش���ور  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
باأبوظبي  �مل��ع��م��ورة  م��ب��ن��ى  يف  �م�����س 
مر��شم �لتوقيع على �تفاقية �إطارية 
�مللك  م���دي���ن���ة  ب����ن  �����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
و�ملتجددة  �ل��ذري��ة  للطاقة  ع��ب��د�هلل 
�مل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  �أب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  وق��ال   . م�شدر 
بن ز�يد �آل نهيان �إن هذه �لتفاقية 
ت�����ش��ك��ل ل��ب��ن��ة ج����دي����دة ت��ن�����ش��م �إىل 
�لعالقات  م����ن  �مل���ت���ن���ام���ي  �ل�������ش���رح 
�لأخوية و�ل�شر�تيجية �لتي جتمع 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
و�ململكة �لعربية �ل�شعودية على كافة 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتويات 
على  �شموه  م�شدد�   .. و�لجتماعية 
وت�شافر  �ل���ت���ع���اون  ت��ك��ث��ي��ف  �أه��م��ي��ة 
�جل����ه����ود م����ن �أج������ل ت���ع���زي���ز �لأم�����ن 
�خلليجي  �لعمل  ودع��م  و�ل�شتقر�ر 
�مل�شرك وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة 

لأبناء دول جمل�س �لتعاون.
على  �أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  و�أثنى 
�لتعاون  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ه��ادف��ة  �جل���ه���ود 
ب��ن م��دي��ن��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل للطاقة 
�شركة  وب�����ن  و�مل����ت����ج����ددة  �ل����ذري����ة 
م�شدر  �مل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  �أب��وظ��ب��ي 
ومت��ن��ى لهما �ل��ن��ج��اح و�ل��ت��وف��ي��ق يف 
�لطاقة  �أم����ن  ل��ت��ع��زي��ز  م�����ش��اع��ي��ه��م��ا 

وتنويع م�شادرها.

�ل���ك���ب���ري و������ش�����رورة ت���وف���ري م�����و�رد 
�ملياه  لتحلية  �لطاقة  م��ن  �إ�شافية 
.. وتعد �لطاقة �ملتجددة و�لتقنيات 
�لنظيفة �ل�شبيل �لأمثل ملو�كبة هذ� 
�لتنمية  حتقيق  يف  و�مل�شاهمة  �لنمو 
�أن  يف  ثقته  عن  معرب�   .. �مل�شتد�مة 
�ل��ت��ع��اون م��ع م��دي��ن��ة �مل��ل��ك عبد�هلل 
للطاقة �لذرية و�ملتجددة �شي�شهم يف 

حتقيق �لأهد�ف �مل�شركة.
�ملحتملة  �ل��ت��ع��اون  جم��الت  وت�شمل 
�ل��ع��م��ل �مل��ب��ا���ش��ر ب���ن �ل���ط���رف���ن يف 
�لتطوير �مل�شرك مل�شروعات �لطاقة 
وحتلية  �لكهرباء  وتوليد  �ملتجددة 
�مل�شرك  �ل��ت��ط��وي��ر  وف���ر����س  �مل���ي���اه 
�ل�شلة  ذ�ت  �ل���ت���ق���ن���ي���ات  ق���ط���اع  يف 
�إ�شافة  �مل���ت���ج���ددة  �ل��ط��اق��ة  ب��ق��ط��اع 
�لأب���ح���اث  جم����ال  يف  �ل���ت���ع���اون  �إىل 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  و�لتطوير 
�ل�شم�شية  �ل���ط���اق���ة  ذل�����ك  يف  مب����ا 
�ىل  بالإ�شافة  �ملياه  و�إد�رة  و�ل��ري��اح 
للتطوير  �ل���ت���ع���اون  جم����الت  ب��ح��ث 
�لعمر�ين من  للتخطيط  �مل�شتقبلي 
خالل �خلرب�ت �ملكت�شبة من تطوير 
مدينة م�شدر وي�شمل ��شتخد�م مو�د 
�مل�شتد�مة  للمدن  �خل�شر�ء  �لبناء 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق 
�إمكانية  در������ش����ة  ���ش��ت��ج��ري  ك��م��ا   ..
تبادل �خل��رب�ت يف جم��الت �لتعليم 
تاأ�شي�س  مت  بال�شتد�مة.  و�لتوعية 
مدينة �مللك عبد�هلل للطاقة �لذرية 
بهدف   2010 ع���ام  يف  و�مل���ت���ج���ددة 
و�لطاقة  �ل��ذري��ة  �لطاقة  م�شاهمة 
�ملتجددة يف تنويع و��شتد�مة م�شادر 
وحتلية  �ل��ك��ه��رب��اء  لتوليد  �ل��ط��اق��ة 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �مل��ي��اه 
و�لأبحاث  �ل��ع��ل��وم  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
�ملتقدمة ومبا ي�شهم يف  و�ل�شناعات 
و�لغاز  �لنفط  م���و�رد  على  �حل��ف��اظ 
و�إطالة �أمد ��شتثمارها لت�شتفيد منها 
�ملدينة  نفذت  وقد  �مل�شتقبل.  �أجيال 
م�شروع  ومنها  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  ع���دد� 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  ق��ي��ا���س 

�لطاقة  م�������ش���ادر  وت��ق��ي��ي��م  �أط���ل�������س 
وطاقة  �ل�شم�شية  �لطاقة  �ملتجددة 
�لنفايات  حت���وي���ل  وط���اق���ة  �ل����ري����اح 
وطاقة باطن �لر���س و�ل��ذي يتكون 
�لإ�شقاط  لقيا�س  حمطة   74 م��ن 
�ل�شم�شي �لعامودي و�ملنت�شر و�لكلي 
�شرعة  لقيا�س  حمطة   40 وكذلك 
ت�شل  �رتفاعات  على  �لرياح  و�جت��اه 
دقيق  ب�شكل  100 مر موزعة  �ىل 
مناطق  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  وم�����درو������س 
بيانات  ق��اع��دة  لبناء  وذل���ك  �ململكة 
تنفيذ  على  �لقائمون  منها  ي�شتفيد 
م�����ش��روع��ات �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة كافة 
�ملياه  �ل��ك��ه��رب��اء وحت��ل��ي��ة  يف جم���ال 
�طلقت  كما  �لبحثية.  �لنو�حي  ويف 
م�شكاة  م���ع���ر����س  م����ب����ادرة  �مل���دي���ن���ة 
و�ملتجددة  �لذرية  للطاقة  �لتفاعلي 
وميثل هذ� �ملعر�س �لعلمي �نطالقة 
حقيقة و�شيقة لتوعية �ملجتمع فيما 
و�ملتجددة  �ل���ذري���ة  �ل��ط��اق��ة  يخ�س 
وي���ح���ت���وي �مل���ع���ر����س ع��ل��ى ع����دد من 
�لتفاعلية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل���ع���رو����ش���ات 
ت�شجع  �ل��ت��ي  و�لرقمية  �مليكانيكية 
مبا�شرة  معها  �لتفاعل  على  �ل��ز�ئ��ر 
و�ل���ت���زود ب��امل��ع��ل��وم��ات �مل��ف��ي��دة حول 
�ل��ط��اق��ة �ل��ذري��ة و�مل��ت��ج��ددة وكيفية 
�ل�شتفادة من تطبيقاتها يف حياتنا 
من  ع��دد�  كذلك  �ملعر�س  ويت�شمن 
بيئة  توفر  �لتي  �لتعليمية  �لقاعات 
منا�شبة لتقدمي بر�مج علمية هادفة 
ل��ل��ع��رو���س وملتقى  �أخ����رى  وق��اع��ات 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  وت���ع���د  ل���ل���ت���ح���اور. 
مبادرة  م�����ش��در  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة 

�أبوظبي للطاقة �ملتجددة و�لتقنيات 
عام  يف  تاأ�شي�شها  مت  حيث  �لنظيفة 
مبادلة  �شركة  خ��الل  م��ن   2006
حتقق  �أن  على  ت��رك��ز  �ل��ت��ي  للتنمية 
م�����ش��اري��ع��ه��ا ف���و�ئ���د ل��ل��م��ج��ت��م��ع �إىل 

جانب �جلدوى �لقت�شادية.
�مل�����ش��اه��م��ة يف  وت���ه���دف م�����ش��در �إىل 
و�لنتقال  �ل���دخ���ل  م�����ش��ادر  ت��ن��وي��ع 
�ملعرفة  على  �ل��ق��ائ��م  �لقت�شاد  �إىل 
متنوع  م���زي���ج  ب���ن���اء  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
بناء  خالل  من  �لطاقة  م�شادر  من 
�ملتجددة  �لطاقة  قطاع  يف  �ل��ق��در�ت 
وتطوير  �ل���ن���ظ���ي���ف���ة  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات 
وت��ط��ب��ي��ق �حل���ل���ول و�مل�������ش���اري���ع من 
خالل منهجية متكاملة تغطي كافة 
يف  �لقيمة  �شل�شلة  ومر�حل  جو�نب 
م�شدر  معهد  تاأ�شي�س  ومت  �لقطاع. 
مبثابة  ليكون  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�ل����ن����و�ة مل����ب����ادرة م�����ش��در ح��ي��ث يعد 
على  �لعليا  ل��ل��در����ش��ات  جامعة  �أول 
م�شتوى �ملنطقة قائمة على �لأبحاث 
و�لتطوير يف جمال �لطاقة �ملتقدمة 
و�ل�شتد�مة .. ومت حتى �لآن تخريج 

�أربع دفعات من طالب �ملعهد.
وتقوم م�شدر بتنفيذ جمموعة من 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د  م�����ش��اري��ع 
دولة  يف  �لكربون  �نبعاثات  وخف�س 
و�خلارج  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
مبا  �مل�شادر  خمتلف  على  بالعتماد 
بنوعيها   - �ل�شم�شية  �لطاقة  فيها 
وطاقة   - و�حلر�رية  �لكهرو�شوئية 
 2013 م��ار���س  �ل��ري��اح حيث مت يف 
للطاقة  �شم�س1  حم��ط��ة  �ف���ت���ت���اح 

بقدرة  �أبوظبي  يف  �ملركزة  �ل�شم�شية 
�إنتاجية تبلغ 100 ميجاو�ط.

م�شدر  �شاركت  �ملتحدة  �ململكة  ويف 
لطاقة  ل��ن��دن  م�شفوفة  حم��ط��ة  يف 
طاقتها  ت�شل  �لتي  �لبحرية  �لرياح 

�لإنتاجية �إىل 630 ميجاو�ط.
����ش���ارك���ت م�������ش���در يف  ����ش��ب��ان��ي��ا  ويف 
�لطاقة  حم���ط���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
فيها  مب������ا  �مل�������رك�������زة  �ل�������ش���م�������ش���ي���ة 
وفايل  م��ي��ج��او�ط   20 خيما�شولر 
لكل  م��ي��ج��او�ط   50  2 وف����ايل   1
يف  م�����ش��در  ت�شتثمر  ك��م��ا   .. منهما 
�شركات �لتقنيات �لنظيفة من خالل 
�شندوقن ت�شل قيمتهما �إىل 540 
على  م�شدر  وتعمل  دولر.  مليون 
بناء و�حدة من �أكرث �ملدن ��شتد�مة 
من�شة  لتوفر  �أبوظبي  يف  �لعامل  يف 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ات  ت�شت�شيف 
�لعملي  �لتطبيق  وت�شهل  بالقطاع 
و�إج�������ر�ء �لخ���ت���ب���ار�ت ع��ل��ى �أح����دث 
�لعديد  وق��ام   .. �لنظيفة  �لتقنيات 
�لعاملية  �ل���������ش����رك����ات  ك�������ربى  م�����ن 
بافتتاح مقر�ت وفروع لها يف مدينة 
�شيمنز وجرن�ل  م�شدر مبا يف ذلك 
�لعاملي  �مل��ع��ه��د  �إل��ك��ري��ك وم��ن��ظ��م��ة 

للنمو �لأخ�شر وغريها.
�لدولية  �لوكالة  �أن  بالذكر  جدير 
�ملنظمة  وه�����ي  �مل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
بتعزيز  �ملعنية  �ل��دول��ي��ة  �حلكومية 
�لطاقة  وم�����ش��اري��ع  ح��ل��ول  �ن��ت�����ش��ار 
�ملتجددة �شتنتقل �إىل مقرها �لد�ئم 
��شتكمال  ف����ور  م�����ش��در  م��دي��ن��ة  يف 

مبناها. 

وقع �لتفاقية عن �جلانب �ل�شعودي 
ب��ن عبد�هلل  �ل��دك��ت��ور ها�شم  م��ع��ايل 
عبد�هلل  �مللك  مدينة  رئي�س  مي��اين 
ل��ل��ط��اق��ة �ل����ذري����ة و�مل���ت���ج���ددة وعن 
�لدكتور  معايل  �لإم��ار�ت��ي  �جل��ان��ب 
�جلابر  �شلطان  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دول�����ة  وزي�����ر 

م�شدر .
�ل���ت���وق���ي���ع معايل  م���ر�����ش���م  ح�����ش��ر 
جهاز  رئي�س  �ملبارك  خليفة  خلدون 
�ل�شوؤون �لتنفيذية و �شعادة �لدكتور 
�لب�شر  �ل���رح���م���ن  ع��ب��د  ب���ن  حم��م��د 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ���ش��ف��ري 
ل������دى �ل�����دول�����ة و�ل����دك����ت����ور �أح���م���د 
عبد�هلل بالهول �لرئي�س �لتنفيذي ل� 
م�شدر وعدد من موظفي م�شدر و 
مدينة �مللك عبد�هلل للطاقة �لذرية 
و�مل��ت��ج��ددة .وت��ه��دف �لت��ف��اق��ي��ة �إىل 
�ل��ت��ع��اون يف �لأبحاث  در����ش��ة ف��ر���س 
م�شروعات  يف  �مل�����ش��رك  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�لكهرباء  وتوليد  �ملتجددة  �لطاقة 
�لنظيفة .. كما تدعو �لتفاقية �إىل 
�أع�شاء  ت�شم  توجيهية  جلنة  �إن�شاء 
وتقييم  ل����در������ش����ة  �جل���ان���ب���ن  م����ن 
ج�������دوى ك����ل جم������ال م����ن جم����الت 
�لتو�شيات  و�إعد�د  �ملحتملة  �لتعاون 

�ملنا�شبة ب�شاأنها.

وقال معايل �لدكتور ها�شم بن عبد 
�هلل مياين �ن مدينة �مللك عبد �هلل 
للطاقة �لذرية و�ملتجددة تهدف �إىل 
ت�شهم من خالله  بناء قطاع جديد 
�ململكة  يف  �لطاقة  م�شادر  تنويع  يف 

�لعربية �ل�شعودية.
و�أ�شاف معاليه ي�شرنا �ليوم �لتوقيع 
على هذه �لتفاقية مع م�شدر �لتي 
تعمل يف هذ� �لقطاع �لنا�شئ منذ ما 
يزيد على ثماين �شنو�ت ونتطلع �أن 
ت�شريع  يف  ج��ه��ودن��ا  ت�����ش��اف��ر  ي�شهم 
�لطاقة  وح���ل���ول  م�����ش��اري��ع  �ن��ت�����ش��ار 
�ملتجددة يف منطقة �خلليج وخمتلف 
�أثبتت  �أن  بعد  ل�شيما  �لعامل  �أنحاء 
�لطاقة �ملتجددة جدو�ها �لتجارية .
من جانبه قال معايل �لدكتور �شلطان 
�أح���م���د �جل���اب���ر ي�����ش��رن��ا �إب������ر�م هذه 
�مللك  �لتفاقية بن م�شدر ومدينة 
و�ملتجددة  �ل��ذري��ة  للطاقة  ع��ب��د�هلل 
حيث كنا على تو��شل خالل �لفرة 
�ل��ع��دي��د من  ت��ب��ادل  �ملا�شية وج���رى 
تقاربا  خاللها  مل�شنا  �لتي  �ل��زي��ار�ت 
ن�شعى  �ل���ت���ي  �لأه���������د�ف  يف  ك���ب���ري� 
من  �لتقارب  ه��ذ�  وينبع  لتحقيقها 
نابعة من  لروؤية م�شركة  �متالكنا 
�حلكيمة  للقيادة  �ل�شديدة  �ل��روؤي��ة 
�إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �ل�شقيقن  بلدينا  يف 

�لغد  لأجيال  م�شتد�م  م�شتقبل  بناء 
. و�أ�شاف معاليه ياأتي �لتوقيع على 
�إطار  لو�شع  �ل��ي��وم  �لت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه 
ر�شمي يحدد �أوجه �لتعاون �ملحتملة 
مبا ي�شهم يف حتقيق �أهد�فنا ونتطلع 
�إىل بناء عالقة تكاملية بن م�شدر 
للطاقة  ع���ب���د�هلل  �مل���ل���ك  م��دي��ن��ة  و 
�لذرية و�ملتجددة مبا يقدم منوذجا 
�لتعاون  جمل�س  ب��ل��د�ن  ب��ه  حت��ت��ذي 
يف  للتعاون  �لعربية  �خلليج  ل���دول 
و�لتقنيات  �ملتجددة  �لطاقة  جم��ال 
�لنظيفة ل�شيما و�أننا منتلك ظروفا 

مت�شابهة و�أهد�فا متماثلة .
�شلطان  �ل����دك����ت����ور  م����ع����ايل  وذك�������ر 
�لكثري من  �أن هناك  �جل��اب��ر  �أح��م��د 
جمالت �لتعاون بن �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف جمال �لطاقة �ملتجددة و�لتقنيات 
�لبلد�ن  مي��ت��ل��ك  ح���ي���ث  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
�لعو�مل  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �ل�����ش��ق��ي��ق��ان 
كبار  م����ن  ف���ك���اله���م���ا  �مل�������ش���رك���ة.. 
مزودي �لطاقة للعامل وهما ي�شعيان 
�لعمل  �مل��ك��ان��ة م��ع  ت��ع��زي��ز ه���ذه  �إىل 
تنامي  مو�كبة  على  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  يف 
و�لذي  �لطاقة  على  �ملحلي  �لطلب 
�لقت�شادية  �لنه�شة  نتيجة  ي��اأت��ي 
�ل�شكاين  و�ل���ن���م���و  و�لج���ت���م���اع���ي���ة 

ا�شتقبل رئي�س مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة بال�شعودية

حممد بن زايد: الإمارات تتطلع اإىل تعزيز تعاونها مع كافة ال�شركاء لتاأمني الطاقة بجميع اأ�شكالها 
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�ملعمورة  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
ها�شم  �لدكتور  معايل  باأبوظبي 
مدينة  رئي�س  مي��اين  عبد�هلل  بن 
�لذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ع���ب���د�هلل  �مل���ل���ك 
�لعربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  و�مل����ت����ج����ددة 
�للقاء  خ��الل  وج��رى  �ل�شعودية. 
ت��ن��اول �لأح��ادي��ث ح��ول م�شتقبل 
�مل���ن���ط���ق���ة و�ل����ع����امل  �ل����ط����اق����ة يف 
�ليها  �لتي تو�شلت  �لنتائج  و�أه��م 
و�لتجارب  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل���در�����ش���ات 
�لعملية يف توفري خيار�ت جديدة 
كفاءة  �أكرث  تكون  �لطاقة  مل�شادر 
�لبيئة  على  وح��ف��اظ��ا  و����ش��ت��د�م��ة 

�لتي  بالأعمال  و�لتنمية وتفتخر 
قام بها �أباءهم و�أجد�دهم.

�لدكتور  م��ع��ايل  ع��رب  جانبه  م��ن 
ه��ا���ش��م ب���ن ع���ب���د�هلل مي����اين عن 
����ش���ع���ادت���ه ب���ال���ت���ع���اون م����ع دول����ة 
�لم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة من 
لطاقة  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  خ����الل 
�مل�������ش���ت���ق���ب���ل م���������ش����در �ل������ر�ئ������دة 
و�لنموذجية يف �ملنطقة يف جمال 
وقال  و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة 
ن��ح��ن ���ش��ع��د�ء ب��ت��ب��ادل �خل����رب�ت 

و�لتجارب مع م�شدر.
و�أ�شاف معاليه �أن ما و�شلت �ليه 
�ملتحدة  �لعربية  �لأم����ار�ت  دول���ة 
من تطور وتقدم يف �ملجالت كافة 
خا�شة يف جمال �لطاقة �لنظيفة 
ح�شر  و�لع��ت��ز�ز.  للفخر  مدعاة 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء 

�إطارية  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  خ����الل 
تقود  جت��م��ع��ه��م��ا  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
وتوحيد  و�لتكاتف  �ل��ت��ع��اون  �إىل 
�ل�شقيقن  �لبلدين  ب��ن  �جل��ه��ود 
م������ن خ��������الل ت������ب������ادل �خل��������رب�ت 
و�مل����ع����ل����وم����ات و�ل�����ش����ت����ف����ادة من 
وت��ط��وي��ره��ا يف  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارب 
�ملنطقة لتعزيز �أمن �لطاقة حتى 

تعم �لفائدة على �جلميع.
وقال �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان �إن تخطيطنا للم�شتقبل 
�لقادمة  ل��ل��ت��ح��دي��ات  وروؤي����ت����ن����ا 
�إي����ج����اد �حل����ل����ول لها  وحم����اول����ة 
له  �ملغفور  �أ�ش�شه  منهج  �لآن  من 
�آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
طيب �هلل ثر�ه ويعمل به �شاحب 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 
�هلل  حفظة  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 

�لطاقة  �أبرز هذه �خليار�ت  ومن 
�ملتجددة و�لنظيفة.

و�أك������د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �آل نهيان  ز�ي��د 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة ت��ت��ط��ل��ع �إىل 
ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��ا م��ع �ل�����ش��رك��اء يف 
فيما  خا�شة  �ل��ع��امل  ويف  �ملنطقة 
�ل��ط��اق��ة بجميع  ب��ت��اأم��ن  ي��ت��ع��ل��ق 
و�لنظيفة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �أ���ش��ك��ال��ه��ا 
منها و�ملتجددة و�لعمل على نقل 
للدول  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف  �مل���ع���رف���ة 
و�ل�شعوب كافة حتى تنعم باخلري 

و�لتنمية.
ومت �ل��ت��اأك��ي��د خ���الل �ل��ل��ق��اء على 
كل  �لتي قطعتها  �أهمية �خلطوة 
من مدينة �مللك عبد�هلل للطاقة 
�لذرية و�ملتجددة و�شركة �أبوظبي 
ل���ط���اق���ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل م�������ش���در من 

على  وحثه  توجيهاته  خ��الل  من 
جلميع  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�ملجالت ومن بينها تاأمن م�شادر 
بقدرة  ���ش��م��وه  م�شيد�  ل��ل��ط��اق��ة.. 
وحر�س �لكو�در �لوطنية ودورها 

يف م�شرية �لتطوير و�لتنمية.
و�أ�شاف �شموه �أن و�حد� من �أهم 
�ملنطقة  �شتو�جه  �لتي  �لتحديات 
�ل���ق���ادم���ة توفري  �ل��ع��ق��ود  خ����الل 
�لطاقة و�ملياه ونحن نعمل حاليا 
جتارب  على  �نفتاحنا  خ��الل  من 
ت����اأم����ن هذين  ع���ل���ى  �لآخ�����ري�����ن 
من  �ملقبلة  لالأجيال  �لعن�شرين 
و�لعمل  و�لإب���د�ع  �لتفكري  خ��الل 
و�حللول  �ل���ب���د�ئ���ل  �إي���ج���اد  ع��ل��ى 
�لأجيال  ت��ت��م��ك��ن  ح��ت��ى  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
حياة  ت��ع��ي�����س  �أن  م����ن  �ل���ق���ادم���ة 
�لبناء  م�����ش��رية  وت��ك��م��ل  ك���رمي���ة 

�لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز  رئي�س 
�ملزروعي  مبارك  حممد  و�شعادة 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  وك��ي��ل 

وزير  �جل��اب��ر  �شلطان  �أح��م��د  ب��ن 
م�شدر  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  دولة 
�ملبارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل 

عبد  بن  حممد  �لدكتور  و�شعادة 
�ململكة  ���ش��ف��ري  �ل��ب�����ش��ر  �ل��رح��م��ن 

�لعربية �ل�شعودية لدى �لدولة .

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2014/05/04م  �ملودعة حتت رقم:  211089 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن 
 وعنو�نه: �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملركبات؛ كر��شي �ملركبات؛ �لطائر�ت؛ كر��شي �لطائر�ت؛ �أحزمة كر��شي �لركاب؛ و�شائد �لكر��شي؛ و�شائد 
�لطعام  ط��اولت  �لطائر�ت؛  لكر��شي  �لأذرع  م�شاند  �لطائر�ت؛  لكر��شي  �لظهر  م�شاند  �لطائر�ت؛  كر��شي 
لكر��شي  �ل��ق��دم  م�شاند  �ل��ط��ائ��ر�ت؛  لكر��شي  �ل��ر�أ���س  م�شاند  �ل��ط��ائ��ر�ت؛  بكر��شي  �خلا�شة  للطي  �لقابلة 

�لطائر�ت؛ قطع غيار ولو�زم لكافة �ملنتجات �ملذكورة �أعاله.
�لو�ق�عة بالفئة:  12

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتن ، حيث �لعالمة �لوىل من �ملجموعة هي ملثلث 
يتكون من خط �أ�شود وخط برتقايل غامق وخط برتقايل فاحت. �لعالمة �لثانية من �ملجموعة هي ملثلث كما 

هو مو�شح بال�شكل.
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2014/05/04م  �ملودعة حتت رقم:  211090 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن
 وعنو�نه: �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خ��دم��ات ت��وف��ري �ل��ط��ع��ام و�ل�����ش��ر�ب مب��ا يف ذل���ك ع��ل��ى م��ن �ل��ط��ائ��ر�ت ويف ���ش��الت �مل���ط���ار�ت؛ �لكافيهات 
و�لكافيريات و�ملقا�شف ومطاعم �لوجبات �خلفيفة و�ملطاعم ومطاعم �خلدمة �لذ�تية؛ خدمات �لتموين 
�لطائر�ت؛ خدمات حجز  �ملوؤقتة على من  �لإقامة  �ملوؤقتة مبا يف ذلك توفري  �لإقامة  و�ل�شر�ب؛  بالطعام 

�لإقامة �ملوؤقتة؛ تاأجري �لكر��شي و�ملو�ئد وبيا�شات �ملو�ئد؛ و�لأو�ين �لزجاجية.
�لو�ق�عة بالفئة:  43

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتن ، حيث �لعالمة �لوىل من �ملجموعة هي ملثلث 
يتكون من خط �أ�شود وخط برتقايل غامق وخط برتقايل فاحت. �لعالمة �لثانية من �ملجموعة هي ملثلث كما 

هو مو�شح بال�شكل.
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2014/05/01م  �ملودعة حتت رقم:  211025 
  تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

 با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن
 وعنو�نه: �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مناولة  بال�شكك �حلديدية؛  �لنقل  و�لب�شائع؛  للركاب  �لنقل �جلوي  و�لب�شائع؛  �لركاب  لنقل  �جلوية  خدمات �خلطوط 
�أمتعة �لركاب؛ خدمات �شحن ب�شائع �لركاب؛ مناولة �لأمتعة؛ مناولة �لب�شائع؛ خدمات �إيو�ء �ملركبات؛ خدمات �لتخزين، 
مبا فيها تخزين �ملركبات و�لب�شائع؛ خدمات �لتاأجري، مبا فيها تاأجري �ملركبات و�أماكن �إيو�ء �ملركبات ومو�قف �ملركبات؛ 
خدمات �لنقل، مبا فيها �ملركبات مع �ل�شائق و�لنقل بال�شيار�ت �لعادية و�شيار�ت �لتاك�شي و�لبا�شات و�لأماكن؛ نقل �ملركبات 
و�لركاب و�لأمتعة و�لأثاث و�لب�شائع وقطر �ملركبات؛ خدمات �ل�شفر، مبا فيها توفري خدمات �حلجوز�ت؛ ترتيبات �ل�شفر 
باإنهاء  �ملتعلقة  فيها �خلدمات  �ملطار�ت، مبا  �ل�شفر؛ خدمات  �أن��و�ع  بكافة  �ملتعلقة  �ل�شياحية  و�ملعلومات  �ل�شفر  ومعلومات 
�إجر�ء�ت �شفر �لركاب يف �ملطار�ت وتخلي�س �إجر�ء�ت �أمتعة وب�شائع �لركاب وتوفري �حلمالن و�خلدمات �ملتعلقة بتحميل 
وتفريغ �لب�شائع؛ خدمات مر�قبة حركة �ملالحة �جلوية، مبا فيها مر�قبة م�شار�ت �لرحالت للطائر�ت �لقادمة و�ملغادرة 
وت�شميم �إجر�ء�ت �لإقالع و�لهبوط للطائر�ت؛ ترتيب ت�شهيالت حظائر تخزين �لطائر�ت؛ توفري �ملخازن، مبا فيها تاأجري 
�مل�شتودعات وم�شاحات �لتخزين وتخزين �ل�شحنات؛ توفري خدمات �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�مل�شورة فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
39 �لو�ق�عة بالفئة:  

بالألو�ن  مثلثن  من  تتكون  �ملجموعة  يف  �لأوىل  �لعالمة  �شعارين،  من  جمموعة  من  �لعالمة  تتكون  و�شف �لعالمة:  
�لربتقايل و�لأ�شود و�لرمادي جماورين لبع�شهما. �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة تتكون من مثلثن جماورين لبع�شهما.

�ل�ش��ر�طات:  
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:  211021  بتاريخ: 2014/05/01م
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن
 وعنو�نه: �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مناولة  بال�شكك �حلديدية؛  �لنقل  و�لب�شائع؛  للركاب  �لنقل �جلوي  و�لب�شائع؛  �لركاب  لنقل  �جلوية  خدمات �خلطوط 
�أمتعة �لركاب؛ خدمات �شحن ب�شائع �لركاب؛ مناولة �لأمتعة؛ مناولة �لب�شائع؛ خدمات �إيو�ء �ملركبات؛ خدمات �لتخزين، 
مبا فيها تخزين �ملركبات و�لب�شائع؛ خدمات �لتاأجري، مبا فيها تاأجري �ملركبات و�أماكن �إيو�ء �ملركبات ومو�قف �ملركبات؛ 
خدمات �لنقل، مبا فيها �ملركبات مع �ل�شائق و�لنقل بال�شيار�ت �لعادية و�شيار�ت �لتاك�شي و�لبا�شات و�لأماكن؛ نقل �ملركبات 
و�لركاب و�لأمتعة و�لأثاث و�لب�شائع وقطر �ملركبات؛ خدمات �ل�شفر، مبا فيها توفري خدمات �حلجوز�ت؛ ترتيبات �ل�شفر 
باإنهاء  �ملتعلقة  فيها �خلدمات  �ملطار�ت، مبا  �ل�شفر؛ خدمات  �أن��و�ع  بكافة  �ملتعلقة  �ل�شياحية  و�ملعلومات  �ل�شفر  ومعلومات 
�إجر�ء�ت �شفر �لركاب يف �ملطار�ت وتخلي�س �إجر�ء�ت �أمتعة وب�شائع �لركاب وتوفري �حلمالن و�خلدمات �ملتعلقة بتحميل 
وتفريغ �لب�شائع؛ خدمات مر�قبة حركة �ملالحة �جلوية، مبا فيها مر�قبة م�شار�ت �لرحالت للطائر�ت �لقادمة و�ملغادرة 
وت�شميم �إجر�ء�ت �لإقالع و�لهبوط للطائر�ت؛ ترتيب ت�شهيالت حظائر تخزين �لطائر�ت؛ توفري �ملخازن، مبا فيها تاأجري 
�مل�شتودعات وم�شاحات �لتخزين وتخزين �ل�شحنات؛ توفري خدمات �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�مل�شورة فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
39 �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "ECONOMY SMART SEAT" ب�شكل مميز باللغة �لإجنليزية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125
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اأخبار الإمارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
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القوات امل�شلحة تنظم ندوة بعنوان قانون اخلدمه الوطنية وتعزيز الهوية
•• ابوظبي-وام: 

نظمت �لقيادة �لعامه للقو�ت �مل�شلحه 
ب���ع���ن���و�ن قانون  ن������دوه  �م�������س  ����ش���ب���اح 
�لهوية  وت���ع���زي���ز  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل���دم���ه 
�لولء  مفاهيم  تكري�س  بهدف  وذل��ك 
�لقيم  وغ����ر�����س  ل���ل���وط���ن  و�لإن����ت����م����اء 
�لإي��ج��اب��ي��ة ل��الأج��ي��ال �جل��دي��دة وذلك 
�شباط  نادي  بفندق  �جلاهلي  مب�شرح 
من  ع��دد  فيها  �شارك  �مل�شلحه  �لقو�ت 
�ملتخ�ش�شن  �ب�����رز  و  �ل���ق���ر�ر  ���ش��ن��اع 
و�لهوية  �لإج��ت��م��اع  ع��ل��م  جم����الت  يف 
�لوطنية و�ملجال �لإعالمي و�ل�شيا�شي 
�ل���ن���دوه معايل  و�ل��ع�����ش��ك��ري. ح�����ش��ر 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  �مل�����ر  �ح���م���د  حم���م���د 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  و  �لإحت������ادي  �ل��وط��ن��ي 
�آل ن��ه��ي��ان وزي���ر  ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك 
�ملجتمع  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة 
وم�����ع�����ايل �ل�����دك�����ت�����ورة �أم�������ل ع���ب���د�هلل 
�أبوظبي  جمل�س  ع��ام  مدير  �لقبي�شي 
عي�شى  �لركن  �ل��ل��و�ء  و�شعادة  للتعليم 
�شيف بن عبالن �ملزروعي نائب رئي�س 
�لركن  و�للو�ء  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أرك��ان 
ط��ي��ار �ل�����ش��ي��خ �أح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون بن 
�آل نهيان رئي�س هيئة �خلدمه  حممد 
�ل��وط��ن��ي��ة و�لإح���ت���ي���اط���ي���ة وع�����دد من 
�مل�شلحة  �لقو�ت  قادة  وكبار  �مل�شوؤولن 
�لندوة  ب��د�ي��ة  ويف  �لد�خلية.  وز�رة  و 
�ل���رك���ن عي�شى  �ل����ل����و�ء  ����ش���ع���ادة  �ل���ق���ى 
�شيف بن عبالن �ملزروعي نائب رئي�س 
فيها  �كد  كلمة  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أرك��ان 
يف  يعك�س  �لوطنية  �خلدمه  قانون  �أن 
�حد �بعاده عمق �لروؤية �لإ�شر�تيجية 
و�ل�شيا�شية �حلكيمه لقيادتنا �لر�شيدة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�مل�شلحة حفظه  �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل��������وزر�ء ح���اك���م دبي 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  و�ل��ف��ري��ق  �هلل  رع���اه 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ب��ن ز�ي���د  حم��م��د 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�شلحة . وقال �ن �لقو�ت �مل�شلحه هي 
�جلزء �لأهم يف تنفيذ قانون �خلدمه 
�لأهم  ولكن  �لهوية  وتعزيز  �لوطنية 
�ملدنية  �ملوؤ�ش�شات  تعاون  هو  ذل��ك  من 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ه م��ع��ن��ا م�شري� 
نتاج  ك��ان  �لوطنية  �خلدمه  قانون  �ن 
ملو�شوع ح�شاري جلي مرتبط بثالثة 
و�ل�شعب.  و�لأر����س  �لقائد  هي  ��شياء 
و�و�شح بان هناك تفاعال بن �لقيادة 
و�ل�شعب بدولة �لإمار�ت على خمتلف 
�لأزمات  �أث��ن��اء  د�ئما  وتظهر  �لع�شور 
فنجد بدولة �لإمار�ت بها �لعديد من 

�هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
ث���ر�ه م��ن ق��ي��م �ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ت��ف��اين يف 
نفي�س  ه��و  م��ا  بكل  و�لت�شحية  �لعمل 
ب��ن��اء دولة  �أج���ل  م��ن  �مل��ج��م��وع  ل�شالح 
يف  بالبنان  �إليها  ي�شار  م�شتقرة  قوية 
�ل���رق���ي و�ل��ت��ق��دم وه���ي �مل�����ش��رية �لتي 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يرعاها 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�إخ���و�ن���ه ح��ك��ام �لإم������ار�ت. وقال 
�لقائمن  �أ�شكر  �أن  �أود  كلمته  يف  �مل��ر 
�ل��ن��دوة �لهامة �لتي  �أع��م��ال ه��ذه  على 
م�شامينها  ت��د�ر���س  �إىل  �أح��وج��ن��ا  م��ا 
�مل���رح���ل���ة  ه�������ذه  وم����و�����ش����وع����ات����ه����ا يف 
�أبعاد  �ل��ت��ي ت��ت��ز�ي��د ف��ي��ه��ا  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
ل�شالمة  �ملهددة  و�لتحديات  �ملخاطر 
وعاملنا  �خلليجية  ومنطقتنا  وط��ن��ن��ا 
�لهوية  ق�����ش��ي��ة  �أن  ول����ش���ك  �ل��ع��رب��ي 
�لوطنية تعد و�حدة من �أهم �لق�شايا 
�ملتعاظمة  �لتحديات  ظل  يف  �لوطنية 
ومناء  �لأوط���ان  ��شتقر�ر  تو�جه  �لتي 
�لدولة  ط���اق���ات  و����ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ع��وب 
ومو�ردها �لب�شرية و�لقت�شادية. و�أكد 
�لحتادي  �لقانون  ���ش��دور  �أن  معاليه 
و�لحتياطية  �لوطنية  �خلدمة  ب�شاأن 
ج���اء ع��اك�����ش��ا ل��ق��ي��م �ل��وط��ن��ي��ة و�ل����ولء 
و�لنتماء و�لتن�شئة �لوطنية �لإيجابية 
وحم��ق��ق��ا لإدر�ك�������ات �أب���ن���اء �ل���وط���ن يف 
وتنمية  �مل�����ش��رك��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  حت��م��ل 
ق��در�ت��ه��م �ل��ذ�ت��ي��ة جت��اه ك��ل مرب�س 
هذ�  ت��ر�ب  يهدد  طامع  �أو  مغر�س  �أو 
�ل��ق��ان��ون يحقق  �أن ه���ذ�  �ل��وط��ن ك��م��ا 
و�مل�شري  �لعي�س  يف  �لوطنية  �ل��وح��دة 
و�مل�شاركة  �لت�شامن  م��ع��اين  ب��اأ���ش��م��ى 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ذل��ك فاإن  �لإي��ج��اب��ي��ة. 
�أن  ميكن  ل  �ملنتجة  �مل��و�ط��ن��ة  مفهوم 
من  �إل  ن��ت��ائ��ج��ه  �أو  م�شمونة  نلم�س 
خ����الل �خل���دم���ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي تعد 
و�شام �شرف على كل منت�شب لها لأنها 
�لعمل  ق��درة على جت�شيد  �لأك��رث  هي 
�لعامة  �مل�شلحة  ن��ط��اق  يف  �جل��م��اع��ي 

بتحديات  ت���و�ج���ه  و�لأمم  �لأوط�������ان 
وطنية و�إقليمية ودولية فعلى �ل�شعيد 
�ل���وط���ن���ي ف���اإن���ه ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن 
�مل���وؤ����ش���ر�ت و�مل���ع���اي���ري �ل���دول���ي���ة ت�شع 
�لعامل  دول  م���ر�ت���ب  �أوىل  يف  دول��ت��ن��ا 
�لب�شرية  و�لتنمية  �ل�شعادة  حيث  من 
و�لقت�شادية مبجالتها �ملتعددة �إل �أن 
علينا  ت�شع  �لدولية  �لت�شنيفات  هذه 
�ملزيد من  بذل  م�شوؤولية م�شركة يف 
�جل��ه��د و�ل��ت��ف��اين و�لإخ��ال���س يف �أد�ء 
�لتحديات  �أوىل  ول��ع��ل  ب���ه  ن��ك��ل��ف  م���ا 
يف ه��ذ� �ل�����ش��اأن ه��و �لرت��ق��اء بقدر�تنا 
و�لتكنولوجية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
بحيث تكون هناك قدر�ت وطنية تلبي 
�لتنمية  ومتطلبات  �ح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة 
�لوطنية.  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
مو�جهة  هو  �لثاين  �لتحدي  �أن  وب��ن 
و�لديني  �ل��ف��ك��ري  و�ل��غ��ل��و�ء  �ل��ت�����ش��دد 
هي  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل���ه���وي���ة  ك����ان����ت  و�إذ� 
يحقق  �لذي  �لوطني  للولء  �ل�شانعة 
�لأديان  ف��اإن  �ملجتمع  وتقدم  ��شتقر�ر 
حتمل  �لإن�شانية  و�لأف��ك��ار  �ل�شماوية 
بن جو�نبها كل �خلري لبناء �لأوطان 
تلك  م��ن  و�لح���ر�����س  �لتنبه  وعلينا 
�لفكرية  و�لدع���اء�ت  �ملغلوطة  �لأفكار 
وتفرق  �لأوط���ان  تهدم  �لتي  و�لدينية 
وجماعاتها  طو�ئفها  وت�شتت  �أهاليها 
�لذي  كال�شو�س  �لدع���اء�ت  هذه  فمثل 
ينخر يف متا�شك �لأوطان فيحيلها �إىل 
ه�شيم حمت�شر. و�لتحدي �لثالث هو 
�حلفاظ على �لقيم �ملوروثة بتقاليدها 
�لعربية  �لإ�شالمية  وقيمها  وعاد�تها 
�لأ�شيلة فالتقدم و�لتطور �لذي يقطع 
�إمنا هو تطور ه�س ل  �ل�شلة باملا�شي 
�لإن�����ش��ان.. �شخ�شية  ت��ط��ور  ع��ن  يعرب 
تعني  �لعلمي  مفهومها  يف  فاحلد�ثة 
�إىل  مرحلة  من  باملجتمعات  �لنتقال 
�أخرى على �أن حتمل كل مرحلة تالية 
�لتي  للمرحلة  �ليجابية  �خل�شائ�س 
�ل�شعيد  على  �أم���ا  و����ش��اف   . �شبقتها 

�لقالع و�حل�شون وبناوؤها كان كنتيجه 
�ر�س  للدفاع عن  ت�شييدها  حتمية مت 
�لوطنية  ف��ق��ان��ون �خل��دم��ه  �ل���وط���ن.. 
ميثل ترجمه �شادقة للنموذج �لفريد 
�ل�شعب  بن  و�لتما�شك  �ل��ر�ب��ط  من 
فاعلة  خ���ط���وة  ي���ع���د  ك���م���ا  و�ل����ق����ي����ادة 
�مل����و�ط����ن����ي����ن على  ت����رج����م ح����ر�����س 
و�لذود  �لوطن  ه��ذ�  رفعة  يف  �لإ�شهام 
و�حل�شارية  �لتنموية  مكت�شباته  عن 
�لتفاعل وه��ذ� �حلو�ر  . وق��ال �ن ه��ذ� 
ب���ن �ل��ق��ي��ادة و�ل�����ش��ع��ب مت��خ�����س عنه 
و��شتعد�د  �ل�شعب  م��ن  ���ش��ادق��ه  رغ��ب��ه 
�لأزمات..  �لوطن يف وقت  للدفاع عن 
له  �ملغفور  ب��دع��وة  �شعادته  و��شت�شهد 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان �شباب 
�لوطن �ىل �لتطوع �ثناء حرب حترير 
�ل�شعب ملبيا ند�ء  �لكويت وكيف هب 
�مل�شلحه  �لقو�ت  �ن  �لقائد م�شري� �ىل 
وتدريب  تاهيل  يف  كبري  دور  لها  ك��ان 
�شباب �لوطن يف خمتلف �نحاء �لدولة 
للدفاع  �لأ�شتعد�د  �هبة  على  ليكونو� 
�لقو�ت  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  �ل���وط���ن  ع���ن 
�لتجربة  ه��ذه  م��ن  ��شتفادت  �مل�شلحه 
وخ��رج��ت ب��ن��ت��ائ��ج ك���ان �ب���رزه���ا قانون 
كلمته  خ��ت��ام  ويف   . �لوطنية  �خل��دم��ه 
�حمد  حممد  معايل  �ىل  �ل�شكر  وج��ه 
�لإحتادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ر 
و�مل�شاركه  �حل�������ش���ور  ع��ل��ى  حل��ر���ش��ه 
بال�شكر  ت��وج��ه  ك��م��ا  �ل���ن���دوه  ه����ذه  يف 
للم�شاركن يف جل�شات �لندوة وكل من 
تخرج  �ن  متمنيا  تنظيمها  يف  �شاهم 
بنتائج �يجابية ن�شتفيد منها م�شتقبال 
. ثم �لقى بعد ذلك معايل حممد �حمد 
�لإحتادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ر 
كلمة �كد فيها �أن دولة �لإمار�ت قامت 
على تاريخ عريق و�شعب �أ�شيل و�أ�ش�س 
ر��شخة من �لثو�بت و�لقيم و�لتقاليد 
�إياه  �أك�شبنا  ما  �إىل  بالإ�شافة  �ملوروثة 
وعلى  �ل��دول��ة  لهذه  �ملوؤ�ش�شون  �لآب���اء 
�ل�شيخ  ب����اإذن �هلل  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ر�أ���ش��ه��م 

�إل��ي��ه��ا ع��ل��م��اء �لج��ت��م��اع باأنها  ي�����ش��ري 
�مل�������ش���اع���ر �لإي����ج����اب����ي����ة ل���ل���ف���رد جت���اه 
�أن  لب��د  قبيلته  �أو  ع�شريته  �أو  �أ�شرته 
ت�شمو  �لتي  �لوطنية  �لهوية  يالزمها 
�لولء  �إىل  و�لأحا�شي�س  �مل�شاعر  فيها 
�لهوية  ه���ذه  و�أن  ل��ل��وط��ن  و�لن��ت��م��اء 
تعني  �لعملية  تطبيقاتها  يف  �لوطنية 
�لإميان بالهوية �ملوؤ�ش�شاتية �لتي تعني 
بذل كل جهد ممكن وكل طاقة متاحة 
يف موؤ�ش�شات �لدولة �أو يف �أعمال �لفرد 
ل�����ش��ال��ح �ل���دول���ة وه����ذ� م��ا ي��ف��رق بن 
مفهوم �ملو�طنة و�لوطنية �للذين هما 
جناحا مفهوم �لهوية مبينا �أن �ملو�طنة 
تعني �لنت�شاب �إىل �لدولة يف حن �أن 
�ل�شالح  و�لفعل  �لعمل  تعني  �لوطنية 
�ملو�طنة يقرن  ف��اإن  ثم  وم��ن  للدولة 
بها �لنتماء �أي �لنتماء �إىل �لأ�شرة �أو 
�لقبيلة �أو �لع�شرية و�أخري� �إىل �لدولة 
يف حن �أن �لوطنية يقرن بها �لولء 
�لفرد  ب�شالح  �لت�شحية  تعني  �ل���ذي 
ل�شالح �لوطن وفق �مل�شلحة �مل�شركة 
و�مل�����ش��ري �ل���و�ح���د ف��ال��ف��رد يف �ل���ولء 
�أن م�شريه وم�شلحته وتقدمه  يدرك 
قرين بنماء وتنمية و��شتقر�ر �لوطن.

�أ�شري  �أن  �أردت  كلمته  وق��ال معاليه يف 
يف عجالة �إىل مثل هذه �ملفاهيم لأبن 
�لوطنية  �لهوية  مفهوم  �أهمية  م��دى 
ومن���اء  �����ش���ت���ق���ر�ر  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ودوره 
على  �ل��ع��م��ل  يتطلب  مم��ا  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
مو�جهة �ملخاطر �ملتنامية و�لتحديات 
�ملفهوم  ه����ذ�  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي  �مل���ت���ز�ي���دة 
ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا حت���دي���ات وخماطر  وه����ي 
نظر�  ق���ب���ل  م�����ن  م����ع����ه����ودة  ت���ك���ن  مل 
�لعربي  �لإق��ل��ي��م  �أو����ش���اع  ل���ش��ط��ر�ب 
و�شيادة  �ل��دول��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  وت��ع��ق��د 
�لعوملة �لثقافية و�حل�شارية و�لعلمية 
�ل��ت��ي حت����اول �أن ت��ن��زع ع���ن �لأوط�����ان 
�لرئي�شية  وث���و�ب���ت���ه���ا  خ�����ش��ائ�����ش��ه��ا 
عاملية.  �أن��ه��ا  يدعى  معتقد�ت  ل�شالح 
م�شري�ت  ك�����ش��ائ��ر  م�شريتنا  �إن  وق���ال 

يعد  �لقانون  �إن هذ�  وقال  �ملجتمعية. 
ترجمة عملية وو�قعية ملا قاله �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل ب����اأن هذه 
�لأر�س �لطيبة حتر�شها عناية �خلالق 
و�شو�عدهم  �ل�شباب  عز�ئم  وجتمعها 
فها هي عز�ئم �شباب �لإم��ار�ت تتوحد 
بتاأهيل  �لوطن  للذود عن هذ�  جميعا 
وتدريب وخربة عملية ويف ن�شق وطني 
م�شرك مبقت�شى �أحكام هذ� �لقانون. 
�أن  �إىل  �ملجل�س  رئي�س  م��ع��ايل  و�أ���ش��ار 
�أبدت  �لجتماعية  و�لعلوم  �لدر��شات 
�هتماما �أ�شا�شيا باأبعاد �لهوية �لوطنية 
�ل��رئ��ي�����ش��ي للقيم  �مل��دخ��ل  و�ع��ت��ربت��ه��ا 
و�لقت�شادية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��رب��وي��ة 
فا�شتقر�ر  جم��ت��م��ع  لأي  و�لفل�شفية 
مبدى  ره�����ن  �لأمم  وت����ق����دم  و�أم�������ن 
مو�طنيها  يف  �لوطنية  �لهوية  جت��ذر 
�ل�شيا�شي  �ل��ت��الح��م  ع��ل��ى  وق���درت���ه���م 
�لنماء  �أه�����د�ف  لتحقيق  و�مل��ج��ت��م��ع��ي 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  �ن  وق���ال  و�ل��ت��ط��ور. 
�لنتماء  ي��ع��ن��ي  �ج��ت��م��اع��ي  ك��م��ف��ه��وم 
�ملبذول  و�لعطاء  و�لإخ��ال���س  و�ل��ولء 
م���وق���ع عمله  ك����ل يف  �مل���و�ط���ن���ن  م����ن 
لرفعة  �ل��ق��در�ت  �أف�شل  ��شتثمار  وف��ق 
���ش��اأن �ل��وط��ن وه���ذ� �مل��ف��ه��وم ه��و �لذي 
�أو  �مل�شوؤول  �ملو�طن  مفهوم  عنه  تفرع 
ينت�شب  �أن  �ملنتجة فال يكفي  �ملو�طنة 
�أن  دون  ما  دول��ة  جن�شية  �إىل  �لإن�شان 
و�لعقائدية  �لثقافية  �مل�شامن  يحمل 
�لدولة  ل��ه��ذه  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  و�ل��ل��غ��وي��ة 
ويعمل على تعظيمها و�إعالء �شاأنها يف 
كل عمل �أو منا�شبة. و�أ�شاف �ن �لأوطان 
و�لأحا�شي�س  بامل�شاعر  فقط  تبنى  ل 
و�لعو�طف وهذ� ما يعرب عنه باجلانب 
�لنف�شي يف �لهوية �لوطنية و�إمنا لبد 
م��ن �ق��ر�ن��ه��ا بطاقات و�إم��ك��ان��ات يتم 
ت�����ش��خ��ريه��ا م���ن ك���ل م���و�ط���ن وه���و ما 
ي��ع��رب ع��ن��ه ب��اجل��ان��ب �ل��ع��م��ل��ي للهوية 
�ل��ف��ط��ري��ة �لتي  ف��ال��ه��وي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 

مدركون  ج��م��ي��ع��ا  ف��ل��ع��ل��ن��ا  �لإق���ل���ي���م���ي 
�لعربي  عاملنا  يف  �ل�شطر�ب  لطبيعة 
�لأوطان  تفتت  وما متخ�س عنها من 
وت�������ش���ري���د �لأه��������ايل ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
و�جلرحى  �لقتلى  م��ن  �لأل����وف  م��ئ��ات 
ك��ل ذلك  و�ل��ث��ك��ايل و�لأي��ت��ام و�شاحب 
�ملتطرفة  �لدينية  �جل��م��اع��ات  �نت�شار 
وماأوى  �أر�شا  لها  �أن جتد  ت�شعى  �لتي 
و�أ�شاف  �لعربية.  دولنا  كل  يهدد  مما 
ونحن ل�شنا مبناأى عن �إقليمنا �لعربي 
�حلاجة  �أم�س  يف  �ليوم  فنحن  ولذلك 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  مفاهيم  �أح��ي��اء  �إىل 
باأمان  نعرب  حتى  �لر��شخة  وثو�بتها 
تهب  �لتي  �لعا�شفة  �لأن���و�ء  ه��ذه  من 
فهويتنا  �ل���ع���رب���ي���ة..  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  ع��ل��ى 
�لوطنية هي �شالحنا �لأق��وى للتغلب 
ع��ل��ى ك��ل م��ا ي��ج��ن��ب �ل��وط��ن م��ن �آث���ار 
دولنا  م��ن  �لكثري  ت�شهده  م��ا  ون��ت��ائ��ج 
يعد  �ل�شيا�شي  تالحمنا  و�إن  �لعربية 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  م��ف��اه��ي��م  �أب����رز  م��ن 
وتكاتف خلف  بتاآزر  فلن�شطف جميعا 
�لوطنية  وحكومتنا  �لر�شيدة  قيادتنا 
هي  لأنها  و�شيا�شاتها  قر�ر�تها  كل  يف 
�ل�شمري  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ري  ع��ل��ى  �لأق������در 
�لوطنية  و�مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ع���ام  �ل��وط��ن��ي 
�لوطني  ولءن��ا  �أن  �شك  ول  �مل�شركة 
�لذي نعلي فيه م�شلحة �لوطن �لعليا 
على كل م�شلحة ذ�تية �أو �شخ�شية قد 
مت جت�شيده يف قانون �خلدمة �لوطنية 
�لإل���ز�م���ي���ة �ل����ذي مي��ث��ل ر�ف�����د� مهما 
على  و���ش��دد  �ل��وط��ن��ي.  �ل����ولء  لتعزيز 
و�لجتماعي  �ل�شيا�شي  �ل��ت��الح��م  �أن 
و�ل�����ولء �ل��وط��ن��ي وه���ي �أه���م مفاهيم 
�ل�����ش��د �ملنيع  ت��ع��د  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة 
�أثر غري مرغوب فيه  �أو  لدرء كل �شر 
جر�ء �ل�شطر�بات �ملنت�شرة يف �لعامل 
�أما على �ل�شعيد �لدويل فقد  �لعربي 
�لقانونية  �مل��ب��ادئ  وتد�خلت  �ختلطت 
�لدولية �مل�شتقرة مما �أدى �إىل تخبط 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي �أع��ل��ت من 
�مل�شلحة  على  �ل�شيقة  �مل�شالح  لغة 
�لإن�����ش��ان��ي��ة �ل���دول���ي���ة �مل�����ش��رك��ة مما 
يجعل كل هم وطني �أو تهديد للوطن 
لن يجدي معه �لتعامل باللجوء فقط 
��شتدعاء  �أو  �ل��دول��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �إىل 
�لذي  �ل���دويل  �لأم���ن �جلماعي  ف��ك��رة 
�أبناء  و�إمن���ا  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  عنه  تعرب 
بالذود  �ملعنيون  وح��ده��م  ه��م  �ل��وط��ن 
تهديد  �أي  م��و�ج��ه��ة  يف  وط��ن��ه��م  ع���ن 
على  ودليلنا  م�شلحة  �أي���ة  حتقيق  �أو 
للموؤ�ش�شات  �ل���ذري���ع  �لإخ����ف����اق  ذل����ك 
�ل��دول��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة يف ح���ل �أزم����ات 
�شياع  ع��ل��ي��ه  ت��رت��ب  �ل���ع���امل مم���ا  دول 
�ل�شعوب ومقدر�ت �لأوطان ومكت�شبات 

�لأجد�د. 

•• القاهرة -ام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  نفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
نفذت  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�آل نهيان  موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
لالأعمال �لإن�شانية..م�شروعات يف 
جمهورية م�شر �لعربية ��شتفادت 
�أ�شرة  �أل�����ف   100 ح�����و�يل  م��ن��ه��ا 
مليون   70 نحو  بتكلفة  م�شرية 
ب��دع��م م��ن �لفريق  ج��ن��ي��ه..وذل��ك 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 

رئي�س �ملوؤ�ش�شة. 
و�أكد �شعادة حممد حاجي �خلوري 
مدير عام موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
لالأعمال �لإن�شانية حر�س �لقيادة 
م�شاعدة  ع��ل��ى  ل��ل��دول��ة  �ل��ر���ش��ي��دة 
من  �ن��ط��الق��ا  �مل�شرين  �لأ���ش��ق��اء 
���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا مب����د ي����د �ل����ع����ون لكل 
�لعامل  ب��ق��اع  ك��ل  يف  يحتاجها  م��ن 
�أو�للون  �جلن�س  عن  �لنظر  بغ�س 
�مل�شاريع  �إن  وق������ال  �أو�ل������دي������ن. 
للموؤ�ش�شة  �لإن�شانية  و�مل�شاعد�ت 
يف م�شر مت تنفيذها بالتعاون مع 
وخالل  �لقاهرة  يف  �لدولة  �شفارة 
خدمات  ���ش��م��ل��ت  م����ر�ح����ل  �أرب��������ع 
�إن�شانية ذ�ت �أبعاد تنموية متميزة 
ومم��ت��دة �ل��ت��اأث��ري يف و�ق��ع معي�شة 
�أنه  ف��ق��ر�. و�أو���ش��ح  �لأ���ش��د  �لفئات 
عام  م��ن  �لأول  �لن�شف  خ��الل  مت 
فيما  م��رح��ل��ت��ن  تنفيذ   2014

�شيتم تنفيذ �ملرحلتن �لأخريتن 
�لعام  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�شف  خ���الل 
�حل���ايل. و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه مت خالل 
تنفيذهما  مت  �ل��ل��ت��ن  �مل��رح��ل��ت��ن 
ت���ق���دمي خ���دم���ات خ���ريي���ة ممتدة 
�لتاثري يف و�قع معي�شة فئات غري 
�ل��ق��ادري��ن يف ق��رى وجن���وع - 20 
�أ�شو�ن  ه��ي  م�����ش��ري��ة  - حم��اف��ظ��ة 
و�أ�شيوط  و�شوهاج  وقنا  و�لأق�شر 
و�لفيوم  ����ش���وي���ف  وب���ن���ى  و�مل���ن���ي���ا 
�شيناء  �لأح���م���ر وج��ن��وب  و�ل��ب��ح��ر 
و�لبحرية  و�جل����ي����زة  و����ش���م���ال���ه���ا 
و�ل�������ش���رق���ي���ة وم����ر�����ش����ى م���ط���روح 
و�ملنوفية  و�لدقهلية  �ل�شيخ  وكفر 
و�ل���������و�دى �جل����دي����د و�ل���غ���رب���ي���ة . 
و�أ�شاف �أن �لرب�مج �خلريية �لتي 
نفذت ت�شمنت م�شروعات تنموية 
لالأ�شر  �ل�شغر  ومتناهية  �شغرية 
غري �لقادرة مل�شاعدتها على تاأمن 
ث���اب���ت مب���ا يتو�فق  م�����ش��در دخ����ل 
�لتي  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �ل���ب���ي���ئ���ة  م����ع 
يعي�شون فيها منها توزيع �ملو��شي 
تنموية  وم�����ش��روع��ات  و�لأك�������ش���اك 
م�شاريع  ب��ج��ان��ب  �أخ����رى  ���ش��غ��رية 
حت�شن �لبيئة �ملعي�شية �لتي يقيم 
فيها �شكان �لقرى �لأكرث فقر� يف 
م�شر مبا ي�شمن لهم حياة كرمية 
�إع���م���ار ع�شر�ت  �إع�����ادة  م��ن خ���الل 
بناء  باإعادة  �شو�ء  �ملتهالكة  �ملنازل 
وتو�شيل  �أو�شقفه  بالكامل  �ملنزل 
�إليه ف�شال  �لنقية  و�ملاء  �لكهرباء 
عن دعم �حتياجات �لقرى �لأكرث 
بقدر  �لعامة  �خل��دم��ات  م��ن  فقر� 
دعمت  �ملوؤ�ش�شة  �إن  وقال  �لإمكان. 
�حتفالت يوم �ليتيم لعام 2014 
بجانب توزيع م�شاعد�ت مو�شمية 

مت تعري�س 116 منزل. �أما جمال 
�ل�شغرية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�����ش��روع��ات 
و�ملتناهية �ل�شغر �لتي يتم حتديد 
�لجتماعية  للبيئة  وفقا  نوعيتها 
ووفقا  �مل�شتفيد  فيها  يعي�س  �لتي 
للقدر�ت �لتي يتقنها فقد مت توزيع 
196 م�شروعا �شغري� على 196 
م�شتفيد� وتقدمي م�شاعد�ت مالية 
و���ش��د�د دي���ون ع��ن غ��ارم��ن ل��� 75 
حالة �إن�شانية. ويف �ملرحلة �لثانية 
لالأعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  ن��ف��ذت 
للم�شاعد�ت  ب��رن��اجم��ا  �لن�شانية 
318 عملية  �لطبية �شمل �إج��ر�ء 
�لعيون  مل��ر���ش��ى  خم��ت��ل��ف��ة  ع���ي���ون 
غري �لقادرين بجانب ت�شيري 14 
رح��ل��ة ع���الج خ���الل ه���ذه �ملرحلة 
و يف  ق��ل��ب.  141 عملية  و�إج����ر�ء 
�مل�����ش��اع��د�ت �لعينية  جم��ال ت��وزي��ع 
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  خ����الل  مت  ف��ق��د 
متعددة  خ��ريي��ة  �أن�����ش��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
ما�شية  روؤو���س   830 توزيع  منها 
على 830 �أ�شرة حمتاجة وتوزيع 
63 ك�شك بقالة وتوزيع 14 �ألف 

كرتونة مو�د غذ�ئية. 
مالب�س  معر�س   40 تنظيم  ومت 
 500 و  �ألفا   32 وت��وزي��ع  جاهزة 
بطانية �شتاء وتو�شيل مياه ل��شتة 
منازل وتو�شيل كهرباء لعدد 56 
منزل وتعري�س 114 منزل ودعم 
 145 و�إق��ام��ة  يتيمة   147 زو�ج 
تقدمي  بجانب  �شغري�  م�شروعا 
ل�  دي���ون  و���ش��د�د  مالية  م�شاعد�ت 
و�إن�شاء ثمان  �إن�شانية  187 حالة 
�لعام  �ملدير  و�أك��د  مياه.  حمطات 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ملوؤ�ش�شة خليفة 
�ملرحلتن  �أن  �لإن�شانية  لالأعمال 

م�شاريع  م���ن  و�ل���ر�ب���ع���ة  �ل��ث��ال��ث��ة 
ت�شتهدفان  م�����ش��ر  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لعائالت �لأكرث فقر� يف حمافظات 
م�شر وخا�شة حمافظات �ل�شعيد 
و�لنائية.. �حلدودية  و�ملحافظات 

تقدمي  �مل���رح���ل���ت���ن  يف  و����ش���ي���ت���م 
منها  م��ت��ع��ددة  خ��ريي��ة  م�شروعات 
توزيع روؤو�س �ملو��شى و�إعادة �إعمار 
�ملنازل �ملتهالكة و�شقف �ملنازل �لتي 
�لكهرباء  وت��و���ش��ي��ل  �شقف  ب���دون 
�ل��دي��ون عن  و�مل���اء �لنقية و���ش��د�د 
م�شروعات  وت��ن��ف��ي��ذ  �ل���غ���ارم���ن 
���ش��غ��رية وم��ت��ن��اه��ي��ة �ل�����ش��غ��ر عرب 
ق���رو����س ح�����ش��ن��ة ل���ل���ق���ادري���ن على 
�لعمل من �شر�ئح غري �لقادرين . 
جمعية  �أع������رب������ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
تعاونت  �ل��ت��ي  �مل�شرية  �لأورم�����ان 
�مل�شاريع  تنفيذ  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع 
للقيادة  وت��ق��دي��ره��ا  ���ش��ك��ره��ا  ع���ن 
�لر�شيدة لدولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�مل���ت���ح���دة ول��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى هذ� 
تلقته  �ل�����ذي  �لإن�������ش���اين  �ل���دع���م 
�لعائالت  م���ن  �لآلف  ع�������ش���ر�ت 

�مل�شرية �لأ�شد فقر�. 
و�أ�شارت �إىل �أن هذه �مل�شاريع �شملت 
قطاعات ومناطق عديدة يف م�شر 
غطت ع�شر�ت �ملحافظات �مل�شرية 
وه����و م���ا ك����ان ل���ه �أث�����ر ك��ب��ري على 
�مل�شتفيدين من هذه �مل�شاريع. من 
ناحيتها �أعربت �لعائالت �مل�شرية 
م�شاريع  م��ن  �مل�شتفيدة  �ل��ف��ق��رية 
بن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وم�����ش��اع��د�ت 
ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية 
عن تقديرها �لعميق لهذه �للفتة 
�لإن�شانية �لتي وجهت بها �لقيادة 

�لمار�تية �لعليا .

�لغذ�ئية  �مل����و�د  �لأ���ش��ر م��ث��ل  ع��ل��ى 
و�أغ��ط��ي��ة �ل�����ش��ت��اء فيما دع��م��ت يف 
جم���ال �خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة �إج���ر�ء 
و�لق�شطرة  �ملفتوح  �لقلب  عمليات 
�لعالجية للقلب وعمليات �لعيون 
�لتي  �مل�شرية  �لأ���ش��ر  ع��دد  وو�شل 
�����ش���ت���ف���ادت م����ن ه�����ذه �خل����دم����ات 
�أ���ش��رة فقرية.  �أل���ف   100 ح���و�يل 
م�شاعد�ت  �لأوىل  �ملرحلة  و�شملت 
ن��ق��دي��ة وع��ي��ن��ي��ة وع��الج��ا ط��ب��ي��ا..

�لطبية  �مل�����ش��اع��د�ت  ن��اح��ي��ة  ف��م��ن 
�شريت 102 رحلة عالج �نطلقت 
و�لنائية  فقر�  �لأك��رث  �لقرى  من 
�مل�شت�شفيات  �أق���رب  �إىل  وتوجهت 
�لعالجية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �جلامعية 
�ملتقدمة بجانب �إجر�ء 61 عملية 
قلب وق�شطرة قلب عالجية ل� 61 
مري�س قلب من خمتلف �لأعمار.

�ملوؤ�ش�شات  �أف�������ش���ل  يف  .وذل��������ك 

يف  �ملتخ�ش�شة  �مل�شرية  �لعالجية 
�أف�شل  �أي���دي  وع��ل��ى  �لقلب  ع��الج 
و�لعاملية  �ملحلية  �لطبية  �خلرب�ت 
دون �أن يتحمل �ملري�س �أية تكلفة 
ونفذت   . �لإط�������الق  ع��ل��ى  م��ال��ي��ة 
�آل نهيان  موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
م�شروعا  �لإن�������ش���ان���ي���ة  ل���الأع���م���ال 
مل��ك��اف��ح��ة �ل���ع���م���ى ح���ي���ث �أج���ري���ت 
من  خمتلفة  عيون  عملية   395
�إز�ل�����ة م��ي��اه ب��ي�����ش��اء وم��ي��اة زرقاء 
وتركيب �أج�شام زجاجية وعمليات 
زر�عة قرنية وتقدمي عالج دو�ئى 
ل���ل���ح���الت �لتي  ون����ظ����ار�ت ط��ب��ي��ة 

حتتاج ذلك .
 .. �لعينية  �مل�شاعد�ت  جم��ال  ويف   
لالأعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  وزع���ت 
�لإن�شانية 273 ر�أ�شا من �ملو��شى 
ع��ل��ى �لأ����ش���ر غ��ري �ل���ق���ادرة و�لتي 
فقدت عائلها ب�شبب �لوفاة �أو �أ�شبح 

�لعائل غري قادر على �لعمل ب�شبب 
�ملر�س �أو �لإعاقة �إ�شافة �إىل مبلغ 
نقدي �شهريا ملدة عام بدل تغذية 
�شبعة  توزيع  للمو��شي ف�شال عن 
�لقادرة.  غري  �لأ���ش��ر  على  �أك�شاك 
�ملو�شمية  �مل�����ش��اع��د�ت  جم���ال  ويف 
وزع��ت ثالثة  �لقادرة  لالأ�شر غري 
�آلف كرتونة مو�د غذ�ئية ونظمت 
مت  ج��اه��زة  مالب�س  معار�س  �شتة 
على  باملجان  �ملالب�س  توزيع  فيها 
�لقادرين  غ��ري  �لأي���ت���ام  �لأط���ف���ال 
وت�شمنت  �شتوية.  �أغطية  وتوزيع 
من  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة  م�����ش��اع��د�ت 
نقية  �شرب  مياه  تو�شيل  �مل�شروع 
203 منازل يف ع��دة ق��رى كان  ل� 
�شكانها حمرومن من مياه �ل�شرق 
ت��و���ش��ي��ل كهرباء  ب��ج��ان��ب  �ل��ن��ق��ي��ة 
للمنازل  وبالن�شبة  م��ن��زل   54 ل��� 
�ملتهالكة و�لتي ل يوجد بها �أ�شقف 

�شندوق الزواج يعتمد اأ�شماء 275 م�شتفيدا من منحة الزواج 
•• اأبوظبي-وام:

رئي�شة  دول��ة  وزي��رة  �ل�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء  �لدكتورة  معايل  �عتمدت 
�لزو�ج  منحة  م��ن  م�شتفيد�   275 �أ���ش��م��اء  �ل����زو�ج  ���ش��ن��دوق  �إد�رة  جمل�س 
درهم  �لآف  و210  مالين   10 باإجمايل   2014 لعام  �خلام�شة  للدفعة 
مت حتويلها بالفعل للم�شتفيدين عن طريق ح�شاباتهم �لبنكية و�إخطارهم 
من خالل �لر�شائل �لن�شية �لق�شرية. ويقدم �شندوق �لزو�ج �ملنحة �ملالية 
�مل�شاهمة يف تكوين  �أج��ل  �ل��زو�ج كدعم م��ادي من  للمو�طنن �ملقبلن على 
وبناء �أ�شرة �إمار�تية متما�شكة ت�شهم يف ��شتقر�ر �ملجتمع وذلك �شمن �شروط 
زو�ج  ت�شجيع  يف  للمنحة  �لرئي�شي  �ل��ه��دف  يتبلور  حيث  �ملنحة  و�شو�بط 
�ملو�طنن من مو�طنات وتعزيز مرتكز�ت �لبناء �لجتماعي لوطننا �لغايل 
ومتا�شك ن�شيجه و�لرتقاء به وتفعيله من جميع جو�نبه بحيث يعود باخلري 

�ل��زو�ج يف حن  �ل��زو�ج �لباهظة ور�ء ع��زوف �ل�شباب عن  �أن تكاليف  ي��رون 
�ل�شباب  �ملتز�يدة ترهق كاهل  �لزفاف  �أن متطلبات حفل  باملائة   82 �أو�شح 
معتربين �لعن�شرين �ل�شابقن من �أهم متطلبات بناء �لأ�شر. �أما بالن�شبة 
لآر�ء �لعينة على حماور �لوعي بتكاليف �لزو�ج جمتمعة من �ملالحظ وجود 
تقارب بن �ملحاور �إل �أن �ملتو�شط �لعام ملحور �لآثار �لإيجابية لتغيري ثقافة 
تكاليف �لزو�ج �لعالية لقى �أعلى متو�شط 3.50 ومن ثم ر�أي �ل�شباب حول 
�إمكانية تغيري ثقافة �ل�شباب تكاليف �لزو�ج بلغ �ملتو�شط 3.12 يليه حمور 
�لآثار �ل�شلبية لتكاليف �لزو�ج �لعالية 3.12 . وفيما يتعلق بر�أي �ل�شباب 
حول متطلبات وتكاليف �لزو�ج بلغ �ملتو�شط 2.90 ومبتو�شط 2.85 لكل 
ب�شيطة وحمور م�شوؤولية تغيري  �لزفاف يف حدود  تنظيم حفل  من كيفية 
تكاليف �لزو�ج �لباهظة. وقالت �ل�شام�شي �أجريت �لدر��شة على 400 �شاب 
و�شابة من �ملقبلن على �لزو�ج من �ملو�طنن على م�شتوى �لدولة و�نتهت 

و�ل�شتقر�ر على كل من ي�شتفيد منه. وتطرقت معايل �لدكتورة ميثاء بنت 
�شامل �ل�شام�شي �ىل در��شة �أجرتها موؤ�ش�شة �شندوق �لزو�ج وتوؤكد نتائجها �أن 
79 باملائة من �ل�شباب لديهم وعي بالعاد�ت �ل�شلبية و�لنتائج �ملرتبة على 
�لزو�ج  �ملقبلون على  �ملرتفعة وهى نتيجة تظهر ما ميتلكه  �ل��زو�ج  تكاليف 
�إمكانية تغري �لعاد�ت �ل�شلبية �ملتعلقة بتكاليف  �إىل  من وعي كبري وتوؤ�شر 
�لزو�ج �لباهظة �إل �أن هوؤلء �ل�شباب يحتاجون �إىل دعم وم�شاعدة من �أولياء 
�لأمور وت�شجيع من �ملجتمع و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة. و�أو�شحت �لدر��شة �أن ما 
�لزو�ج  تكاليف  تتنا�شب  ب��اأن  يطالبون  �لعينة  �أف��ر�د  من  باملائة   91 ن�شبته 
�لزو�ج  �أن  ي��رون  باملائة   86 ن�شبة  مبا�شرة  تلتها  �ملالية  �ل��زوج  مقدرة  مع 
�جلماعي ي�شاعد على تخفي�س تكاليف �لزو�ج ويوؤكدون على �شرورة تفهم 
�ل�شام�شي  و�أ�شارت معايل  �ل��زو�ج.  �لعرو�س لتغيري متطلبات وتكاليف  �أهل 
�إىل �أن �لدر��شة توؤكد �أن 84 باملائة من �ل�شباب �لذين مت ��شتطالع �آر�ئهم 

موؤ�ش�شة �شندوق �لزو�ج من ر�شد وحتليل نتائجها موؤخر� و�شملت عينتها 
256 من �لفتيات و144 من �لذكور وركزت على تكاليف �لزو�ج وتاأثريها 
و�أكدت  �لظاهرة.  هذه  مع  �لتعامل  يف  نظرهم  ووجهة  �ل�شباب  ومتطلبات 
معايل �لدكتورة ميثاء �ل�شام�شي �ن �ل�شندوق ي�شعى جاهد� لتطوير �عماله 
وتنوعها وتقدميها يف �إطار من �لتميز و�لبد�ع وعدم ق�شرها على تقدمي 
�ملنح �ملالية باخلطط �لتوعوية وباملبادر�ت �لد�عمة كاحلمالت �لجتماعية 
ي�شهم  �لآب��اء و�لأمهات مبا  �لأم��ور من  �أولياء  �أك��رب  ب�شكل  ت�شتهدف  و�لتي 
يف تكوين �أ�شر �إمار�تية تدعم م�شرية �خلري و�لنمو و�لتطور �لتي ت�شهدها 
�لبالد يف ظل قيادتها �حلكيمة موؤكدين �أن �لعطاء يعد �أحد �أركان �ل�شيا�شة 
�حلكيمة �لتي تنتهجها قيادة �لإمار�ت �لر�شيدة �لتي ت�شعى �إىل توفري كل 
�أركان  �ملالئمة لر�شيخ  �لبيئة  وتهيئة  و�ملجتمعية  �لأ�شرية  �لتنمية  �أ�شباب 

�لأ�شرة. 
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اأخبـار الإمـارات
اأخبار ال�شاعة: تقدير باك�شتاين ملبادرات الإمارات الإن�شانية والإمنائية

و�لتعليم  �ل��ط��رق و�جل�����ش��ور  ه��ي  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ملجتمع و�خل���دم���ات  وت��ط��وي��ر 
و�ل�شحة وتوفري �ملياه �إىل جانب جهود �إ�شافية لتقدمي �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
و�لرعاية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  وتوفري  و�لنازحن  و�ملحتاجن  �لفقر�ء  فئات  �إىل 
�ل�شحية لهم وم�شاعدتهم على جتاوز �ملحن و�ل�شعوبات �لتي تو�جههم على 
�مل�شتويات كافة. و�أكدت �أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �لفتتاحي �أن هذ� �لدعم 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  يف  ر��شخ  توجه  عن  يعرب  لباك�شتان  �ل�شامل  �لإم��ار�ت��ي 
م�شكالتها  مو�جهة  يف  �ل�شديقة  �ل��دول  جانب  �إىل  �لوقوف  هو  �لإمار�تية 
�أنه  .. مو�شحة  تو�جهها  �لتي  و�لتحديات  �لأزم��ات  وم�شاعدتها على جتاوز 
لهذ� تتجه �إليها �لأنظار دوما باعتبارها و�حدة من �أهم �لقوى �ملوجودة على 
�ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل �لد�عمة للعمل �لإن�شاين و�لإمنائي �شو�ء من 
خالل مبادر�تها �لإن�شانية �أو من خالل �إ�شهاماتها يف م�شاعدة �لدول �لنامية 

على حتقيق �أهد�فها �لإمنائية. 

نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق 
للتطعيم  �لإم��ار�ت  �إط��الق حملة  �ملتمثلة يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�شد مر�س �شلل �لأطفال و�لتي ت�شتهدف تطعيم ثالثة مالين و - 644 
- �ألف طفل باك�شتاين �شد �ملر�س خالل ثالثة �أ�شهر هي يونيو و �أغ�شط�س 
�لتي ي�شدرها مركز  �لن�شرة  و�أك��دت   .2014 �لعام �جل��اري  �شبتمرب من  و 
�لإم��ار�ت للتطعيم  ..�أن حملة  �لإ�شر�تيجية  �لإم��ار�ت للدر��شات و�لبحوث 
�إذ�  �أهمية كبرية خا�شة  باك�شتان تنطوي على  �لأطفال يف  �شلل  �شد مر�س 
ما مت �لأخذ يف �لعتبار حقيقة �أن �شلل �لأطفال مل يعد يتوطن �إل يف ثالثة 
بلد�ن يف �لعامل يف مقدمتها باك�شتان..�إ�شافة �إىل كل من �أفغان�شتان ونيجرييا 
كما �أن هذه �حلملة متثل �أي�شا دعما للجهود �لإن�شانية �لعاملية �لهادفة �إىل 
2018 لتي   - 2013 مو�جهة هذ� �ملر�س وخا�شة �خلطة �ل�شر�تيجية 
�لتي   2013 ع��ام  �أبوظبي  يف  عقدت  �لتي  للقاحات  �لعاملية  �لقمة  �أقرتها 

ت�شتهدف �لق�شاء على �شلل �لأطفال و��شتئ�شاله يف �لعامل �أجمع. و�أ�شافت �أن 
�حلملة �لإن�شانية للتطعيم �شد مر�س �شلل �لأطفال يف باك�شتان ل تنف�شل 
�لتي �تخذتها دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�أكدت  �ملبادر�ت و�ملو�قف  عن 
من خاللها وقوفها �إىل جانب �ل�شعب �لباك�شتاين وم�شاعدته على �مل�شتويات 
كافة خا�شة على �ل�شعيد �لقت�شادي فالإمار�ت و�حدة من �لدول �ملوؤ�ش�شة 
ل� جمموعة �أ�شدقاء باك�شتان �لدميقر�طية خالل عام 2008 وهي منتدى 
مب�شاركة  و�شياغتها  �لباك�شتانية  و�لتنموية  �لقت�شادية  �ل�شيا�شات  ملناق�شة 
�لذي  باك�شتان  �لإمار�تي يف  �مل�شروع  �أن  و�أو�شحت  �لدولين.  �ملمولن  �أكرب 
�آثار  مو�جهة  على  �لباك�شتاين  �ل�شعب  م�شاعدة  بهدف   2011 عام  �نطلق 
�لفي�شانات �ملدمرة �لتي �جتاحتها خالل عام 2010 ميثل نقلة نوعية على 
طريق دعم �لتنمية و�ل�شتقر�ر يف باك�شتان خا�شة �أنه يتبنى منهجا تنمويا 
�شامال حيث يركز على �أربعة جمالت �أ�شا�شية لإعادة تاأهيل �لبنية �لتحتية 

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن �ملبادر�ت �لإن�شانية �لتي تقدمها دولة �لإمار�ت 
لي�س من  �مل�شتمرة  و�لإ�شادة  بالتقدير  باك�شتان حتظى  �إىل  �ملتحدة  �لعربية 
�ملنظمات  جانب  من  و�إمن��ا  فقط  �لباك�شتانية  �حلكومة  يف  �مل�شوؤولن  جانب 
�لكو�رث  مع  تتعامل  �مل��ب��ادر�ت  هذه  لأن  �أي�شا  و�لدولية  �لأممية  �لإن�شانية 
و�لأزمات و�لتحديات �لإن�شانية وتقدم حلول فاعلة لها. وحتت عنو�ن تقدير 
ما عربت  �إن هذ�  ..قالت  و�لإمنائية  �لإن�شانية  �لإم��ار�ت  ملبادر�ت  باك�شتاين 
عنه بو�شوح عائ�شة ر�شا فاروق ع�شوة �ملجل�س �لوطني ممثلة رئي�س �لوزر�ء 
�أ�شادت مببادر�ت �شاحب  �لأطفال موؤخر� فقد  �شلل  �لباك�شتاين ل�شتئ�شال 
بتقدمي  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
مببادرة  ونوهت  �لباك�شتاين  �ل�شعب  لأبناء  و�لتنموية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 

وليا عهدي ال�شارقة وعجمان ي�شهدان حفل تخريج الدفعة الـ 10 لطلبة مدر�شة وي�س جرين

بح�شور �شامل بن �شلطان 

تخريج دورة منت�شبي دورة اأمن املطارات
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

���ش��ه��د �مل��ه��ن��د���س �ل�����ش��ي��خ ���ش��امل بن 
���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س د�ئ���رة 
�ل����ط����ري�ن �مل������دين ب�����اإم�����ارة ر�أ������س 
�شرطة  منت�شبي  تخريج  �خليمة 
�ملطار�ت  �أم��ن  دورة  �خليمة  ر�أ����س 
�شامل  �لعقيد  بح�شور  �لتاأ�شي�شية 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل���درم���ك���ي  ���ش��ل��ط��ان 
و�لعقيد  و�مل��ط��ار�ت  �ملنافذ  �شرطة 
�أم���ن  �إد�رة  م���دي���ر  �مل�����رر  خ��م��ي�����س 
�أبوظبي  ب�شرطة  و�ملطار�ت  �ملنافذ 
�لتن�شيقية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س   –
بدعم  �ملنافذ،  لأم��ن  �لتخ�ش�شية 

�ملنافذ باإد�رة �أمن �ملنافذ و�ملطار�ت 
ب�شرطة �أبوظبي.

�ملرر مدير  �لعقيد خمي�س م�شبح 
�أمن  معهد  مع  وبالتعاون  �لإد�رة، 

•• ال�شارقة-ام:

ه�����د ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ����ش���ل���ط���ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
و�شمو  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ 
تخريج  ع��ج��م��ان..ح��ف��ل  ع��ه��د  ويل 
مدر�شة  م��ن   -  10  - �ل����  �ل��دف��ع��ة 
�ل�شارقة  يف  �لدولية  جرين  وي�س 
طالبا   -  63  - ع���دده���م  و�ل��ب��ال��غ 
 .2014 �ل��در����ش��ي  للعام  وطالبة 
و����ش��ت��ه��ل �حل���ف���ل �ل�����ذي �أق���ي���م يف 
�ل�شارقة  يف  �لثقافة  ق�شر  م�شرح 
ب��ال�����ش��الم �ل��وط��ن��ي وت����الوة عطرة 
�آي����ات �ل��ذك��ر �حل��ك��ي��م. و�ألقى  م��ن 
كلمة �ملدر�شة مديرها جو كالفاتو 

بهذه �ملنا�شبة �لعزيزة على قلوبهم 
مقدمن �شكرهم لكل من �أ�شهم يف 
و�شولهم لهذه �ملرحلة موؤكدين �أن 
هذ� �لتكرمي �شيدفعهم لبذل مزيد 
من �جلهد ومو��شلة طريق �لتميز 
و�لريادة يف حياتهم �لعملية. وقال 
�لطالب عمر حمد�ن يف كلمة له.. 
ل��ق��د �أجن���زن���ا �ل��ك��ث��ري م���ن �لأم����ور 
�لآن  ونحن  �لدر��شي  �لعام  خ��الل 
�ل��ط��ري��ق من  ع��ن��د منت�شف  ن��ح��ن 
حياتنا ول �شك �أننا جميعا �شنذهب 
�حلياة  يف  خم��ت��ل��ف��ة  �جت����اه����ات  يف 
وم����ع ذل����ك ه��ن��اك ���ش��يء م�شرك 
�ل�شنو�ت  خ����الل  ذك��ري��ات��ن��ا  وه����ي 
�لقليلة �لتي م�شت . ومن ثم قام 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 

�لتي  ��شتعر�س خاللها �لإجن��از�ت 
ح��ق��ق��ت��ه��ا �مل���در����ش���ة ل��ل��ع��ام �حل���ايل 
مقدما �شكره وتقديره ل�شمو ويل 
ع��ه��د �ل�����ش��ارق��ة ع��ل��ى رع��اي��ت��ه هذ� 
وحر�س  يوؤكد�هتمام  �حلفاللذي 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
من  م��ا  �لقا�شميلكل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
�لتعليمية  �ملنظومة  تطوير  �شاأنه 
ودعا�لطلبة�إىل  ب��ه��ا.  و�لرت����ق����اء 
�غ���ت���ن���ام �ل����وق����ت مب����ا ي��ف��ي��د لأن����ه 
�لرثوة �حلقيقة لالإن�شان و�لتحلي 
بالأخالق �حلميدة كي يكونو� خري 
�شفر�ء ملدر�شة وي�س جرين للعامل. 
وت�����ش��م��ن �حل��ف��ل �إل���ق���اء ع���دد من 
�أعربو�  �ملدر�شة  �لكلمات من طلبة 
و�شعادتهم  فرحتهم  ع��ن  خ��الل��ه��ا 

�لعهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن 
�شمو  ير�فقه  �ل�شارقة  حاكم  نائب 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ 
دروع  ع��ج��م��ان..ب��ت��وزي��ع  ع��ه��د  ويل 
�ل��ت��ف��وق و�ل�����ش��ه��اد�ت ع��ل��ى �لطلبة 
�خلريجن..متمنين لهم �لتوفيق 
و�لنجاح وحاثن �لطلبة على بذل 
م���زي���د م���ن �جل���ه���د و�مل���ث���اب���رة من 
كما مت  �لوطن.  وتقدم  رفعة  �أج��ل 
وي�س  مدر�شة  من  طالبن  تكرمي 
�لتميز  �شهادة  على  ح�شال  جرين 
لالإجناز�ت  ك���ام���ربج  ج��ام��ع��ة  م���ن 
رم�شا  �مل��ت��م��ي��زةوه��م  �لأك���ادمي���ي���ة 
ختام  ويف  ن��ذي��ر.  �شهيب  و  �شاكيل 
�حلفل منحت جائزة رئي�س جمل�س 
زه����ر�ء  ف�����روى  م���ن  ل��ك��ل  �لإد�رة 

�مل�شاركون  تلقى  �ل����دورة  خ��الل  و 
�أم�����ن  �لأ�����ش����ا�����ش����ي����ة يف  �ل����ق����و�ع����د 
�لتفتي�س  و�إج����������ر�ء�ت  �مل����ط����ار�ت 
و�حلر��شة وتاأمن �ملطار و�لركاب 
�جلهات  مع  و�لتن�شيق  و�لطائر�ت 
�ملعنية �لعاملة يف �ملطار و�ل�شركاء 

�خلارجين يف ذ�ت �لخت�شا�س.
ويف حفل �لتخرج �ألقى رئي�س د�ئرة 
ترحيبية  ك��ل��م��ة  �مل����دين  �ل���ط���ري�ن 
لتطبيق  �مل��ن��ت�����ش��ب��ن  ف��ي��ه��ا  وج�����ه 
�لعملي،  �ل����و�ق����ع  �ىل  �ل���ت���دري���ب 
�لفريق،  ب���روح  �ل��ع��م��ل  �إىل  د�ع���ي���اً 
م���وؤك���د�ً ����ش���رورة م��و����ش��ل��ة خطط 
بر�مج �لتدريب و�لتطوير �لذ�تي، 

للو�شول �إىل غاية �لرتقاء باملورد 
من  �مل�شتويات،  �أعلى  �إىل  �لب�شري 
�لتعامل مع �جلمهور  حيث ح�شن 
�ملنافذ  �أم�����ن  م��ن��ت�����ش��ب��ي  �أن  ك����ون 
و�مل���ط���ار�ت ه��م �أول م��ن ي��ق��اب��ل ) 
�مل�شافرين( باملطار�ت، حيث يعترب 
م���وظ���ف �مل����ط����ار و�ج����ه����ة �ل���دول���ة 
�لو�جب  فمن  وعليه  �لت�شريفية، 
على موظف �ملطار �جلانب �حل�شن 
و�إظهار �ل�شورة �حل�شنه، ومقابلة 
و�أ�شلوب  مبت�شم،  بوجه  �مل�شافرين 
�حل�شاري  �ل���وج���ه  ي��ع��ك�����س  ر�ق�����ي 

و�مل�شرف للدولة .
وج����ه مدير  �ل��ت��خ��ري��ج  خ��ت��ام  ويف 

و�مل���ط���ار�ت  �مل��ن��اف��ذ  ���ش��رط��ة  �إد�رة 
�ىل  �ل�شكر  �خليمة  ر�أ����س  ب�شرطة 
�لقا�شمي  �ل�شيخ �شامل بن �شلطان 
جل����ه����وده �مل���ت���م���ي���زة يف دع�����م �أم����ن 

ل��ه درعا  ق��دم  �مل��ن��اف��ذ، كما  �شرطة 
لتعاونه  وعرفاناً  تقدير�  تذكاريا 
�ل�شكر  وج��ه  كما  و�ملثمر،  �مل�شتمر 
�إىل �لعقيد �ملرر لدعمه  و�لتقدير 

مطار  �شرطة  مع  �لد�ئم  وتعاونه 
ر�أ�س �خليمة، ولت�شريفه �لتخريج 
�لتوفيق  دو�م  ل��ل��ج��م��ي��ع  م��ت��م��ن��ي��اً 

و�لرتقاء �لوظيفي .

مر��شم  ح�شر  عاطف.  وم�شطفى 
ر��شد  �ل���ت���خ���ري���ج..�ل�������ش���ي���خ  ح���ف���ل 

و�أع�شاء  �مل�������ش���وؤول���ن  م���ن  وع�����دد 
يف  و�لإد�ري���ة  �لتدري�شية  �لهيئتن 

د�ئرة  رئ��ي�����س  �لنعيمي  حميد  ب��ن 
عجمان  يف  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ب��ل��دي��ة 

�أولياء  م��ن  وج��م��ع غفري  �مل��در���ش��ة 
�أمور �خلريجن.

�شرطة راأ�س اخليمة تراقب ال�شواطيء ملنع حوادث الغرق 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�ل�شيف  ف���ي�������ش���ل  ح�����ل�����ول  م������ع 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ق��ام��ت 
ق�شم  يف  متمثلة  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
– �لإنقاذ  �لإن���ق���اذ  و  �لإ����ش���ع���اف 
برنامج خا�س  بو�شع  �لبحري-  
�لإمارة  �شو�طئ  ومر�قبة  ملتابعة 
�لغرق خا�شة مع  لتجنب حالت 
ك���رثة �رت���ي���اد �أف�����ر�د �جل��م��ه��ور و 

ت�شهد �إقبال كبري�ً ومنها �شاطئ 
�ل�شاطئ  و  �مل��ع��ريي�����س،  منطقة 
�ل�����و�ق�����ع خ���ل���ف �مل����ع����ه����د، وذل�����ك 
مرتادي  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ف��ا���ش��اً 
و  �لغرق  من  �ل�شو�طئ  و  �لبحر 
�شربات �ل�شم�س و حالت �لإغماء 
�ملفاجئ، و�أ�شار باأن وحدة �لإنقاذ 
�لربع  خ�����الل  ن���ف���ذت  �ل���ب���ح���ري 
�لأول من �لعام �حلايل ما يقارب 
ت��ن��وع��ت ما  م��ه��م��ة   )  15  ( م���ن 

�أوقاتهم  ق�شاء  و  للبحر  �لأ���ش��ر 
ما  و ذلك ح�شب  �ل�شو�طئ،  على 
�شرح به �لر�ئد - ماجد بن �شامل 
�لقا�شمي رئي�س ق�شم �لإ�شعاف و 
للعمليات  �لعامة  بالإد�رة  �لإنقاذ 

�ملركزية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة .
تكثيف  مت  ب����اأن����ه  �أو�����ش����ح  ح���ي���ث 
ت����و�ج����د دوري����������ات �لإ�����ش����ع����اف و 
�ملختلفة  �ل�شو�طئ  على  �لإن��ق��اذ 
يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و خ��ا���ش��ة �لتي 

�نت�شال  و  م��رك��ب��ات  ���ش��ق��وط  ب��ن 
�شباقات بحرية  تاأمن  و  ق��و�رب، 

وغريها.  
و  �لإ�شعاف  ق�شم  رئي�س  و�أَ�شاف   
�لإنقاذ باأنه تتوفر در�جة خا�شة 
�ل�شريع  ل��ل��ت��دخ��ل  ب��ال�����ش��و�ط��ئ 
لتقدمي  و  �ل��ط��ارئ��ة  �حل����الت  يف 
للم�شابن  �لأول���ي���ة  �لإ���ش��ع��اف��ات 
حلن نقلهم �إىل �مل�شت�شفى،ف�شاًل 
ع�������ن ت������ق������دمي جم�����م�����وع�����ة من 

�لإر�شاد�ت  و  �لتوعوية  �لن�شائح 
�لتحذيرية لكافة �أفر�د �جلمهور 
حول �إجر�ء�ت �لأمن و �ل�شالمة 
خالل �ل�شباحة و �أدو�ت �ل�شالمة 
و �لإنقاذ �لتي يجب �قتنائها قبل 
�لنزول �إىل �لبحر، وذلك حفاظاً 
على �شالمتهم و�شالمة �لآخرين 
و ع���دم ت��ع��ر���ش��ه��م ل��ل��م��خ��اط��ر �أو 
وقتاً  وليق�شو�  �ل��غ��رق،  حل���الت 

ممتعاً مع �أ�شرهم. 

املركز الوطني لطب الأطفال ي�شنف كاأحد اأف�شل 
م�شت�شفيات الأطفال للعام الرابع على التوايل 

•• اأبوظبي-وام: 

�شنف �ملركز �لوطني لطب �لأطفال �لذي ي�شم معهد 
�لأط��ف��ال يف ح��رم مبنى  ز�ي��د لتطوير ج��ر�ح��ة  �ل�شيخ 
كاأحد  و��شنطن  �ملتقدم يف  �لأط��ف��ال  ز�ي��د لطب  �ل�شيخ 
�أف�شل �مل�شت�شفيات �ملتخ�ش�شة يف طب �لأطفال من قبل 
للعام  وذل��ك  �لعاملي  و�لتقرير  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أخبار 

�لر�بع على �لتو�يل.
�أف�شل  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  �ل��ع��امل��ي  �لت�شنيف  ه���ذ�  وي�����ش��ل��ط 
يف  �لأطفال  �أمر��س  بعالج  متخ�ش�شا  م�شت�شفى   50
�لقلب  و�أم���ر�����س  �ل�����ش��رط��ان  �مل��ت��ح��دة ت�شمل  �ل��ولي��ات 
و�جلهاز  �ل�شماء  و�ل��غ��دد  و�ل�����ش��ك��ري  �لقلب  وج��ر�ح��ة 
�لولدة  وحديثي  �له�شمي  �جل��ه��از  ج��ر�ح��ة  �له�شمي 
و�أم����ر������س �ل��ك��ل��ى و�أم����ر������س �لأع�������ش���اب وج���ر�ح���ة �ملخ 
وجر�حة  �لرئة  و�أم��ر����س  �لعظام  وجر�حة  و�لأع�شاب 
لطب  �لوطني  �ملركز  ��شتطاع  وحيث  �لبولية  �مل�شالك 
�مل�شت�شفيات  ك��اأح��د  مكانته  على  يحافظ  �أن  �لأط��ف��ال 

�لقليلة �ملتميزة يف تقدمي هذه �خلدمات �لع�شر.
�آر�ء  �إىل  ��شتناد�  �لأمريكية  �مل�شت�شفيات  تقييم  وجرى 
�لأطباء �ملتخ�ش�شن يف طب �لأطفال حول �مل�شت�شفيات 
�لتي يو�شون بها لعالج �أمر��س �لأطفال و�إىل �لبيانات 
�لتي مت جمعها يف ��شتطالع غطى �لعديد من �ملعلومات 

�لطبية �لهامة.
�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  ن��ي��وم��ان  �ل��دك��ت��ور  و�أع����رب 
بتحقيق  ف��خ��ره  ع��ن  �لأط��ف��ال  لطب  �ل��وط��ن��ي  للمركز 
�لتو�يل  على  �لر�بع  للعام  �ملتميز  �لإجن��از  لهذ�  �ملركز 
نظر� ملا يعك�شه من متيز يف �خلدمات �لتي يقدمها فريق 
م�شتويات  �أرق��ى  بتقدمي  �لتزمنا  ويوؤكد  لدينا  �لرعاية 
�لرعاية �ل�شحية لالأطفال يف �لوليات �ملتحدة و�لعامل 
�ملتحدة وحماولة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ذل��ك  مبا يف 

منحهم فر�شة �أف�شل لمتالك م�شتقبل م�شرق .
و�إىل جانب متيزه يف �لخت�شا�شات �لع�شرة �لتي يقدمها 

كم�شت�شفى  �لأط���ف���ال  ل��ط��ب  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  يعترب  ل 
فح�شب بل ميثل منظومة متكاملة ومتخ�ش�شة بطب 
�مل��رك��ز ج��ه��وده لتح�شن حياة  ي��ك��ر���س  �لأط���ف���ال ح��ي��ث 
�لأطفال وتقدمي �لأف�شل لهم وذلك من خالل �إجر�ء 
�لأ�شا�شية  �ل�شحية  �لرعاية  وتقدمي  �ملبتكرة  �لأبحاث 
�ل�شحية  �لرعاية  �حتياجات  بتلبية  �لكبري  و�هتمامه 

�لعقلية لالأطفال.
�لتي  �لتخ�ش�شات  �شتة من  �لعام  ه��ذ�  خ��الل  و�أدرج���ت 
يقدمها �ملركز لالأطفال يف قائمة �أف�شل 15 �خت�شا�س 
�أم����ر������س �جل���ه���از �له�شمي  �ل�����ش��رط��ان  ���ش��م��ل��ت  ح��ي��ث 
و�أمر��س  �ل��ولدة  وحديثي  �له�شمي  �جلهاز  وجر�حة 
�مل���خ و�لأع�شاب  �ل��ك��ل��ى و�أم���ر�����س �لأع�����ش��اب وج��ر�ح��ة 
وج��ر�ح��ة �مل�����ش��ال��ك �ل��ب��ول��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ذل���ك �أدرج 
تخ�ش�س حديثي �لولدة يف قائمة �ملر�كز �لع�شر �لأوىل 

وذلك لل�شنة �ل�شابعة على �لتو�يل.
و�شهد �ملركز �أي�شا حت�شنا كبري� يف ترتيب �خت�شا�شات 
�مل��ا���ش��ي مب��ا يف ذلك  ب��ال��ع��ام  ي��ق��دم��ه��ا م��ق��ارن��ة  خم�شة 
و�جلهاز  �لقلب  وج��ر�ح��ة  �لقلب  و�أم��ر����س  �ل�شرطان 
�لولدة  وحديثي  �له�شمي  �جلهاز  وجر�حة  �له�شمي 

وجر�حة �مل�شالك �لبولية.
ويعترب �ملركز �لوطني لطب �لأطفال �أحد �أبرز موؤ�ش�شات 
حيث  �لأط��ف��ال  بطب  �ملتخ�ش�شة  �لأمريكية  �لأب��ح��اث 
هذه  من  ممكنة  ��شتفادة  �أق�شى  حتقيق  على  يحر�س 
�أف�شل  ت��ق��دمي  ب�����ش��ورة متكنه م��ن  �مل��ت��ط��ورة  �لأب��ح��اث 

خدمات �لرعاية �لطبية لالأطفال حتت �شقف و�حد.
من جهته ق��ال �أي��ف��ري ك��وم��ارو حم��رر �أخ��ب��ار �لوليات 
باأهمية  �ملتحدة لت�شنيفات �ل�شحة نحن نوؤمن جميعا 
�ل��و�ل��دي��ن مب��ر�ك��ز ط��ب �لأط��ف��ال �لتي متتلك  �أن يثق 
رعاية  �لتز�ما حقيقيا جتاه  د�ئما  ر�ئ��دة وتظهر  خربة 
�لأمر��س  تلك  �أو  ن���ادرة  ب��اأم��ر����س  �مل�شابن  �لأط��ف��ال 
�لتي تهدد حياتهم وهو ما ي�شتحق �ملركز �لوطني لطب 

�لأطفال كامل �لثناء عليه. 

�شرطة الفجرية تطلق مبادرة )�شواعد اخلري(
•• الفجرية -الفجر:

�لعامة  و�لقيادة  �لد�خلية  يف �طار حتقيق �لهد�ف �ل�شر�تيجية لوز�رة 
ل�شرطة �لفجرية و�ملتمثلة يف تعزيز ثقة �جلمهور بفعالية �خلدمات �ملقدمة 
، قام فريق من ق�شم �لعالم و�لعالقات �لعامة بالتن�شيق مع د�ئرة �ل�شغال 
، ومن جانبه ذكر  و�لزر�عة بالفجرية بتوزيع وجبات على عمال �لنظافة 
و�لعالقات  �لع��الم  ق�شم  رئي�س  �حل�شاين  حممد  �شعيد   - دكتور  �ل��ر�ئ��د 
) �خلري  )�شو�عد  بعنو�ن  �ملبادرة  هذه  �أطلقت  �لقيادة  �أن  بالنابة  �لعامة 
�ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف  مع  �لتو��شل  تعزيز  بهدف  يومن  مل��دة  وت�شتمر 
،تز�منا مع �شدور قر�ر منع �لعمل وقت �لظهرية لفئة �لعمال وتقدمي يد 

�لعون لهم باعتبارهم �شريك ��شا�شي يف خدمة �ملجتمع. 

بلدية ال�شارقة تنظم حملة لتوعية العمال بطرق الوقاية من الإنهاك احلراري
•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت بلدية مدينة �ل�شارقة حملة 
للوقاية من �لإنهاك �حلر�ري �لذي 
قد يتعر�س له �لعمال خالل ف�شل 
�ل�شيف �شمن برناجمها �لتوعوعي 
ي�����ش��م��ل جميع  �ل�����ذي  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي 

�لقطاعات يف �ملجتمع.
�ل�شويدي مدير  �شعيد  وقالت ندى 
بلدية  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لت�����ش��ال  �إد�رة 
تقوم  �لإد�رة  �إن  �ل�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
�لرب�مج  من  �شل�شلة  بتنظيم  حاليا 
ف�شل  خ��الل  و�لتثقيفية  �لتوعوية 
بن  �ل�شحي  �لوعي  لن�شر  �ل�شيف 
�لعاملن يف مو�قع  �لعمال وخا�شة 
�ملو�قع  م���ن  وغ���ريه���ا  �لإن���������ش����اء�ت 
لل�شم�س  �لعامل  �لتي يتعر�س فيها 
ب�شكل مبا�شر، م�شرية �إىل �أن حملة 

�لتي  �لوقاية من �لإجهاد �حلر�ري 
حما�شر�ت  ت�����ش��م��ن��ت  �أم�������س  ب�����د�أت 
ع����ن طبيعة  ل���غ���ات  ب���ع���دة  ل��ل��ع��م��ال 
مقاومته  وكيفية  �حلر�ري  �لإجهاد 

لتعريف  �ل�������ش���ارق���ة  يف  �مل�����ق�����اولت 
�لإجهاد  �لوقاية من  بطرق  �لعمال 
�حلر�ري وغريه من �لأمر��س �لتي 
�ملبا�شر  �لتعر�س  نتيجة  ت�شيبهم 

وطرق �لعالج منه.
�ل���وق���اي���ة من  �أن ح��م��ل��ة  و�أ����ش���اف���ت 
ت�شمل  ����ش���وف  �حل�������ر�ري  �لإج����ه����اد 
و�شركات  �مل�شانع  من  لعدد  زي���ار�ت 

حل�����ر�رة �ل�����ش��م�����س، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
توزيع �لع�شائر و�ملياه على �لعمال، 
تاأتي �شمن  �أن هذه �حلملة  موؤكدة 
�إ�شر�تيجية بلدية �ل�شارقة �لر�مية 
�إىل ن�شر �لوعي �ل�شحي بن جميع 

�لعاملن يف خمتلف �لقطاعات.
�لت�شال  �إد�رة  م��دي��ر  و�أو����ش���ح���ت 
�لعمال  ت���دري���ب  مت  �أن����ه  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
خالل �حلملة على طرق �لإ�شعافات 
�لأولية �خلا�شة بالإنهاك �حلر�ري 
�ل�����ش��ي��ف، ك���م �شيتم  خ����الل ف�����ش��ل 
�ملو�قع  ت��دري��ب��ات مم��اث��ل��ة يف  ع��م��ل 
�لإن�����ش��ائ��ي��ة و�مل�����ش��ان��ع، م�����ش��رية �إىل 
توزيع  تت�شمن  �لتوعية  حملة  �أن 
خمتلفة  لغات  بعدة  توعية  ن�شر�ت 
�لن�شائح  وت���ق���دمي  �ل���ع���م���ال  ع��ل��ى 
و�لإر�شاد�ت �لالزمة لهم مبا ي�شمن 

�حلفاظ على �شحتهم وحياتهم.
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معًا لرنويهم حملة مبدينة دملا
•• املنطقة الغربية-الفجر: 

�ملدن  خ��دم��ات  بقطاع  ممثلة  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  نظمت 
و�شو�حيها مبدينة دملا حملة بعنو�ن )معاً لرنويهم( ��شتهدفت 
�ل��ع��م��ال ب��امل��دي��ن��ة، ح��ي��ث مت خ��الل��ه��ا ت��وزي��ع �مل��ي��اه و�لوجبات 
�شارك فيها موظفي  �أماكن عملهم،  �لعمال يف  �خلفيفة على 
�لذي  �لعط�س  ن�شبة  تقليل  �إىل  �حل��م��ل��ة  وت��ه��دف  �ل��ق��ط��اع. 
�إىل  �إ�شافة  �حل���ارة،  �ل�شم�س  �أ�شعة  حتت  �لعمال  له  يتعر�س 
تقوية �ل�شلة بن �ملتطوعن و�لعاملن، ور�شم �لبت�شامة على 
وجوه �لعمال، وزرع روح �لعمل �خلريي بن �ملوظفن.  وتاأتي 
�حلملة تز�مناً مع تنفيذ قر�ر وز�رة �لعمل لوقف �لعمل وقت 
�لظهرية و�لذي ي�شتمر حتى �خلام�س ع�شر من �شهر �شبتمرب 

�ملقبل، بحيث ل يتجاوز بقاء �لعامل يف موقع �لعمل بعد �ل�شاعة 
�لثانية ع�شرة و�لن�شف ظهر�ً، ويحظر ��شتئنافه قبل �لثالثة 
لبلدية  �لإجتماعية  �مل�شوؤولية  من  �إنطالقاً  تاأتي  كما  ظهر�ً. 
و�شركات  �حلكومية  ل��ل��دو�ئ��ر  وم�شاركتها  �لغربية  �ملنطقة 
يعود  مب��ا  باملنطقة  �ملختلفة  �لأن�����ش��ط��ة  يف  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 
و�هتماماً  �إ�شتح�شاناً  بالنفع على �جلميع. وقد لقت �حلمله 
�أك��دو� م�شاركتهم وم�شاهمتهم  �لذين  قبل �جلميع  من  بالغاً 
و�إرو�ئهم،  �لعمال  عن  �لتخفيف  يف  �مل�شاهمة  �أج��ل  من  فيها 
وحماولة �إ�شعادهم ولو بر�شفة ماء بارد. وقد مت خالل �حلملة 
توزيع 80 وجبة خفيفة ومياه على �لعمال. هذ� وقد �شاركت 
قطاعات بلدية �ملنطقة �لغربية يف �ليوم �لعاملي للعمال، وذلك 
�أجل  �لعمالية من  �لطبقة  �لعاملي بهذه  متا�شياً مع �لهتمام 

�لحتفاء بجهودها �ملبذولة طو�ل �لعام و�جناز�تها �مللمو�شة، 
وتقدمها،  �ملجتمعات  و�زده��ار  �لقت�شاد  دعم  يف  وم�شاهمتها 
ل�شيما يف دولة �لمار�ت �لعربية �لتي ت�شهد نه�شة عمر�نية 
و�إحتالل  �لعاملي  �ل�شعيد  �لتناف�س على  متطورة متكنها من 
�لتطور�ت  �أن  كما  �لدولية،  �لت�شنيفات  يف  �ملتقدمة  �ملر�تب 
�حلديثة �لتي ت�شهدها �لدولة ت�شارك فيها جموع من �لعمالة 
�جلن�شيات،  خمتلف  م��ن  و�مل��ه��ن  �حل��رف  خمتلف  يف  �لعاملة 
وهو ما ي�شتدعي لفت �نتباه �لعديد من �ملوؤ�ش�شات و�لقطاعات 
�ملختلفة بالدولة �إىل �شرورة تكرمي تلك �لعمالة، وذلك كل يف 
موقعه تقدير�ً وعرفانا لتلك �لطبقة �لعاملة وما تقدمه من 
لتقدمي  �لقا�شية  �ملناخية  �لظروف  جممل  حتمل  مع  �جلهد 

خدماتهم لوطننا �حلبيب.

الكرمي ال�شهر  مل�شاريع  مليون   42

هيئة الهالل الأحمر تطلق حملة �شهر رم�شان لعام 1435هـ

حممد الفالحي: اعتمدنا 18 مليون درهم خارج الدولة لت�شتفيد 71 جهة يف 57 دولة 
عبداهلل البحر: ن�شاهم ب10 مليون درهم كدعم عبارة عن تخفي�شات وعرو�س

�شو�شن بكري: توفري م�شاحة كبرية يف املركز لكي ي�شتفيد اجلمهور باحلمالت
عبد العزيز الري�شي: تقدمي خدمات اأر�شيفية موؤكدة ل ي�شوبها �شائبة من اأربعني عام

•• تغطية وت�شوير -رم�شان عطا:

���ش��ه��ر رم�شان  ل��ق��دوم  ����ش��ت�����ش��ر�ف��اً 
،�أعلنت  ه����   1435 ل��ع��ام  �ل���ك���رمي 
�لإمار�تي  �لأح���م���ر  �ل��ه��الل  هيئة 
�ل�شهر  ل�شتقبال  ��شتعد�دها  ع��ن 
كافة  م����ن  و�لن����ت����ه����اء  �ل���ف�������ش���ي���ل 
مب�شاريع  �خل���ا����ش���ة  �ل���رت���ي���ب���ات 
�لتي  و�لإن�شانية  �خلريية  رم�شان 
تتوىل �لهيئة تنفيذها عرب فروعها 
د�خل �لدولة �أو عرب مكاتب �لهالل 
�لأح�����م�����ر و�جل���م���ع���ي���ات �خل���ريي���ة 
�لإن�شاين  �لعمل  يف  �لهيئة  �شركاء 
�لهيئة هذ�  ، ور�شدت  �لعامل  حول 
ليتم  �ألفاً   909 مليوناً   41 �لعام 
�ملو�شمية  �مل�����ش��اري��ع  ع��ل��ى  ���ش��رف��ه��ا 
ل�شهر رم�شان وهي �إفطار �ل�شائم 
�لفطر  عيد  وك�شوة  �لفطر  وزك���اة 

و�ملري �لرم�شاين.

التحديات االإن�شانية
و�شرح بذلك �لدكتور حممد عتيق 
للهالل  �ل���ع���ام  �لأم�����ن  �ل��ف��الح��ي 
�لهيئة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �لأح���م���ر، 
23 مليوناً و909  خ�ش�شت مبلغ 
رم�شان  حملة  مل�شاريع  دره��م  �أل��ف��اً 
هذ� �لعام د�خل �لدولة، منها مبلغ 

 ، كمبوديا   ، فيتنام  ،غ��ان��ا،  غينيا   ،
كينيا ، ليبيا ،مايل، ماليزيا، م�شر 
 ، نيجرييا  ،منغوليا،  موريتانيا   ،

�لنيجر،�لهند، ونيوزيلند�.
م�شيفاً باأن �لهيئة خ�ش�شت �لهيئة 
م��ب��ل��غ 7 م��ل��ي��ون دره����م ع��ب��ارة عن 
مبالغ �إ�شافية لتنفيذ برنامج �ملري 
�لف�شيل  �ل�شهر  خالل  �لرم�شاين 
�لتي  �ل����دول  يف  �مل�شتفيدين  ع��ل��ى 
و�لتحديات  �مل�شاعب  بع�س  تو�جه 
�لإن�شانية ب�شبب �لنز�عات �مل�شلحة 
)�لالجئن  �لطبيعية،  و�ل��ك��و�رث 
و  �لأردن  خم��ي��م��ات  يف  �ل�����ش��وري��ن 
قطاع  يف  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن   ، ل��ب��ن��ان 
جانب  �إىل   ، �لغربية  و�ل�شفة  غزة 
�لأردن  يف  �لفل�شطينين  خميمات 
�لأ�شر  وم�شاندة   ، ولبنان  و�ليمن 
�لغذ�ء  �أزم��ة  �ملت�شررة من  �ليمنية 
�ل�شمالية  �ملحافظات  م��ن  ع��دد  يف 
و�لغربية  و�جل��ن��وب��ي��ة  و�ل�����ش��رق��ي��ة 
، منها �شنعاء و ذم��ار و  و�لو�شطى 
�شقطرى  ج��زي��رة  و  �مل��ه��رة  و  �شبوة 
�أب��������ن وع��������دن و حل�����ج وت����ع����ز و  و 
�حلديدة و �إب ، خميمات �لنازحن 
�لأ�شر  م�����ش��اع��دة  �ل�����ش��وم��ال��ي��ن، 
�لنازحن  لبنان ،خميمات  �لفقرية 
باك�شتان،بالإ�شافة  يف  و�لالجئن 
للمتاأثرين مبوجات �لت�شونامي يف 

�شرييالنكا و�ملالديف وبنجالدي�س 
و�إندوني�شيا( .

جتاوز مرحلة ال�شراكة
�ل�شيد  �ك�����د  م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف 
جمعية  مم���ث���ل  �ل���ب���ح���ر  ع����ب����د�هلل 
�ل��ت��ع��اون��ي��ة ع��ل��ي حر�س  �ب��وظ��ب��ي 
�ملجتمعية  �مل�شاركة  على  �جلمعية 
وح���ث �مل��و�ط��ن��ن ع��ل��ى ب���ذل مزيد 
م��ن �ل��ت��ربع��ات لخ��و�ن��ن��ا يف �شوريا 
و�ن   ، و�لفريقية  �لعربية  و�لبالد 
�جلمعية هي �هم �ملوؤ�ش�شات �لد�عمة 
�لمار�تي  �لح��م��ر  �ل��ه��الل  لهيئة 
ليطغي  �ل�شر�كة  مرحلة  لتتجاوز 
و�لتد�وم  لالن�شجام  جديد  معني 
تعتزم  �جلمعية  �ن  �لبحر  و��شاف 
�لف   50 ت��ق��دمي  رم�شان  �شهر  يف 
حقيبة رم�شانية للجمهور حتتوى 
 %  30 �ىل  ت�شل  خ�شومات  على 
�شوف  و�ي�����ش��ا  �ل��ع��ادي  �ل�شعر  م��ن 
كدعم  دره��م  مليون  ب10  ت�شاهم 
وعرو�س  ت��خ��ف��ي�����ش��ات  ع���ن  ع���ب���ارة 
�لتى  �ل�شتهالكية  �ملنتجات  على 
تقدمها �جلمعية لزو�رها يف �ل�شهر 

�لكرمي .

حمالت خريية
�ل�شيدة  �ملارينا  و�ك��دت ممثلة مول 

ي�شكر  �ملركز  �ن  بكري على  �شو�شن 
�لحمر  �ل����ه����الل  ه��ي��ئ��ة  ح���م���الت 
 ، �خل���ريي  للعمل  �هميتها  وم���دي 
ل�شم  ممثلة  تلعبة  �ل��ت��ى  ودوره�����ا 
وتقدمي  �لعامل  �نحاء  �لم���ار�ت يف 
جميع  يف  للمحتاجن  �مل�����ش��اع��د�ت 
ب��ق��اع �لر�����س  و�ع��رب��ت ب��ك��ري عن 
��شتعد�د �ملول ل�شتقبال �أي حمالت 
�ل���ه���الل �لحمر  ي��ق��دم��ه��ا  خ��ريي��ة 
�لمار�تى يف �شهر رم�شان وتقدمي 
كبرية  م�شاحة  وتوفري  �مل�شاعد�ت 
يف �ملركز لكي ي�شتفيد منه �شريحة 

كبرية من �لز�ئرين .

املجتمع االماراتي
�متنانه  ع��ن  �ع��رب  �خ��ر  �شياق  ويف 
�لعزيز  ع���ب���د  �ل�������ش���ي���د  �ل�������ش���دي���د 
بالر�شيف  تنفيذي  مدير  �لري�شي 
�لوطني عن م�شاركة هيئة �لهالل 
للحملة  كر�عي  �لعام  هذ�  �لوطني 
�حلاجات  ل����ش���ح���اب  ت���ق���دم  �ل���ت���ى 
د�خل �لم��ار�ت وخارجها ، و��شاف 
�لري�شي �ن �لر�شيف �لوطني يعزز 
طبقات  م��ع  �لجتماعى  �لتو��شل 
على  وي��وؤك��د   ، �لم���ار�ت���ي  �ملجتمع 
�ر�شيفية  خ��دم��ات  لتقدمي  �ل��روؤي��ة 
موؤكدة ل ي�شوبها �شائبة من �ربعن 

عام من �لتا�شي�س .

9مليون و982 �ألف و500 درهم 
 123 عرب  �ل�شائم  �إفطار  مل�شروع 
توزيعها  مت  �ل�شائم  �إف��ط��ار  خيمة 
�أب��وظ��ب��ي وب��ن��ي يا�س  ك��ال��ت��ايل : يف 
وم�شفح 36 خيمة، يف دبي 4 خيام 
خيام  و3   ، خيام   5 �ل�شارقة  ويف   ،
يف ع��ج��م��ان ، وخ��ي��م��ة و�ح����دة يف �أم 
�لقيوين ، �أما يف ر�أ�س �خليمة فقد 
مت تخ�شي�س 10 خيام ، وعدد 28 
و�شو�حيها  �لعن  مدينة  يف  خيمة 
 ، �ل����ف����ج����رية  يف  خ���ي���م���ة  و11   ،
�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  خ��ي��م��ة  و25 

و�شو�حيها. 
�لهيئة  باأن  و�أ�شار حممد �لفالحي 
و352  م��ل��ي��ون   6 مبلغ  خ�ش�شت 

ق��ب��ل وق����ت ك����اف م���ن ح���ل���ول �شهر 
رم�شان.

وذكر �لفالحي باأن �لهيئة �عتمدت 
18 مليونا درهما لتعزيز جهودها 
�لإن�شانية خارج �لدولة خالل �شهر 
درهم  مليون   11 منها   ، رم�شان 
)�إفطار  �ملو�شمية  �ل�شهر  ل��رب�م��ج 
�شائم ، زكاة �لفطر ، ك�شوة �لعيد( 
 71 �ل��رب�م��ج  ، وت�شتفيد من ه��ذه 
 ، �ل���ع���امل  ح����ول  57دولة  يف  ج��ه��ة 
وحددت �لهيئة �مليز�نية �لتقديرية 
ل���ربن���ام���ج �إف����ط����ار �ل�����ش��ائ��م خ���ارج 
، فيما  ب�شتة مالين درهم  �لدولة 
�لفطر بثالثة مالين  زكاة  قدرت 
جانب  �إىل   ، دره�����م  �أل�����ف  و500 

�أل��ف و500 دره��م لتنفيذ م�شروع 
زك���اة �ل��ف��ط��ر ع��ل��ى ن��ط��اق �ل��دول��ة ، 
�لأ�شر  �آلف  �مل�شروع  من  وي�شتفيد 
من �لأر�مل و �لأيتام و غريها من 
ودولياً،  حملياً  �ل�شعيفة  �ل�شر�ئح 
م�شيفاً باأن �لهالل �لأحمر خ�ش�س 
درهم  �أل��ف  و500  مليون   1 مبلغ 
خ�ش�شت  كما  �لفطر،  عيد  لك�شوة 
 6،074،000 م���ب���ل���غ  �ل���ه���ي���ئ���ة 
درهماً للمري �لرم�شاين عبارة عن 
على  توزيعها  يتم  �شر�ئية  بطاقات 
و�أ�شحاب  و�مل��ع��وزة  �ملتعففة  �لأ���ش��ر 
�حتياجاتها  ل���ت���وف���ري  �حل����اج����ات 
خالل �ل�شهر ، وتتوىل فروع �لهيئة 
للم�شتحقن  وت�شليمها  ت��وزي��ع��ه��ا 

مليون و 500 �ألف عبارة عن ك�شوة 
�لعيد ، و ت�شمل �لدول �مل�شتفيدة من 
 ، �ل�شومال   ، �ليمن  �لرب�مج،  هذه 
فل�شطن ، لبنان ، باك�شتان ، �ألبانيا 
، �لبو�شنة ، �إندوني�شيا ،كاز�خ�شتان 
�لبحرين   ، �لأردن   ، �أفغان�شتان   ،
�ل���ر�أ����س   ، ����ش��ر�ل��ي��ا   ، ، �جل����ز�ئ����ر 
�لأخ�����ش��ر ، �ل�����ش��ن��غ��ال ، �ل�����ش��ود�ن ، 
�لعر�ق ، �لفلبن ، �ملالديف ، �ملغرب 
، �ليابان ، �أوغند� ، �يطاليا ، �إثيوبيا 
بنن،   ، ب��ن��ج��الدي�����س   ، �ي���رل���ن���د�   ،
تنز�نيا   ، ت�شيلي  ،ت�����ش��اد،  ت��اي��الن��د 
جنوب   ، جامبيا  ت��وج��و،   ، تون�س   ،
�أف��ري��ق��ي��ا ،ج���زر �ل��ق��م��ر، ج��ي��ب��وت��ي ، 
�شري�ليون   ، �شرييالنكا   ، رومانيا 

بهدف توحيد االإجراءات وتطوير اآليات التفتي�س والرقابة واالطالع على احتياجات املفت�شات

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شة عمل وجل�شة ع�شف ذهني ملفت�شات مراكز التجميل وال�شالونات ببلديات الدولة
•• اأبوظبي-الفجر:

�لعامة  �ل�����ش��ح��ة  �إد�رة  ن��ظ��م��ت 
ور�شة  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة 
�لتجميل  م���ر�ك���ز  مل��ف��ت�����ش��ات  ع��م��ل 
لبلديات  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل�����ش��ال��ون��ات 
�لإمار�ت بهدف توحيد �لإجر�ء�ت 
�آليات �لتفتي�س و�لرقابة  وتطوير 
�ل�شحة  م�شتويات  �أعلى  لتحقيق 
كل  �ل��ور���ش��ة  ح�شر  ،ح��ي��ث  �لعامة 
من مفت�شات بلدية دبي، و�ملنطقة 
وعجمان،   ، و�ل���ع���ن   ، �ل��غ��رب��ي��ة 
خالل  ومت  و�ل�شارقة،  و�لفجرية، 
�ل���ور����ش���ة م��ن��اق�����ش��ة ع�����ّدة حم���اور 
ت�شادف  �لتي  �مل�شكالت  �أه��م  مثل 
�خلا�شة  م��ه��ن��ت��ه��ا  يف  �مل���ف���ت�������ش���ة 
ع��ل��ى كافة  �ل�����ش��ح��ي��ة  ب���ال���رق���اب���ة 
 ، و�ل�����ش��ال��ون��ات  �لتجميل  م��ر�ك��ز 
�ل��ت��ي ي�شعب  �مل��خ��ال��ف��ات  وب��ع�����س 
يف  منها  �حل��د  �أو  عليها  �ل�شيطرة 
بالتجميل  �ملتعلقة  �لأن�شطة  هذه 
�ملتبعة  �لنظم  باأهم  �لتعريف  مع 
لكل  �ملن�شاآت  على هذه  �لرقابة  يف 
�أك�����د خليفة  ب��ل��دي��ة. م���ن ج��ان��ب��ه 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل���رم���ي���ث���ي  حم���م���د 
مدينة  بلدية  يف  �لعامة  �ل�شحة 

�لور�شة  ه��ذه  تنظيم  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
مدينة  بلدية  حر�س  مع  ين�شجم 
عالقات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  �أب���وظ���ب���ي 
�ملعنين  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �ل�����ش��ر�ك��ة 
بال�شحة �لعامة يف بلديات �لدولة 
، و�ل�شركاء �ل�شر�تيجين بهدف 
ملو�جهة  �مل�شركة  �جلهود  توحيد 
ت����و�ج����ه عمل  �ل���ت���ح���دي���ات �ل���ت���ي 
�أعلى  ت��ر���ش��ي��خ  �مل��ف��ت�����ش��ات وب��ه��دف 
معايري �ل�شحة �لعامة يف �ملر�فق 
�ل��ت��ي ت��ق��دم خ���دم���ات ل��ه��ا عالقة 

ب�شحة و�شالمة �ملجتمع .
من  �لبلدية  �أن  �لرميثي  و�أ�شاف 
�ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة يف جمال تطبيق 
�ملعايري �ملتقدمة يف جمال �لرقابة 
و�ل��ت��ف��ت��ي�����س و�ل��ت��ث��ق��ي��ف يف جمال 
�أعمال مر�كز �لتجميل و�شالونات 
�حلالقة وذلك نابع من �لتز�مها 
�أخطار  �أي  من  �ملجتمع  حماية  يف 
�ملمار�شات  ع����ن  ن���اجت���ة  ���ش��ح��ي��ة 
لبع�س  �ل�شحية  وغ��ري  �ل�شلبية 
ذ�ته  وب��ال��وق��ت  �لتجميل  م��ر�ك��ز 
م�شركة  روؤي���ة  و�شع  على  �لعمل 
ب�شاأن تطوير  �لبلديات  مع جميع 
وحتديث  و�ملتابعة  �ملر�قبة  �آليات 
ملمار�شة  �ل�شحية  �ل����ش���ر�ط���ات 

و�إيجاد  �مل��ن�����ش��اآت،  �إىل  و���ش��ول��ه��ن 
مو�قف وهذ� ما يوؤثر على قيامها 
�ملنا�شب،  �ل��وق��ت  يف  عملها  مب��ه��ام 
بو�شع  لهن  �ل�شماح  ���ش��رورة  م��ع 
وخ�شو�شا  �مل��رك��ب��ات  على  �ملخفي 
يف ف�������ش���ل �ل�������ش���ي���ف م����ع �رت����ف����اع 
درجات �حلر�رة ،كما طالبت بع�س 
�مل��ف��ت�����ش��ات ب�������ش���رورة وج����ود ربط 
�لأخرى  �ملوؤ�ش�شات  مع  �لكروين 
وذلك لت�شهيل �لإجر�ء�ت ، �إ�شافة 
كيفية  على  �ملفت�شات  تدريب  �إىل 
مر�كز  يف  �لعاملن  م��ع  �لتعامل 
�ل��ت��ج��م��ي��ل و�ل�������ش���ال���ون���ات �أث���ن���اء 
يو�جهن  لأن��ه��ن  وذل���ك  �لتفتي�س 
�لأفعال  وردود  �مل�����ش��ك��الت  ب��ع�����س 

بعد حترير �ملخالفات.
تطرقت  �لتي  �ملو��شيع  �أه��م  ومن 
�لرقابة  عملية  ه��ي  �ملفت�شات  لها 
�للو�تي  �ل���ع���ام���الت  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
يلجاأن �إىل �خلدمة يف �ملنازل مما 
يتيح لهن تقدمي معظم �خلدمات 
�ملمنوعة من �أهمها �حلناء �ل�شود�ء 
�لن�شاء  توعية  �أه��م��ي��ة  وط��رح��ن   ،
مكثفة  توعوية  ح��م��الت  وتنظيم 
�لناجتة  �ل�شحية  �ملخاطر  ب��اأه��م 
 ، �ملرخ�س  �لن�شاط غ��ري  ه��ذ�  ع��ن 

مل�شكلة  �ملفت�شات  بع�س  وتطرقت 
عملية  يف  ف��ردي  ب�شكل  خروجهن 
�لتفتي�س مما يعر�شهن لالأخطار 
وذل��ك لأن��ه��ن يجربن على دخول 
و�ملنعزلة  �لعلوية  و�لأدو�ر  �ملباين 
و�أح���ي���ان���ا يف �ل���ف���ر�ت �مل�����ش��ائ��ي��ة ، 
زيادة  ب�شرورة  �ملفت�شات  وطالبت 
مفت�شة  ل��ك��ل  ل��ي��ك��ون  �أع�����د�ده�����ن 
�ملفت�شات  بع�س  ونا�شدت  مر�فقة، 
بتقلي�س �شاعات �لتفتي�س يف ف�شل 
�ل�شيف، وتوفري تطعيمات معّينة 
لختالطهن  وذل����ك  ل��ل��م��ف��ت�����ش��ات 
ك��اف��ة �جلن�شيات  م��ن  ب��ال��ع��ام��الت 
�لأمر��س  بع�س  �نتقال  و�حتمال 
�ليومية  �لتفتي�س  عملية  �أث��ن��اء 

د�خل هذه �ملن�شاآت.
ت��ق��دم خليفة  �ل��ور���ش��ة   ويف خ��ت��ام 
�إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  �لرميثي 
بلديات  ممثالت  �ملفت�شات  جميع 
بالور�شة  �شاركن  �ل��الت��ي  �ل��دول��ة 
�أن  م��وؤك��د�  �إجناحها،  يف  و�شاهمن 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  �ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه 
عالقات �ل�شر�كة و�لتعاون وتبادل 
�خلرب�ت. كما كرمت بلدية مدينة 
�لالتي  �ملفت�شات  جميع  �أب��وظ��ب��ي 

�شاركن يف �إثر�ء حماور �لور�شة .

هذه �لأن�شطة . 
يف  م�شتمرة  �لبلدية  �أن  و�أ���ش��اف 
و�لإر�شادي  �ل��ت��وع��وي  برناجمها 
و�ل������رق������اب������ي �خل������ا�������س مب����ر�ك����ز 
�حلالقة  و����ش���ال���ون���ات  �ل��ت��ج��م��ي��ل 
م�شتوى  رف�����ع  ع���ل���ى  و�حل�����ر������س 
مرتادي  ل����دى  �ل�����ش��ح��ي  �ل���وع���ي 
�مل����ر�ك����ز م���ن خ����الل توزيع  ه����ذه 
�لتوعوية  و�لن�شر�ت  �لربو�شور�ت 

�ل���ت���ي جمعت  �ل���ذه���ن���ي  �ل��ع�����ش��ف 
ممثلن عن بلديات �لدولة �شهدت 
�مل�شكالت  م���ن  �ل��ع��دي��د  م��ن��اق�����ش��ة 
�لبديلة  و�حل�����ل�����ول  و�مل����ع����وق����ات 
�ملفت�شات،  ق��ب��ل  م���ن  و�مل���ق���رح���ة 
و�لتي تلخ�شت يف تو�شيات ونتائج 
مت رفعها �إىل �مل�شوؤولن لالطالع 
ومن  تطبيقها،  و�إم��ك��ان��ي��ة  عليها 
ت�شكيل  ي��ت��م  �أن  �مل��ق��رح��ات  ه���ذه 

وتنظيم  �ل�����ش��ام��ل��ة  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
�ل�شروح  وت���ق���دمي  �ل��ع��م��ل  ور������س 
�ملمار�شات  جم�����ال  يف  �ل����الزم����ة 
�ل�شحيحة و�ليجابية يف جمالت 
ومطابقة  �لتجميل  م�شتح�شر�ت 
مر�كز  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �لأج���ه���زة 
�ل�شحية  ل��ل��م��ع��اي��ري  �ل��ت��ج��م��ي��ل 

�ملعمول بها حمليا وعاملياً.
و�أ�شار �لرميثي �أن �لور�شة وجل�شة 

�لدولة  ب��ل��دي��ات  مل��ف��ت�����ش��ات  جل��ن��ة 
جت���ت���م���ع ����ش���ن���وي���اً مل���ن���اق�������ش���ة �أه����م 
�ملطروحة  و�مل��و����ش��ي��ع  �ل��ق�����ش��اي��ا 
بالإ�شافة  �ل�����ش��اأن،  ب��ه��ذ�  �ملتعلقة 
�ل�شر�طات  بع�س  ت��وح��ي��د  �إىل 
و�لنظم ، �إ�شافة �إىل بع�س �لأمور 
�ملفت�شة يف عملها مثل  تعوق  �لتي 
ت��خ�����ش��ي�����س ���ش��ائ��ق مل��ر�ف��ق��ت��ه��ن يف 
ل�شعوبة  وذل���ك  �لتفتي�س  عملية 

�شمن مبادرة توعيتي هويتي .. حماكم دبي تد�شن خدمة الت�شال املرئي للرد على ا�شتف�شارات ذوي العاقة ال�شمعية
•• دبي –الفجر:

د�شن �شعادة طار�س عيد �ملن�شوري 
م���دي���ر ع����ام حم���اك���م دب�����ي، خدمة 
ل�����ل�����رد على  �مل������رئ������ي  �لت�����������ش�����ال 
��شتف�شار�ت ذوي �لعاقة �ل�شمعية، 
ت��وع��ي��ت��ي هويتي  م����ب����ادرة  ���ش��م��ن 
وذلك يف �طار حر�س حماكم دبي 
�لد�ء  وك��ف��اءة  فاعلية  تعزيز  على 
�ل�شتغالل  خ���الل  م��ن  �ل��د�خ��ل��ي 
�لمثل للمو�رد و�ل�شر�كات �ملعرفية 

 ، للجميع  م��ك��ان  جمتمعي  ب��دب��ي، 
حتويل  بهدف  �طالقها  مت  و�لتي 
دبي مدينة �شديقة لذوي �لعاقة 
�أن  و�أ���ش��اف   .2020 ع��ام  بحلول 
�لت�شال  خ��دم��ة  م�����ش��روع  �ط���الق 
على  نوعها  من  �لأول  هي  �ملرئي، 
للرد  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  م�شتوى 
�لعاقة  ذوي  ����ش��ت��ف�����ش��ار�ت  ع��ل��ى 
و  �لذكية،  �لهو�تف  عرب  �ل�شمعية 
�نه �شوف يعزز جهود حماكم دبي 
�لع���اق���ة،  ذوي  مت��ك��ن  جم����ال  يف 

للت�شهيل  �ل��ي��ه��ا،  ي��ح��ت��اج��ون  �ل��ت��ي 
من  دب���ي  حم��اك��م  متعاملن  ع��ل��ى 
م�شري�ً  �ل�����ش��م��ع��ي��ة.  �لع���اق���ة  ذوي 
�لعاقة  ذوي  متكن  �ن��ه  �شعادته 
�ل�شمعية من �لتو��شل مبا�شرة مع 
�ملعلومات  على  للح�شول  �ملجتمع 
�ملطلوبة  �و  �ل��الزم��ة  و�خل���دم���ات 
ت�����ش��اع��ده��م ع���ل���ى �ل���ت���و�����ش���ل مع 
�ملجتمع، يتو�فق مع ��شر�تيجيتنا 
�لقائمة يف ت�شهيل �لعمليات لكافة 

�أفر�د �ملجتمع.

و�لتقنية و�ملالية و�ملادية، للو�شول 
�لريادة يف عمل  �لد�ئرة  �ىل روؤي��ة 
���ش��ع��ادة طار�س  و�����ش���ار   . �مل��ح��اك��م 
حماكم  عام  مدير  �ملن�شوري  عيد 
�ملرئي  �لت�����ش��ال  خ��دم��ة  �ن  دب����ي، 
�لذكية للرد على ��شتف�شار�ت ذوي 
�لعاقة �ل�شمعية يف �لد�ئرة، ياأتي 
ملبادرة  �لتكميلية  �جلهود  باب  من 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
�مارة  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر����ش��د 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  دب����ي، 

م����ن خ�����الل ح�������ش���اب مل���ح���اك���م دبي 
عرب   )Dubaicourts(
ب�شكايب،  �ل���ذك���ي���ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�شات،  وي  �ىل  بالإ�شافة  وت��اجن��و، 
�لر�شمية  �ل���ع���م���ل  ف�����رة  خ�����الل 
�ىل  �شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  م��ن 
و�شتقوم  ظ��ه��ر�ً،  �ل��و�ح��دة  �ل�شاعة 
فاطمة �ملناعي �ملرجمة �لقانونية 
لذوي �لعاقة �ل�شمعية يف حماكم 
دبي، بالرد على مكاملاتهم و�لجابة 
ع��ل��ى ����ش��ت��ف�����ش��ار�ت��ه��م و�لج�����ر�ء�ت 
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العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

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

CN 1482003:ليوم �ل�شعيد رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �شامل �حمد �شالح �لكثريي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شعيد �شامل عبيد جا�شم بن �شبيت �لطنيجي

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

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

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
للمو�د  �ل�ش�����ادة/طازج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لغذ�ئية رخ�شة رقم:CN 1519824 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبيد خليفة �حمد خليفة �لزعابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف ظافر حمد ح�شن نديل �لهاجري

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �جل�شيم 

 CN 1030847:لزينة �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خلفان �شيف خلفان عبد�هلل �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف خمي�س حممد ثامر حممد �ملن�شوري

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

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

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �لثعبان لت�شليح 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1057782 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عبد�لرحمن حممد علي �بر�هيم و�شو��س �لزعابي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�لرحمن حممد علي �بر�هيم و�شو��س �لزعابي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف عبد�لرحمن حممد يو�شف
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية �ىل موؤ�ش�شة فردية

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز بل�س �نرنا�شيونال 

�لطبي ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1484314 قد تقدمو� �لينا بطلب
لال�شتثمار�ت  �نرنا�شيونال  بل�س  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

plus international investments l.l.c ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة باركورز �لتريناتيف ماجنمنت جي 

parcours alternative management jlt ل تي�
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف بل�س ميديكال هولدينجز جي م بي 

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لمار�ت �شيان خلدمات 

�لطاقة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1450028 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

SAE-AN شافة ��س �يه �ي - �يه �ن �جننريينج��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 ��شافة حممد �شعيد عامر حمد �لنيادي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حميد �شعيد عامر حمد �لنيادي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

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

�بو هارون للمقاولت �لكهربائية
 رخ�شة رقم:CN 1022234 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

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

لتجارة �لجهزة �للكرونية
 رخ�شة رقم:CN 1196377 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعالن تعليق رخ�شة
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية بان 
�لتجاري  بال�شم   CN  1544301: رقم  �لتجارية  �لرخ�شة 
�شند لتخلي�س �ملعامالت وميلكها �ل�شيد/ مهدي نا�شر �شامل 

�حمد ج�شار �حلمريي.
عام  ملدة  �عاله  �ملذكورة  �لتجارية  �لرخ�شة  تعليق  تقرر  فقد 

�بتدء�ً من تاريخ �لعالن.
وذلك بناء على طلب �شاحب �لرخي�س

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

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

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم باك�شتان بنجاب ذ.م.م

  رخ�شة رقم:CN 1200269 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شيف �شعيد حميد م�شبح �لهند��شي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شيف �شعيد حميد م�شبح �لهند��شي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شجاد �حمد بن حممد �ر�شاد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �جمد علي حممد رم�شان
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 0

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 10*1.20 �ىل 10*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/مطعم باك�شتان بنجاب ذ.م.م
PAKISTAN PUNJAB RESTAURANT LLC

�ىل/مطعم باك�شتان بنجاب 
PAKISTAN PUNJAB RESTAURANT

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

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
�لكهربائية  للمقاولت  �لرباح  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1108879 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لرباح للمقاولت �لكهربائية

AL RABAAH ELECTRICAL CONTRACTING EST

�ىل/موؤ�ش�شة �لرباح لالعمال �لكهربائية

AL RABAH ELECTRICAL WORKS EST

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شالح �لتمديد�ت و�لركيبات �لكهربائية )4321001(

تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية )4220904(

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هيد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN 1277580:بارد كافيه - فرع �لعن 1 رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

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

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لبدر �ملنري للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1119676 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد ي�شلم �شامل وقا�س من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد ي�شلم �شامل وقا�س من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فريو�س نهار كاتو

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*3 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/بقالة �لبدر �ملنري للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
AL BADR AL MUNEER FOODSTUFF GROCERY LLC

�ىل/بقالة �لبدر �ملنري للمو�د �لغذ�ئية
AL BADR AL MUNEER FOODSTUFF GROCERY

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

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

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

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

CN 1274482:ليدي - فرع �لعن 2 رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا رحاب �ل�شام 

رخ�شة رقم:CN 1549067 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عبد�لرحمن �حمد علي حممد �لنعيمي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�لرحمن �حمد علي حممد �لنعيمي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة في�شل حممد - �لعودة %100
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

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

 CN 1139084:لعمال �لبناء ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفة يو�شف عبد�هلل ح�شن خوري %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �بوبكر �شديق حممد ح�شن �خلوري

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مر�حب خلدمات �لطباعة

  رخ�شة رقم:CN 1184547 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمال عا�شة �شفر حممد روي�شد �ملرزوقي �لبقمي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/قا�شم حممد مو�شى عقله من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ قا�شم حممد مو�شى عقله من 100% �ىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف مانع مبارك �شيف خويدم �ملن�شوري
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

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

تعديل ��شم جتاري:من/مر�حب خلدمات �لطباعة
MARAHEB PRINTING SERVICES

�ىل/مر�حب خلدمات �لطباعة ذ.م.م 
MARAHEB PRINTING SERVICES LLC

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

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

النوار لتجارة قطع غيار املعدات الثقيلة- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
غيار  قطع  لتجارة  )�لنو�ر  �أعاله  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
يو�شف  �شعد  �أمري   / �مل�شفى  يعلن  م(  م  ذ   - �لثقيلة  �ملعد�ت 
�أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق 
مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م 
�لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعن للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

 اإعــــالن ت�صفيــــة �صركــــة

العدد 11125 بتاريخ 2014/6/17

تكنو ان للتجارة- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
م(  م  ذ   - للتجارة  �ن  )تكنو  �أعاله  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة �ملذكورة 
�ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله 
�عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل 
�مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
بالإعالن  �ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �لإعالن، 

ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعن للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

 اإعــــالن ت�صفيــــة �صركــــة

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�س. �شن �نرنا�شيونال �لتجارية
EVER SHEEN LONDON:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:211286       بتاريخ:2014/5/6 م
با�ش��م:�س. �شن �نرنا�شيونال �لتجارية

وعنو�نه:�لمار�ت دبي ، �خلليج �لتجاري �س.ب: 15093 هاتف: 044508588 فاك�س: 044508589 
م�شكرة  مكياج  م�شاحيق  مكياج  �لتجميل  م�شتح�شر�ت  بالفئة:3  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
ملمع ��شافر طالء ��شافر �قالم حتديد �لعيون و�حلو�جب و�ل�شفاه كرميات تبي�س �لب�شرة �طقم جتميل 
عطور  �لعيون  �شالل  ب�شرة  تبي�س  ب��ودر  �ملكياج  مزيل  حملول  �لعيون  ر�شم  خ��دود  �حمر  للب�شرة  كرميات 

معطر�ت ج�شم . 
ر�شمة  فوقها  ومن  �لالتينية  بالحرف  مكتوبة   EVER SHEEN LONDON:لعالمة� و�شف 

على �شكل ورده و�لحرف باللون �ل�شود على خلفية بي�شاء . 
لعتبارها  �لعالمة  عن  مبعزل   Iondon كلمة  ��شتخد�م  عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ل�ش��ر�طات:عدم 

منطقة جغر�فية. 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر: 

ت�شّلم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  �آل 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع، مب��ق��ر �ل������وز�رة يف 
عليها  ح�����ش��ل��ت  ج���و�ئ���ز   4 �أب���وظ���ب���ي، 
بد�ية  و   2013 ع���ام  ن��ه��اي��ة  �ل�����وز�رة 
2014 منها جائزة �أف�شل �ملمار�شات، 
بجائزة  �حلكومي  �لت�شال  جمال  يف 
حممد بن ر��شد للتميز �حلكومي �لتي 
ح�شلت عليها �لوز�رة موؤخر�ً وجائزة 
لالإبد�ع  �ل��ب��الت��ي��ن��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أف�شل  وج��ائ��زة  �ملوؤ�ش�شية  و�ل�شمعة 
ت�شميم جلائزة للربدة بال�شافة �إىل 
�ل�شر�تيجي  �ل��ذه��ب��ي  �ل��ت��م��ي��ز  درع 
ع���ن ف��ئ��ة م���و�ق���ع �ل���������وز�ر�ت �ل�����دورة 

�خلام�شة.

نهيان بن مبارك  �ل�شيخ  و�أك��د معايل 
�لتي  �لأرب��ع��ة   �جل��و�ئ��ز  �أن  نهيان  �آل 
ح�شلت عليهم وز�رة �لثقافة و�ل�شباب 
وتنمية �ملجتمع يف �لعديد من �ملجالت 
بجائزة  �لأخ��ري  �لفوز  مقدمتهم  ويف 
ل�����الد�ء �حلكومي  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
�ملتميز فئة �أف�شل �ملمار�شات يف جمال 
ت��ع��ك�����س �جلهد  �لت�������ش���ال �حل��ك��وم��ي 
�ل�شيا�شات  �ملتو��شل يف جمال تطوير 
�إيل  �ل����ر�م����ي����ة  و�ل�����ش����ر�ت����ي����ج����ي����ات 
�ملقدمة  �خلدمات  مب�شتوى  �لإرت��ق��اء 
�لعاملن  م��ه��ار�ت  ورف��ع  للمتعاملن 
ب����ال����وز�رة وق���در�ت���ه���م مم���ا ي�����ش��ه��م يف 
�أع���ل���ى معدلت  ل��ت��ح��ق��ي��ق  حت��ف��ي��زه��م 

�لأد�ء يف خمتلف �لقطاعات.
�ل�شيا�شات  ه��ذه  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف 
�لكو�در  �أف�شل  �ختيار  على  �شاعدت 

�ل��ب�����ش��ري��ة �مل���درب���ة ل��ل��ع��م��ل ب���ال���وز�رة، 
و�ل��ت��اأك��د م��ن �لل��ت��ز�م �جل��اد بتطوير 
�ل���ك���ف���اء�ت �مل��ت��م��ي��زة ب��ه��ا، و�إع���د�ده���م 
ل�شغل �لوظائف �لتخ�ش�شية و�ملهنية 
�لقيادية،  �ل��وظ��ائ��ف  �إيل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ومثالية  ���ش��ام��ل��ة  خ���دم���ات  وت���ق���دمي 
لكافة �لعاملن بحيث توفر لهم �أعلى 
م�شتوى من �لر�شا �لوظيفي وتدعيم 
للوز�رة،  �ل���د�ئ���م  ب��الن��ت��م��اء  �ل�����ش��ع��ور 
م�شري�ً معاليه �إىل �أن ح�شول �لوز�رة 
�أقل من عام  �أربعة جو�ئز خالل  على 
ه����ذه �جل����و�ئ����ز يعك�س  ب��ح��ج��م م��ث��ل 
ت��وؤدي��ه قطاعات  �ل���ذي  �ل���دور  فاعلية 
و�ملر�كز  �ملختلفة  و�إد�ر�ت���ه���ا  �ل����وز�رة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل���ت���اب���ع���ة ل���ه���ا م����ن جانب 
للجمهور،  �ملقدمة  خدماتها  م�شتوى 
مبا ي�شل لتحقيق ثقة �ملتعاملن مع 

ملعايري  �ل���وز�رة  �تباع  ويوؤكد  �ل���وز�رة، 
�جلودة �ل�شاملة و�لإبد�ع.

حددت  ق��د  �ل�����وز�رة  �إن  معاليه  وق���ال 
�لتنمية  يف  �ل��ري��ادة  بتحقيق  روؤي��ت��ه��ا 
�لثقافية و�ملجتمعية وتنفيذ �خلطط 
و�لرب�مج وفق �أف�شل �ملعايري �لعاملية 
بالتطوير  و�لقيام  �ملجالت  كافة  ويف 
�ل�شامل للخدمات و�لرب�مج و�ملبادر�ت 
�ملعنوية  �ل���روح  ورف���ع  تقدمها،  �ل��ت��ي 
مل��وظ��ف��ي �ل��������وز�رة وحت��ف��ي��زه��م على 
�لتطوير  عملية  يف  و�مل�شاهمة  �لعمل 
�لنتائج  لأف�����ش��ل  و����ش���وًل  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

ومتكن م�شتويات �لتميز و�جلودة .
�ل�شيخ  م��ع��ايل  ه��ن��اأ  كلمته  خ��ت��ام  ويف 
جميع   ، نهيان  �ل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
موظفي �لوز�رة وفرق �لعمل �ملتميزة 
�لإجن����از�ت  حتقيق  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي 

مبعايري  �لل���ت���ز�م  �شمن  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي 
�جلودة �لعاملية.

عفر�ء  �شعادة  قالت  �آخ��ر  جانب  وم��ن 
�لثقافة  وز�رة  وك���ي���ل   ، �ل�������ش���اب���ري 
�لفوز  �أن  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب 
باأربع جو�ئز هو نتيجة لدعم ومتابعة 
�آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
�ملتو��شلة  للجهود  وحم�شلة   ، نهيان 
�لتي قامت بها �لوز�رة على مدى عام 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق  يف   ،
يف جميع قطاعات �لوز�رة ، من خالل 

تطبيق معايري �جلودة �لعاملية. 
و�أ�شافت، �أن �لإجنازت �جلديدة تاأتي 
�ل���د�ئ���م���ة �لتي  ل��ل��م��ح��اولت  ن��ت��ي��ج��ة 
بالتخطيط  لالرتقاء  �ل��وز�رة  تبذلها 
�ملوؤ�ش�شي، وتنفيذ �لأعمال على �لأ�ش�س 
ما  �ل�شر�تيجية،  ل���الإد�رة  �حلديثة 

للتو�جد  �ل��د�ئ��م  �ل�شعي  علينا  ميلي 
 ، �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات  �أرق��ى  بن  بقوة 

و�شمن جمالت �لتناف�شات �لعاملية. 
�ل�������وز�رة  �إن  �ل�������ش���اب���ري  و�أو�����ش����ح����ت 
متطورة  عمل  منظومة  تفعيل  تبنت 
وتتمثل  �ل��وز�رة  يتمحور حولها عمل 
�لتعامالت  ج��م��ي��ع  يف  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة  يف 

و�ملثمر  �مل�شتمر  �لتو��شل  خ��الل  من 
م����ع ك���اف���ة �لأط���������ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة د�خ����ل 
�ل��وز�رة وخارجها، و�لتميز من خالل 
لال�شتفادة  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  ن��ق��ل 
�ملبتكرة  �ل���وز�رة  وبر�مج  خدمات  من 
�لقطاع  �حتياجات  لتلبية  و�ملتنوعة 
، و�ل����ت����ع����اون مع  ب���ال���دول���ة  �ل���ث���ق���ايف 

يف  بالثقافة  �ملعنية  �لأط����ر�ف  جميع 
وتنفيذ  لو�شع  حقيقية  �شر�كة  �إط��ار 
�لتي  و�ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ات  �لأه��������د�ف 
��شتفادة  �أق�����ش��ي  حت��ق��ي��ق  ت�����ش��ت��ه��دف 
�ل�شعي  خ�����الل  م����ن  ث���ق���ايف  مل��ج��ت��م��ع 
وحتقيق  �لحتياجات  لتلبية  �ل��د�ئ��م 

�لأهد�ف.

•• نيويورك-وام:

�أكدت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لليلة قبل �ملا�شية دعمها 
�لتنمية  �لإعاقة يف جميع جو�نب خطة  م�شائل  �إدر�ج  جهود 
�ل�شيا�شي  �لل��ت��ز�م  2015 مبا ي�شهم يف حتقيق  ع��ام  ملا بعد 
�لفئة.  بهذه  لالرتقاء  �ل�شرورية  �لتد�بري  لإت��خ��اذ  �ل���الزم 
�ملتحدة يف ورق��ة قدمتها  �لأمم  ل��دى  �ل��دول��ة  بعثة  و�أع��رب��ت 
خالل �جلل�شة �ل�شابعة ل� موؤمتر �لدول �لأطر�ف يف �إتفاقية 
حقوق �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة ..عن �إرتياحها لتز�من �نعقاد 
�شاملة  �لدولية لو�شع خطة  �ل�شتعد�د�ت  �لإجتماع مع  هذ� 
�لهتمام  �إي��الء  تعزيز  ي�شهم يف  2015 مبا  بعد  ملا  للتنمية 
 - ي�شكلون  �لذين  �لإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س  �ملنا�شب  �ل��دويل 
قدم  على  �شملهم  �لعامل..معتربة  �شكان  من  �ملائة  يف   -  15
�لوطنية  �مل�شتويات  على  كافة  �لتنمية  جم��الت  يف  �مل�����ش��او�ة 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة ع��ام��ال م���وؤث���ر� ب�����ش��ورة �أ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
عملية �لتنمية �ل�شاملة و�لق�شاء على �لفقر يف جمتمعاتهم 
�لتي  �جل��ه��ود  �ل��ورق��ة  و��شتعر�شت  �ل��ع��امل��ي.  �مل�شتوى  وع��ل��ى 
�لفئة  ه��ذه  وح��م��اي��ة  رع��اي��ة  ل�شمان  �لإم�����ار�ت  دول���ة  بذلتها 
�إحر�م  كفل  �ل��دول��ة  د���ش��ت��ور  �أن  �إىل  م�شرية  �مل��و�ط��ن��ن  م��ن 
وحماية حقوق �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة ورعايتهم وتاأهيلهم 

�أكدت  �لد�شتور  م��و�د  �إن  وقالت  �ملجتمع.  و�شالح  ل�شاحلهم 
حق �ملعاق يف �لعي�س �لكرمي و م�شاو�ته بغريه من �لأ�شحاء 
حقوقه  على  ح�شوله  دون  ي��ح��ول  �شببا  �لإع��اق��ة  ت��ك��ون  ف��ال 
�لحتادي  للقانون  وتطرقت   . جمتمعة  بناء  يف  م�شاركته  �أو 
�لأ�شخا�س  حقوق  ب�شاأن   2006 ع��ام  �ل�شادر   -  29  - رق��م 
م���ن ذوي �لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة و�ل�����ذي ن�����س ع��ل��ى �أن����ه ل 
�أو  �لنت�شاب  دون  مانعا  ذ�تها  �خلا�شة يف  �لحتياجات  ت�شكل 
�للتحاق �أو �لدخول �إىل �أي موؤ�ش�شة تربوية �أو تعليمية من 
�أي نوع حكومية كانت �أم خا�شة..و�لذي ميثل حر�س �لدولة 
و�شمان  �ملعاقن  فئة  م�شاعدة  �شاأنه  من  ما  كل  تاأمن  على 
�حلياة �لكرمية لهم دون متييز كغريهم من �لأ�شخا�س غري 
�ملعاقن. وذكرت بعثة �لدولة �أنه باإن�شمام دولة �لإمار�ت �إىل 
�تفاقية حقوق �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة عام 2012 �كت�شبت 
فئات  جميع  من  �أو�شع  و�هتماما  �أك��رب  زخما  �ملعاقن  حقوق 
�ملجتمع. و�أ�شارت �إىل �أن موؤ�ش�شات �لدولة تبذل كامل �جلهود 
لتفعيل مو�د �لإتفاقية �لدولية حلقوق �لأ�شخا�س من ذوي 
�إنتهجت كامل  �ل�شوؤون �لإجتماعية  �أن وز�رة  �لإعاقة موؤكدة 
و�شمان  �لتفاقية  لتفعيل  �ل��الزم��ة  و�لإج�����ر�ء�ت  �ل��ت��د�ب��ري 
تعتمد  �لتي  وروؤيتها  �شموليتها  �نطالقا من  �ملعاقن  حقوق 
ما  عادة  �ملوؤ�ش�شات  �أن هذه  �إىل  ولفتت  �لعاملية.  �ملعايري  على 

�حلياة  وت��وف��ري  �مل��ع��اق��ن  ل��رع��اي��ة  �شامل  �إط���ار  �شمن  تعمل 
و�لنف�شية  �لطبية  و�لرعاية  �لعالج  ذلك  يف  مبا  لهم  كرمية 
�ملهني  و�ل��ت��اأه��ي��ل  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  وف��ر���س  و�لإجتماعية 
�ملنا�شب مبا ينا�شب وقدر�تهم و�إحتياجات �لتنموية وي�شهم يف 
نف�س �لوقت بتمكينهم من �لثقة و�لندماج غي جمتمعاتهم..
موؤكدة �أن �لدولة �إنتهجت �شيا�شة لتوعية جمتمعها بق�شايا 
�أ�شهم يف  �لإعاقة و�لتعريف بحقوق �ملعاقن وق�شاياهم مما 
�نطالق  منذ  �أن��ه  و�أ�شحت  نحوهم.  �ل�شلبية  �لنظرة  تغيري 
�إ�شر�تيجية �حلكومة �لإحتادية لل�شنو�ت 2011 - 2013 
�تخذت �لإمار�ت منحى جديد� نحو �إيالء �أهمية �أكرب للتنمية 
�لإجتماعية �ل�شاملة تركز على �لإنتقال من منهجية �لرعاية 
�ىل  �إ�شتناد�  �لإجتماعية  �لتنمية  منهجية  �إىل  �لإجتماعية 
�لأ�شا�س  ي�شكل  �لأف��ر�د  بتمكن  �لإ�شتثمار  �أن  مفادها  قناعة 
 . للمجتمع  �مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �لتنمية  عليه  ترتكز  �ل��ذي 
ع��ادة وفق  تتم  �لإم���ار�ت  �ملعاقن يف  ت�شري رعاية  �أن  و�أك���دت 
�ملعاقن  متكن  �إىل  �لأوىل  بالدرجة  تهدف  ممنهجة  خطة 
وز�رة  �أطلقتها  �لتي  �ملبادرة  �ملجتمع..و�إعتربت  يف  ودجمهم 
حتت  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  وتبنتها  �لإجتماعية  �ل�شوؤون 
�شعار مدر�شة �جلميع .. خطوة رئي�شية نحو حتقيق �لإدماج 
�ملجتمعي للمعاقن و�إ�شر�كهم يف عملية �لتنمية..م�شرية �إىل 

�أن هذه �ملبادرة حققت جناحا ملمو�شا من حيث توفري نظام 
تعليم جامع للمعاقن يف خمتلف �ملر�حل �لتعليمية وجنحت 
يف �إدماج - 75 - يف �ملائة من �لفئات �مل�شتهدفة لالإدماج ومن 
�ملتوقع �إدماج - 100 - يف �ملائة من �لفئات يف عام 2015. 
وقالت �إن هذه �لتد�بري �أ�شهمت يف ��شتمر�ر ع�شر�ت �ملعاقن 
و منهم  �ملر�حل  �على  �ىل  �لعديد منهم  وو�شول  �لتعليم  يف 
�لورقة  ��شتعر�شت  كما   . �ل��دك��ت��ور�ة  �شهادة  على  ح�شل  من 
لدعم جهود حماية  �لإم���ار�ت  تبذلها  �لتي  �لأخ��رى  �جلهود 
��شت�شافت  �لإم��ار�ت  �أن  �إىل  �ملعاقن م�شرية  وتاأهيل  ورعاية 
�لعديد من �ملوؤمتر�ت �لدولية �خلا�شة بالإعاقة مثل موؤمتر 
�لذي يعقد كل عامن  �ملعروف مب�شمى ريهاب  للتاأهيل  دبي 
�لدر��شات و�لأبحاث �خلا�شة بذوي  �أحدث  و يعنى مبناق�شة 
�لإعاقة وعر�س �آخر �لخر�عات و�ملبادر�ت و�مل�شاريع �خلا�شة 
خمتلف  من  و�ملخت�شن  �لباحثن  من  كبري  ع��دد  مب�شاركة 
�لذي يعقد كل عام  للتاأهيل  �أبو ظبي  �لعامل بجانب موؤمتر 
و يتناول مو��شيع حمددة مثل �لتدخل �ملبكر و�لتاأهيل �ملهني 
ونوهت  �خلا�شة.  �لربية  جم��ال  يف  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  وبحث 
مبوؤمتر قادرون �لذي ��شت�شافته �أبوظبي خالل �شهر مار�س 
هذ� �لعام و هو �لأول من نوعه حول �إدماج و�شمل �ملعاقن يف 
�ملجتمع..لفتة �إىل �مل�شاهمات و�ملبادر�ت �لأخرى �لتي تبنتها 

مبا  �مل��دين  و�لقطاع  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  خ��الل  م��ن  �ل��دول��ة 
�لوقاية  �ملعاقن ب�شريا على م�شتوى  �إىل دعم  �لهادفة  فيها 
�شركاء عاملين  �لتي تعمل مع  دبي  نور  و�لعالج مثل مبادرة 
�إىل  �إ�شافة  �لب�شرية  و�لإع��اق��ة  �لعمى  م�شببات  على  للق�شاء 
�إن�شاء م�شت�شفيات متنقلة حول �لعامل لعالج  جهود �لدولة يف 
�إىل  و�أ�شارت  �أو ديانة.  �ملعاقن ب�شريا دون تفرقة بن جن�شية 
بنت  �ليازية  �ل�شيخة  �شمو  �ملحلية مثل مبادرة  �ملبادر�ت  بع�س 
�ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد  �آل نهيان حرم �شمو  �شيف بن حممد 
�آل نهيان وزير �خلارجية لتدريب �ملعلمن و�ملدر�شن وتاأهيلهم 
لتنفيذ بر�مج دمج �ملعاقن بجانب جائزة �شمو �لأمرية هيا بنت 
�خلا�شة  �لربية  بقطاع  لالإرتقاء  �خلا�شة  للربية  �حل�شن 
ونوهت  �لإع���اق���ة.  ذوي  لفئة  �مل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات  و�ل��ن��ه��و���س 
لدعم  �ل��دول��ة  تقدمها  �ل��ت��ي  �لأخ����رى  �خل��ارج��ي��ة  مب�شاهمات 
�ل�شندوق  م�شاهمات  فيها  مبا  �ملعاقن  وتاأهيل  رعاية  جهود 
هيئة  متوله  �ل��ذي  �لفل�شطينين  �ملعاقن  لتاأهيل  �لإم��ار�ت��ي 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي مل�شاعدة ومتكن هوؤلء �ملعاقن على 
�لندماج يف �ملجتمع مبا يف ذلك م�شاعدتهم على �إقامة م�شاريع 
لهم  �ملعي�شة  م�����ش��اري��ف  ت��دب��ري  يف  عليها  ي��ع��ت��م��دون  �ن��ت��اج��ي��ة 
ولأ�شرهم. و�أكدت �لبعثة �لتز�م قيادة دولة �لإم��ار�ت �لر�شيدة 

بجعل �لإمار�ت بلد� �شديقا لفئات �ملعاقن كافة.

نهيان بن مبارك يت�شلم 4 جوائز لوزارة الثقافة يف الت�شال 
احلكومي وال�شمعة املوؤ�ش�شية والربدة واملوقع اللكرتوين

الإمارات توؤكد اأمام الأمم املتحدة دعمها جهود اإدراج م�شائل الإعاقة يف خطة التنمية ملا بعد 2015

•• دبي-وام: 

بحث وفد وز�رة �لعمل �شبل تعزيز �لتعاون �مل�شرك مع �لإد�رة �لعامة و�لإقامة و�شوؤون �لأجانب 
وفق  �لناجحة  و�ملبادر�ت  �ملقرحة  �لتجارب  من  �ملكت�شبة  و�خل��رب�ت  �ملوؤ�ش�شي  �لتو�فق  وتبادل 
�لقيم �لتي حتددها عالقاتها �لد�خلية و�خلارجية وتعك�س ثقافة �لإد�رة يف �لتطوير �مل�شتمر 

بتعزيز قنو�ت �لت�شال �لفعال.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �لوفد ملقر �إقامة دبي لالإطالع على �أبرز �خلدمات �لتي 
�إجناز  �إليه من خدمات جديدة متميزة و�شهولة  �ملتعاملن وما و�شلة  �لإد�رة جلموع  تقدمها 

�ملعامالت و�إجر�ء�ت �شري �لعمل �ملتبعة يف قطاعات �لإد�رة و�أق�شامها.
�أحمد �ملري �ملدير �لعام لالإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب  ورحب �شعادة �للو�ء حممد 
دبي وحميد عبد�هلل  �ملهريي مدير مكتب عمل  �شعيد  �لذي �شم خمي�س  �لز�ئر  بالوفد  بدبي 
بن كلي م�شوؤول خدمة �ملتعاملن و�أحمد خليفة مدير وحدة �شوؤون �ملن�شاآت وب�شري �لغافري 

م�شرف وكالت �لتوظيف �خلا�شة.
�أف�شل �خلدمات  �آمر للعناية باملتعاملن عر�شا حول  �إد�رة  وقدم �لنقيب �شامل بن علي مدير 
�للكرونية �مل�شتحدثة جلموع �ملتعاملن كخدمة �أمر  8005111  وخدمة تاأ�شرية �لهاتف 
�ملتحرك وخدمة �لهاتف �ملتحرك  150 وخدمة �شيارة �آمر وجهاز �خلدمة �لذ�تية �آمر كيو�شك 

وعدة خدمات �آخرى م�شتحدثة يف �لد�رة.
مت  و�أق�شامها  �لإد�رة  وقطاعات  �لإيجابية  �لطاقة  مكتب  يف  تعريفية  جولة  �لزيارة  وت�شمنت 
خاللها �لطالع على �خلدمات �لإلكرونية �لتي تقدمها �إقامة دبي جلموع �ملتعاملن و�إجر�ء�ت 
�شري �لعمل �ملتبعة يف �لإد�رة وفقا لإ�شر�تيجيتها �ملو�كبة للتطور �لذي ت�شهده دولة �لإمار�ت يف 

كافة �لنو�حي �لقت�شادية و�لتقنية و�لثقافية.
و�أعرب �لوفد �لز�ئر عن �شكره لإقامة دبي على ح�شن �شيافتها وجهودها �حلثيثة منوها �إىل �أن 
�لزيارة تهدف �ىل تطوير وتو�شيع جمالت �لتعاون و�ل�شتفادة من جتارب �إقامة دبي يف تقدمي 

�أف�شل �خلدمات �لإلكرونية. 

وفد من وزارة العمل يبحث التعاون مع اإقامة دبي 

•• كولومبو-وام:

�لعربية  �لكلية  يف  �ملياه  م�شروع  �شريالنكا  ل��دى  �لدولة  �شفري  �مل��ال  كاظم  عبد�لفتاح  عبد�حلميد  �شعادة  �فتتح 
لل�شيد�ت �مل�شلمات يف مدينة كاليليا �شرق �لعا�شمة كولومبو. ويتكون �مل�شروع من بئر وبرج خلز�ن �ملياه وبتمويل 
من موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية. وتاأ�ش�شت �لكلية �لعربية لل�شيد�ت �مل�شلمات عام 1959 
طالبة.   750 �إىل  فيها  �لطالبات  عدد  وي�شل  �لعربية  و�للغة  �لإ�شالمية  �لعلوم  �مل�شلمات  �لبنات  تعليم  بهدف 
وعربت �إد�رة �لكلية عن �شكرها وتقديرها ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �خلريية لتمويلها هذ� �مل�شروع 
�لذي يعد حال جذريا مل�شكلة �ملياه �لتي كانت تو�جهها �لكلية يف مو�شم توقف �لأمطار مما كان ي�شكل عائقا كبري� 

يف �نتظام �لطالبات بالدر��شة وعدم متكن �لكلية من ��شتيعاب �ملزيد من �لطالبات. 

�شفري الدولة لدى �شريالنكا يفتتح م�شروع املياه يف 
الكلية العربية لل�شيدات امل�شلمات

•• دبي -وام: 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ����رة  ت�شلمت 
و�لعمل �خلريي يف دبي م�شجد عائ�شة 
�أم �ملوؤمنن يف منطقة هور �لعنز بدبي 
�أعيد بناوؤه على  �أوق��اف  ..وهو م�شجد 
ن��ف��ق��ة �ل�����ش��ي��د ي��ون�����س ب��اق��ر ع��ب��د �هلل. 
و�أك�����دت م��ن��ى حم��م��د ب��احل�����ش��ا �ملدير 
�أن  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم  لقطاع  �لتنفيذي 
�لد�ئرة تويل �هتماما كبري� بامل�شاجد 
وذلك ملكانتها �لعظيمة يف ن�شر �لثقافة 
�مل�شتمدة  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة  �لإ����ش���الم���ي���ة 
�لنبوية  و�ل�شنة  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  م��ن 
�أول عمل قام  �أن  �لعطرة..م�شرية �ىل 
و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر���ش��ول  ب��ه 
بعد �لهجرة �ل�شريفة هو بناء �مل�شجد. 
�لد�ئرة  دور  �أن  �إىل  باحل�شا  و�أ���ش��ارت 
ب��ي��وت �هلل ع��ز وج���ل ي�شمل  يف رع��اي��ة 
�إمد�دها بامل�شاحف و�خلطباء و�لأئمة 
و�ملوؤذنن و�لكتب و�لإ�شد�ر�ت �لدينية 
وتنظيم درو�س �لوعظ و�لإر�شاد وعقد 
�لدينية  �لحتفالت  و�إق��ام��ة  �ل��ن��دو�ت 
�لإ�شر�ف  �إىل  بالإ�شافة  فيها  �لكبرية 
مهياأة  ت��ك��ون  ح��ت��ى  و�شيانتها  عليها 
بدورها  وت���ق���وم  �مل�����ش��ل��ن  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
�ملنوط بها على �أكمل وجه. من جانبه 
دعار  ب��ن  �شعيد  �ل��دك��ت��ور حممد  ق��ال 
�مل�شاجد  ��شتالم  جلنة  رئي�س  �ملهريي 
يف �لد�ئرة �أن �مل�شجد بني على �لطر�ز 
�لد�خل  من  حرمه  ويت�شع  �لأندل�شي 
ل�  379 م�شليا ويت�شع �إيو�نه ل�  37 

م�شليا � 

 اإ�شالمية دبي تت�شلم 
م�شجد عائ�شة اأم املوؤمنني

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
  اعالن  ح�صور مدعي عليه بالن�صر
 رقم الدعوى  2870 ل�صنة 2014     

حمل  جمهولة  ز�ده-  متن  خليلي  حممد  م�شطفى   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل  
�لقامة . مبا �ن �ملدعى/ �جناز �شريفي�شز- منطقة حرة- ذ.م.م   

قد �قام �شدكم �لدعوى 2870 ل�شنة 2014 �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 
عدم �لعتد�د بعقد �ليجار �ملحرر بتاريخ 2013/11/7+ �لق�شاء بالز�م �ملدعى 
�لنتفاع  ب�شد�د مبلغ وقدره 21.666.66 درهم مقابل بدل  بالت�شامن  عليهما 
بالفيال وحتى تاريخ �لت�شليم �لفعلي مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام+ �لز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن 

بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  
 وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شةيوم �لحد �ملو�فق 
2014/7/6 �ل�شاعة 4.30 �مام �للجنة �لق�شائية )�ل�شابعة(  بالد�ئرة �لبتد�ئية 
و�ملنعقدة مبقر �ملركز مببنى بلديةدبي لنظر �لدعوى وقد �مر بتق�شري مدة 
�مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر. فانت مكلف باحل�شور  �ومن ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية    

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
  اعالن حكم بالن�صر

 يف  الدعوى  1521 ل�صنة 2014     
�ىل  �ملحكوم عليه: ��شامة م�شطفى �شيد �ل�شياد جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �ملحكوم له:�شيف علي ر��شد �شويلم 
يف   2014/5/21 بتاريخ  �شدكم  �حل�����ش��وري  مبثابة  حكم  على  ��شتح�شل  ق��د 

�لدعوى بعالية بالز�مكم.
1- �خالء �ملدعي عليه لل�شقة مو�شوع �لدعوى.

ي��وؤدي للمدعي مبتاأخر�ت �لج��رة م���ن2013/6/10  ب��ان  2-�ل���ز�م �ملدعي عليه 
وحتى �لخالء �لفعلي بو�قع �ليجار �ل�شنوي 55000 درهم

�لكهرباء  ��شتهالك  م��ن  ذمته  ب���ر�ءة  يفيد  م��ا  بتقدمي  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   -3
و�ملياه.

4- �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و 500درهم �تعاب �ملحاماة.
ويرغب يف �عالنكم بهذ� �حلكم ن�شر� بناء علىت�شريح من �للجنة �لق�شائية 
�حلكم  ي�شبح  �ن  قبل  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  باحلكم  ن�شر  فنعلمكم 

نهائي.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية    

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
  اعادة اعالن  ح�صور مدعي عليه بالن�صر

 رقم الدعوى  2937 ل�صنة 2014     
�ىل  �ملدعى عليها /1- �ل�شركة �لكويتية لالغذية )�مريكا(

مبا �ن �ملدعية/ حول �لعامل للعقار�ت
�ملركز بطلب  �م��ام  �يجار�ت  ل�شنة 2014  �لدعوى 2937  �ق��ام �شدكم  قد 
عليه  �ملدعى  وت�شمن   )  1 رقم  )�ملحل  �ملاأجور  �لعقار  باخالء  �لز�مكم 

�لر�شوم و�مل�شاريف.   
بجل�شةيوم  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �عادة  �لق�شائية  �للجنة  وقررت   
�لحد �ملو�فق 2014/6/18 �ل�شاعة 4.30 �مام �للجنة �لق�شائية )�لثانية(  
ب��ل��دي��ةدب��ي لنظر  �مل��رك��ز مببنى  ب��ال��د�ئ��رة �لب��ت��د�ئ��ي��ة و�مل��ن��ع��ق��دة مبقر 
�لدعوى وقد �مر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر. 
فانت مكلف باحل�شور  �ومن ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�شتند�ت.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية    

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

   

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:  060998
با�شم: �ل�شيدة/ نادين �ليا�س عبده

�لعربية  �لمار�ت  �بوظبي-  �ملهري،  جمموعة  بناية   9350  : ب  �س  وعنو�نه: 
�ملتحدة

و�مل�شجلة حتت رقم : )48428( بتاريخ 2004/9/11
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف:  2014/5/24 وحتى تاريخ 2024/5/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

ادارة العالمات التجارية  
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����دت  �مل�����دع�����وة/ �ح����الم 
عيظه �شامل �شالح �جلابري 
جو�ز  �جلن�شية-  �ل��ي��م��ن    -
رقم )3193237(       �شفره 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/4166462

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ م����ارك نيل 
لوكا�س بانيجان - �جلن�شية 
�لفلبن - جو�ز �شفره رقم 
)3039575( من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 056/6201481   

فقدان جواز �صفرت
و�شام  �مل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
�ل�شحري       غ�����امن  ف�������اروق 
جو�ز  �جلن�شية-  -�لردن  
�شفرها رقم )872377(      
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/8043248

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د  �مل���دع���و/ ح��ب��ي��ب لل 
م�����ي�����اه           - بنغالدي�س  
�جل���ن�������ش���ي���ة    ج�����و�ز �شفره 
    )8290403( رق���������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

    050/7136988

�أدو�ت  تدعو د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية - بلدية مدينة �لعن �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة بدولة �لإم��ار�ت و�ملتخ�ش�شة يف جمال توريد 
مكتبية وقرطا�شية لتقدمي عرو�شهم:

وذلك وفقا لل�شروط �لتالية:
http://am.abudhabi.ae 1- لالطالع و�مل�شاركة يف �ملناق�شة �للكرونية جماناً يرجى �لتف�شل بزيارة �ملوقع �للكروين للد�ئرة

2- تقدم جميع �لعطاء�ت �لكرونياً يف �لنظام ح�شب �ل�شروط �ملدرجة يف وثائق �ملناق�شة مت�شمنة كافة �مل�شتند�ت �ملطلوبة و�ملعتمدة 
للمناق�شة )يجب ف�شل �لعر�شن �لفني و�ملايل(.

3- يقدم مع �لعطاء �شمان بنكي )كفالة تاأمن �لعطاء( بقيمة 20.000 درهم )فقط ع�شرون �لف درهم ل غري( �شاحلة ملدة 90 يوماً 
من تاريخ تقدمي �لعطاء ، علما باأن �ل�شيكات ل تقبل ولو كانت م�شدقة ، يتم ت�شليم ��شل �لكفالة باليد ل�شكرتارية جلنة فتح �ملظاريف 
يف موعد �ق�شاه �لحد 2014/6/29 كما يجب �إدر�ج ن�شخة منها يف �لنظام �للكروين و�شيتم ��شتبعاد �لعرو�س �لتي مل يتم ت�شليم 

��شل �لكفالة ل�شكرتارية �للجنة.
4- يبقى �لعطاء �شاري �ملفعول ول يجوز �لرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )90( ت�شعن يوماً.

5- على جميع �ل�شركات �لغري م�شجلة يف �شجل �ملوردين �لت�شجيل عرب �ملوقع �للكروين للبلدية قبل �مل�شاركة يف �ملناق�شة.
6- تخ�شع هذه �ملناق�شة للقانون رقم )6( لعام 2008 ب�شاأن �مل�شريات و�ملناق�شات و�ملز�يد�ت و�مل�شتودعات.

7- على مندوبي �ل�شركات �لر�غبة يف ح�شور جلنة فتح �ملظاريف �لتقيد بال�شروط �ملذكورة يف وثائق �لطرح.
8- يعترب هذ� �لعالن جزء�ً مكمال مل�شتند�ت �ملناق�شة.

9- لال�شتف�شار يرجى �لت�شال على �لرقم 03-7127137 - 03-7127242

مدير عام بلدية مدينة العني

مل�شروع توريد �دو�ت مكتبية وقرطا�شية
2014/47 رقم �ملناق�شة    

41475 رقم �ملناق�شة �للكرونية   
يف متام �ل�شاعة �لثالثة ظهر�ً من يوم �لأحد �ملو�فق 2014/6/29 �آخر موعد لتقدمي �لعرو�س 

موعد فتح �ملظاريف                   يف متام �ل�شاعة �لو�حدة ظهر�ً من يوم �لثنن �لو�فق 2014/6/30
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 ب�شفتنا م�شفين ل�شركة جي �ى فري�شت بان غلف هولدينج كو. ليمتد �شركة 
تاأ�ش�شت يف �ملنطقة �حلرة جلبل علي  ك�شركة �ف�شور ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
حتت رقم152394 وفقا لنظام �شركات �لف�شور �ملنطقة �حلرة جلبل علي 2003 
نعلن �ىل من لديه �ية �عر��شات �و مطالبات على �ل�شركة �ملذكورة �ن يتقدم 
و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحبا  �لتاىل  �لعنو�ن  يف  �مل�شفى  �ىل  بها 

�لثبوتية وذلك خالل 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�مل�شفي/ جر�نت ثورنتون للمحا�شبة و�ملر�جعة

�لعنو�ن: مكتب 23 برج رولك�س �شارع �ل�شيخ ز�يد ، دبي
تليفون 3889925-04 فاك�س 3889915-04 �شندوق بريد: 1620

info@ae.gt.com بريد �لكروين

 ت�صفية�صركة
جي اى �صي فري�صت بان غلف هولدينج كو. ليمتد

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
 يف الق�صية رقم:  2014/253 نزاع جتاري

 �ملعلن �ىل: �ملتنازع �شده: �شفيق �لرحمن �شدقي �حمد
�ملوقرة لعمال �خلربة �حل�شابية يف  دبي  تكليفنا من قبل حمكمة  بناء على 
�لر�بعة  �ل�شاعة  �ملو�فق 2014/6/25  �لربعاء  يوم  �لدعوى �عاله فقد حددنا 
و�لن�شف م�شاء موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة �ملحا�شبية وذلك مبكتبنا 
�لكائن دبي- بر دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرو �ملركز �ملايل، 
برج �لعطار مكتب رقم 2403 �لطابق �لر�بع و�لع�شرون هاتف رقم 3589996-
لذ� يطلب ح�شوركم  دبي-  04 وفاك�س رقم 3589966-04 �س ب رقم 91153 
�مل�شتند�ت  كافة  �ح�شار  مع  �ملذكور  �لجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و 

�ملتعلقة بالدعوى.
i2an م�شعل �لزرعوين للمحا�شبة �لقانونية- ع�شو يف 

�خلبري �ملحا�شبي/ م�شعل عبد�هلل �لزرعوين

دعوة حل�صور الجتماع الول
للخربة املحا�صبية 

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/364   جتاري جزئي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - مود� كافيه �س ذ.م.م جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
عبد�لرحمن  وميثله:  ����س.ذ.م.م  �لد�خلي  �لت�شميم  لتنفيذ  �شي  دي  ����س  /�ل 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �مل��ط��وع    حممد  ح�شن 
و�لر�شوم  دره��م(   44.545.90( وق��دره  مبلغ  للمدعية  تدفع  ب��ان  عليه  �ملدعي 
بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف 
وحددت لها جل�شة يوم  �خلمي�س �ملو�فق 2014/7/3 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل .  
ق�صم الق�صايا التجارية           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/655   جتاري كلي                                
�ىل �مل��دع��ى عليه/ 1 - حممد �دري�����س خ��ان جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /
عبد�هلل  حمد�ن  حممد  حمد�ن  وميثله:  و�ملحركات  �ملولد�ت  لتجارة  منطق  موؤ�ش�شة 
�ل�شام�شي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)151.970.20 درهم( �شامل �لتعوي�س عن �ل�شرر و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
جل�شة يوم  �خلمي�س �ملو�فق 2014/6/26 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�صم الق�صايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/314   مدين كلي                                
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - يونايتد مارين تر�ن�شبورت جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�شيف  ع��ب��د�هلل  �حمد  حممد  ملالكها/�ني�س  ف��ردي��ة  موؤ�ش�شة  م��اري��ن-  كو�شت  /ج��ول��ف 
وميثله: حممد �حمد حممد ر�شا �ملازمي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )168.000 درهم( درهم ورد معد�ت �ملوؤ�ش�شة �ملدعية 
�لثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �لز�مها  مع 
�ملو�فق 2014/6/23 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�لت�شويات  �لدعوى من مركز  �حالة  بقر�ر  .)نعلمكم  �لقل  �يام على  بثالثة  �جلل�شة 

وبتعديل �لطلبات �ملعدلة(.
ق�صم الق�صايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/443   جتاري جزئي                                  
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد �كرم �حمد �لنعيمي جمهول حمل �لقامة مبا 
حممد  ح�شن  عبد�لرحمن  وميثله:  ذ.م.م  �ل�شيار�ت  للتاجري  /جو  �ملدعي  �ن 
ب��ال��ز�م �ملدعي عليها  �ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة  �مل��ط��وع     قد �ق��ام عليك 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   35437( وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق .وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/6/24 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/305   جتاري كلي                                
�لق��ام��ة مبا  1 - عمر جمال ح�شن عاي�س  جمهول حم��ل  �مل��دع��ى عليه/  �ىل 
�لدعوى  عليك  �ق���ام  ق��د  �ل��ر�ج��ح��ي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �شليمان  /�ح��م��د  �مل��دع��ي  �ن 
عري�شة  على  �لم���ر  يف  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  ون��ف��اذ  ب�شحة  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  وثبيته  جت��اري  رق����م2014/53 
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/6/25 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري.  
ق�صم الق�صايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/428   جتاري كلي                                
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد عثمان عبد�لقادر كوخردي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /م�شرف �لهالل �س م ع وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غامن    
�حلجز  و�شحة  �حل��ق  بثبوت  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د 
عليهما  �مل��دع��ي  وب��ال��ز�م  و�شمة  2013/349جت�������اري  رق��م  �لم���ر  �لتحفظي يف 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   115225.24( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�شامن 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/7/3  يوم �خلمي�س  لها جل�شة  �ملحاماة. وح��ددت  و�تعاب 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�صم الق�صايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/809   جتاري كلي                                
فيلو   -2 �لعامة  �ل�شيانة  ملقاولت  �شتون  كى  موؤ�ش�شة   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
���ش��ان��ك��ار�ن ���ش��امن��ار�ن  جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ر�ه����ول دوبي 
و�لملنيوم  للزجاج  �ك�شيل  موؤ�ش�شة  مالك  وب�شفته  نف�شه  �شاندر� عن  جريي�س 
ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�ل��رح��م��ن ح�����ش��ن حم��م��د �مل�����ط�����وع      ق���د �ق����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  ح�شابي  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2014/7/1 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�صم الق�صايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/414   عمايل كلي                                  
قا�شم  عبا�س  قا�شم جول جول حممد  �شوفيان حممد   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
عبا�س    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء 
)ذ.م.م( فرع وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن  قد �قام عليك �لدعوى 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  �ل��دع��وى  يف  ح�شابي  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم  �لربعاء �ملو�فق 2014/6/18 �ل�شاعة 
9:30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا  العمالية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2010/578  ا�صتئناف مدين    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ حممد ر�شا مظاهري  جمهول حمل �لقامة مبا   
�ن �مل�شتاأنف /نرج�س �بر�هيم خوز�شتاين وميثله: عبد�لرحمن عبد�هلل 
ح�شن �مل�����ش��رب  ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2010/133 مدين كلي بتاريخ 2013/6/2  وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء 
 ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/7/2 �ملو�فق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/39  ا�صتئناف تظلم جتاري    
 �ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ ���ش��رى ك��وم��ار جوبينا�س ن��اي��ر   جم��ه��ول حمل 
عي�شى  �حمد  وميثله:  �لوطني  �لحت��اد  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
حممد عي�شى  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2014/1 
تظلم جتاري بتاريخ 2014/3/24  وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 
وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  �شباحا   17.30 �ل�شاعة   2014/6/25
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/281  ا�صتئناف   مدين    

ماجد   -2 م  م  �س  للمقاولت  يونيون  1-�شركة  �شدهم/  �مل�شتاأنف  �ىل   
ح�شمت غليوم ب�شطورو�س 3- �شارفرييز �حمد حممد   جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /مارميال- و�ل��دة- ب�شفتها من ورثة �ملتويف/ 
قد  �ل�شايغ    نا�شر  ح�شن  مع�شومة  وميثله:  ر�جامانثاري  موريجان 
كلي   م��دين   2013/323 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف 
 10.00 �ل�شاعة   2014/6/23 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ن  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1775 تنفيذ جتاري
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  جول�س   باروند�  �شده/1-رميو  �ملنفذ  �ىل 
ع( وميثله: خالد  م  ) �س  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  �لتنفيذ/  �ن طالب 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د  ع��ب��د�هلل ح�شن     كلندر 
�ىل  دره��م  وق���دره )49079.78(  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1093 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شدهم/1-�شركة بن بليلة للمقاولت ) ذ.م.م(2- حممد عبد�للطيف 
�بر�هيم �شرمة 3- �حمد حممد ح�شن �لبيومي �لفرح    جمهويل حمل �لقامة 
�ملتويف/ موجني�س  ورث��ة  �ن��اري )و�ل��دة( ب�شفتها من  �لتنفيذ/  �ن طالب  مبا 
�لدعوى  �أق���ام عليكم  ق��د  �ل�����ش��اي��غ       نا�شر  �شينغ وميثله: مع�شومة ح�شن 
 )349571( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شاملة للر�شوم و�مل�شاريف..وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2006/63  ا�صتئناف جتاري                  
�ىل �مل�شتاأنف �شده   /1- عبد�لقادر �حمد بغالين جمهول حمل �لقامة 
مدير�  وب�شفته  �ل�شخ�شية  �هلل/ب�شفته  رحمت  �شر�ج  �مل�شتاأنف/  �ن  مبا 
ل�����ش��رك��ة/ ع��رب �ل��ن��ج��وم للمالحة ������س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه: ع��ل��ي حم��م��د عمر 
�لعيدرو�س   نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2014/6/9 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب 
يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/7/16 �ل�شاعة 

10.00 �شباحا بالقاعة ch2D.16 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�صم  الطعون                                                                                               

حماكم دبي

    حمكمةال�صتئناف

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
مذكرة اعالن  متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 62 /2014 تظلم  جتاري                  
�ىل �ملتظلم �شدهما/1- �شهيلة عزيز �شكري 2- جو�د غالمعلي مدلل  جمهويل 
�ملحدودة  �لدولية  �شحاركو  جمموعة  �شركة  �ملتظلم/  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
وميثلها �ملدير�لعام/ ناظم فيا�س وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غ��امن    قد 
�قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر 
على عري�شة جتاري رقم 2014/73 و�لر�شوم و�مل�شاريف.    وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch1.B.6 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة    2014/6/29 �ملو�فق  �لح��د  يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1771  ا�صتئناف عمايل    
ذ.م.م    �س  ورك�س  �لكروميكانيكل  تكنيك  �ي��زون  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل   
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /فارجي�س ديفا�شي كوتي د�في�س 
�حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملطوع  حممد  ح�شن  عبد�لرحمن  وميثله: 
�ل�شادر بالدعوى رقم 2013/895 عمايل كلي بتاريخ 2013/12/8  وحددت 
لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/6/26 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/1303 جتاري جزئي  

�ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  بوند  د�فيد  عليه/-  �ملحكوم  �ىل 
بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2014/5/14
�ملحكمةمبثابة  حكمت  بالتايل:  �ل�شيار�ت  لتاجري  �ل�شاهن   / ل�شالح  �عاله 
بان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �حل�����ش��وري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �حل�����ش��وري: 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )9.570( ت�شعة �لف وخم�شمائة و�شبعون درهما 
وت�شمينه �لر�شوم و�مل�شاريف.     �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
2014/6/11  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �لعالن .  
القا�صي/حممد عمر مقن�صه                                                                  
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/1471 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/- فيال كا�شارل �مرناثا ريدي  بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2014/4/30 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاله ل�شالح / نور عنايت خان مالك دولر  بالتايل: حكمت �ملحكمةمبثابة 
ي��وؤدي للمدعى مبلغ وق��دره )77.288(  بان  بالز�م �ملدعى علليه  �حل�شوري: 
و�شمول  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهما  وثمانون  ومائتان  �لفا  و�شبعون  �شبعة 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.    �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
2014/5/18  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �لعالن .  
القا�صي/حممد عمر مقن�صه                                                                  
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/1281 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/- نا�شر �حمد نا�شر نا�شر عمر   �لعنو�ن بالن�شر 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2014/5/21 قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
�ل���ش��ط��ورة لتاجري  �ع���اله ل�شالح /  ب��ال��رق��م  �مل���ذك���ورة  �ل��دع��وى  يف 
�ل�شيار�ت بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى 
ي��وؤدي للمدعية مبلغا وق��دره 5.250 دره��م و�لزمته كذلك  عليه بان 
بامل�شاريف.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2014/6/11  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 

هذ� �لعالن .  
القا�صي/�صعيد عبداهلل البادي                                                                      
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   826  /2014 جت جز- م ت-ب- اأظ

�لمار�ت  �جلن�شية:  كفوري  مي�شال  �يلي  ومالكها  �شبيكا�شت  مدعي/موؤ�ش�شة 
�لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  �شما  �شركة  عليه:  مدعي 
�شركة  �عالنه/   �ملطلوب  درهم   19.879.38 مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لمار�ت  �شما 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/6/24
�ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحا 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/4  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
    اعادة  اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1083  /2014 عم جز- م ع -ب- اأظ

مدعي/حممد كمال ح�شن �وزى �هلل �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �رو�د 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�ل�شتائر  �لديكور  لعمال 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  �رو�د لعمال �لديكور و�ل�شتائر �جلن�شية: �لمار�ت    
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2014/6/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة 
حممد بن ز�يد - مزيد مول  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
       اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   512  /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/جا�شم حممد عبد�لرحمن �لطنيجي �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: 
ندب  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  لال�شتثمار  طموح  �شركة 
خبري   �ملطلوب �عالنه/  �شركة جومان �لعقارية �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
حيث  و�لتعقيب(   للرد  �لهند�شي  �خلربة  تقرير  بورود  بالن�شر)نخطركم 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/6/18
�ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  مبع�شكر  �لتجارية 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/11  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
       اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   511  /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لطنيجي  �حل�شيني  ر��شد  مدعي/حممد 
ندب  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  لال�شتثمار  طموح  �شركة 
خبري   �ملطلوب �عالنه/  �شركة جومان �لعقارية �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
حيث  و�لتعقيب(   للرد  �لهند�شي  �خلربة  تقرير  بورود  بالن�شر)نخطركم 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/6/18
�و  خ�شيا  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

  2014/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
   اعادة   اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   323  /2014 جت جز- م ت-ب- اأظ

كيالين  حجازي  عبد�لبديع  �لدين  بهاء  وكيلها  وميثلها  �لنافورة  مدعي/مطعم 
�جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: مطعم وم�شاوي �لق�شر وميثلها مالكها رجب جنيب 
علي درغام �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 45000 درهم �ملطلوب 
�عالنه/    مطعم وم�شاوي �لق�شر وميثلها مالكها رجب جنيب علي درغام �جلن�شية: 
�لمار�ت    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �لحد �ملو�فق 2014/7/13 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  مبع�شكر  �لتجارية 
�لدعوى بثالثة  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  بدفاعك و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/16  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• اأبوظبي -وام:

�أمنية  حت��ق��ي��ق  م���وؤ����ش�������ش���ة  جن���ح���ت 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ����ش���ب���ك���ة �أب����وظ����ب����ي 
�أمنيات  ث��الث  �لإخ��ب��اري��ة يف حتقيق 
�ل�شبكة بجمع  �أن قامت  موؤخر� بعد 
�لأطفال  ه���وؤلء  ل�شالح  �ل��ت��ربع��ات 
 . �لق�شرية  �لن�شية  �ل��ر���ش��ائ��ل  ع��رب 
مئة  جتمع  �أن  �ل�شبكة  و��شتطاعت 
�أل�����ف دره�����م خ����الل ���ش��ه��ري��ن حيث 
جتاوب متابعوها وذلك دعما جلهود 
�لر�مية  �أم���ن���ي���ة  حت��ق��ي��ق  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لأمنيات.  م���ن  �مل���زي���د  حت��ق��ي��ق  �إىل 
دعم  بف�شل  �أمنية  حتقيق  ومتكنت 
حتقيق  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  �شبكة  جمهور 
�ثنان   .. �أط����ف����ال  ث���الث���ة  �أم���ن���ي���ات 
�لعمرة  منا�شك  ب��ت��اأدي��ة  ق��ام��ا  منهم 
�إىل  ب���رح���ل���ة  �ل���ث���ال���ث  ق�����ام  يف ح����ن 
وقدم   . فرن�شا  دزين لند يف  مدينة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��زب��ي��دي  ه��اين 

�أمنية �ل�شكر ل�شبكة  ملوؤ�ش�شة حتقيق 
�ل�شبكة  �إن  وقال  �لإخبارية  �أبوظبي 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف حتقيق  م���ع  ���ش��اه��م��ت 
�أ�شرهم  ب��رف��ق��ة  �لأط����ف����ال  �أم���ن���ي���ات 
�ل�شعوبات  كافة  وتذليل  و�إ�شعادهم 
لتحقيق ما يحلمون به . بدوره قال 

خليفة حممد �ل�شالمي مدير �شبكة 
�أبوظبي �لخبارية و�لتي �نطلقت يف 
�لإن�شانية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �إن   2012
على  �ل�شبكة  ح��ر���س  �إط���ار  ت��اأت��ي يف 
�مل�شاهمة يف �شتى �ملجالت �لإن�شانية 
�ل��ذي و�شل  �لنبيلة وبف�شل زو�ره��ا 

�إىل   2013 م���ار����س  م���ن  ع���دده���م 
مليون   -  14  - �إىل   2014 مار�س 
من  �ل�شبكة  م��و�ق��ع  �أ���ش��ب��ح��ت  ز�ئ���ر 
�مل���و�ق���ع �لل��ك��رون��ي��ة تفاعال  �أك���رث 
حر�س  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  وم�����ش��ارك��ة 
على  �حلكومية  �لعديد من �جلهات 
لن�شرها  لل�شبكة  �أخ��ب��اره��ا  �إر����ش���ال 
�لتي  �مل�شد�قية  يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر 
يتحلى بها �ملوقع . و�أ�شاف �ل�شالمي 
بف�شل  �ل�شبكة  ت��اأ���ش��ي�����س  ��شتطعنا 
هدفهم  �إم��ار�ت��ي��ن  �شباب   8 ج��ه��ود 
وحماربة  �مل�����ش��د�ق��ي��ة  ع���ن  �ل��ب��ح��ث 
�لإ������ش�����اع�����ات ون�������ش���ر �لأخ������ب������ار من 
ذياب  �لإمار�تي  . و�لطفل  م�شدرها 
- 13 �شنة - هو �أحد �لأطفال �لذين 
مع  �شافر  حيث  �أمنيتهم  حتقيق  مت 
يف  لن��د  ديزيني  مدينة  �إىل  �أ���ش��رت��ه 
ب��اري�����س و����ش��ت��م��ت��ع وع���ا����س حلظات 
و�أ���ش��ه��ر مدينة  �أك����رب  لت��و���ش��ف يف 

ترفيهية . 

•• ابوظبي-وام:

�أجنزت مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي نحو 76 در��شة 
مرورية �شملت  در��شات فنية متخ�ش�شة وبحوثا وتقارير ومقارنات 
�شمن  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  مل�شتويات  تقدميية  وع��رو���ش��ا  معيارية 
وتو�شيات  نتائج  م��ن  بال�شتفادة  �مل��دي��ري��ة  توليه  �ل��ذي  �له��ت��م��ام 
وقوع  �ىل  ت����وؤدي  �ل��ت��ي  ل��الأ���ش��ب��اب  �لعلمية  و�ل���در�����ش���ات  �ل��ب��ح��وث 
و�لطق�س  و�ملركبة  و�لطريق  بال�شائق  �ملتعلقة  �مل��روري��ة  �حل���و�دث 
�لعقيد  و�أك���د  �مل��روري��ة.  �ل�شالمة  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  وتطبيقها 
�لطرق  و�شالمة  �مل��رور  هند�شة  �إد�رة  مدير  �خليلي  حممد  خليفة 
يف مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي �أن �ملديرية �عتمدت 
خلطتها  �لرئي�شية  �لدعائم  ك��اأح��د  �مل��روري��ة  و�ل��در����ش��ات  �لبحوث 

حتليل  خ��الل  من  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  م�شتويات  لتح�شن  �لر�مية 
�لإح�����ش��ائ��ي��ات �مل���روري���ة �خل��ا���ش��ة ب���احل���و�دث و�مل��خ��ال��ف��ات �ملرورية 
�أو تو�شيات ب�شاأن تعديلها  �أية مالحظات  ودر��شة �لقو�نن و�إب��د�ء 
على �شوء ما ي�شفر عنه و�قع �لتطبيق �لعملي لأحكامها. وذكر �أن 
�لبحوث �أعدها خرب�ء من �ملديرية مبا يتو�فق مع منهجية ومعايري 
 16 نحو  ن�شر  �أن��ه مت  و�و�شح  �ملحكمة.  �لعلمية  �لبحوث  و�شروط 
�لدولية مب��ا يعزز م��ن مكانة  ب��امل��وؤمت��ر�ت و�مل��ج��الت  بحثا م��روري��ا 
�ملديرية ..كما �أ�شار �إىل �أهميتها يف در��شة �خل�شائ�س �لجتماعية 
�ملخالفات  ومرتكبي  و�مل��رور  �ل�شري  قو�نن  ملخالفي  و�لقت�شادية 
�لتعاون مع  �حل��و�دث �جل�شيمة من خالل  و�ملت�شببن يف  �خلطرة 
�لمريكية  �جل��ام��ع��ة  �ل�����ش��ارق��ة  جامعة  ب��ال��دول��ة   �لبحثية  �مل��ر�ك��ز 
بال�شارقة ما يعزز من جهود �ل�شالمة �ملرورية. و�أ�شار �خليلي �إىل 

�أن تلك �لدر��شات �شملت �لعديد من �ملو�شوعات منها در��شة بعنو�ن  
�حلو�دث �ملرورية ب�شبب �ل�شباب و�نخفا�س �لروؤية تقييم �مل�شكلة 
و�شبل معاجلتها من خالل عر�س �خلرب�ت و�ملمار�شات و�لأ�شاليب 
�مل��روري��ة وذل��ك من  �ل�شالمة  �ل��ر�ئ��دة مبجال  �ل��دول  تتبعها  �لتي 
خالل در��شة مقارنة حلو�دث �ل�شباب �لتي وقعت باأبوظبي خالل 
�ل�شنو�ت �لأربع �ملا�شية يف �لفرة من  2009- 2012 . و�شملت 
مبنظومة  �ملرورية  �ل�شالمة  م�شتويات  در��شة  �ملرورية  �لدر��شات 
�لنقل �ملدر�شي باإمارة �أبوظبي وتقييمها من حيث �ل�شائق و�حلافلة 
و�لبنية �لتحتية و�لقو�عد �ملنظمة وم�شتويات �لأد�ء وحتليل بيانات 
حو�دث �حلافالت �ملدر�شية يف �إمارة �أبوظبي خالل �لأعو�م �ملا�شية 
حيث �أظهرت نتائج �لدر��شة �حلاجة �مللحة �إىل وجود جهة رقابية 
و�أكدت  �حل��اف��الت.  ل�شائقي  �لعملية  �ل��درو���س  لتقدمي  وتعليمية 

�ل�شباب  م��ن  �لطريق  م�شتخدمي  �شلوك  بعنو�ن   م��روري��ة  در����ش��ة 
وجود  �أب��وظ��ب��ي  وب��اأم��ارة  �مل���رور  �ل�شالمة  م�شتويات  على  وت��اأث��ريه 
عالقة وثيقة بن عدد �شنو�ت �خلربة يف �لقيادة ومعدل �حلو�دث 
�أن  �إىل  مقدر� بعدد قائدي �ملركبات �ملت�شببن يف �حلو�دث ..لفتة 
�لغالبية �لعظمى من قائدي �ملركبات �ملت�شببن يف حو�دث �ل�شرعة 
تقع �أعمارهم يف �ملرحلة �ل�شبابية..و�أو�شت بو�شع �آلية للمتقدمن 
�شلوك  ملتابعة  و�آل��ي��ة  �ل�شباب  م��ن  �ل��ق��ي��ادة  رخ�شة  على  للح�شول 
خالل  خا�شة  و�مل��خ��ال��ف��ات  �حل����و�دث  �شجالت  خ��الل  م��ن  �ل�شباب 
�لرخ�شةو�لتاأكيد  على  �حل�����ش��ول  م��ن  �لأو�ئ����ل  �ل��ث��الث  �ل�شنو�ت 
�لأخطاء  �ل�شائق  يجنب  مب��ا  �ل�شري  ب��ق��ان��ون  �لل��ت��ز�م  زي���ادة  على 
ت��وؤدي �ىل وقوع  �لتي يرتكبها �لآخ��رون و�لوقوع يف �لأخطاء �لتي 

�حلو�دث �ملرورية وما ينجم عنها من وفيات و�إ�شابات بليغة. 

•• اأبوظبي-ام:

�أمري  �ل�شباح  �جلابر  �لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك��رم 
�لأول  باملركز  �لفائز  �أبوظبي  بيئة  �لإمار�تي  �ملوقع  �لكويت  دولة 
يف جائزة �ل�شيخ �شامل �لعلي �ل�شباح للمعلوماتية يف دولة �لكويت 
يف دورتها �لثالثة ع�شرة 2014 . ويهدف �ملوقع - ب�شفته مبادرة 
م�شوؤولة جمتمعيا غري ربحية ذ�ت حمتوى معريف متميز يف جمال 
�لعربية  باللغة  �ملعرفة  توطن  �ىل   - �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لبيئة 
�لأم وبناء جمتمع م�شتد�م. ومت تكرمي بيئة �أبوظبي خالل حفل 
�أقيم برعاية وح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر 
�ل�شيخ  �لثالثة ع�شرة جلائزة  �ل�شنة  �لفائزين يف  �ل�شباح لتكرمي 
�شامل �لعلي �ل�شباح للمعلوماتية وذلك يف ق�شر بيان يف �لكويت. 
بيئة  �شبكة  حترير  ورئي�س  موؤ�ش�س  �شعد  عماد  �لدكتور  و�أع���رب 
�أبوظبي عن تقديره ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر 
�أول  �ل�شباح على رعايته هذه �جلائزة..و�أهدى فوزه �إىل �لفريق 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة تقدير� جلهود �شموه يف رفع ��شم 
�أبوظبي عاليا يف ف�شاء �لإبد�ع و�لتميز..وقال �إنه قدوتنا تعلمنا 
منه �أن نعمل معا يد� بيد �إىل حتقيق روؤيته لتكون �أبوظبي و�حدة 
�لعام  بحلول  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  ح��ك��وم��ات  خم�س  �أف�����ش��ل  م��ن 
2030 على �ل�شعد كافة و خ�شو�شا �ل�شتد�مة وحماية �لبيئة 
غري  مبادرة  �إنها  �أبوظبي  بيئة  �شبكة  �إن  �لتحرير  رئي�س  وق��ال   .
ربحية وم�شوؤولة جمتمعيا متلكها جمموعة نايا للتميز ب�شفتها 
�مل�شوؤولية م�شجلة ر�شميا يف هيئة  �شركة وطنية خا�شة حمدودة 
54 وتتاألف �ل�شبكة  �أبوظبي توفور  �ملنطقة �لإعالمية �حلرة يف 
من موقع �لكروين وف�شيبوك وتوير. و�أ�شاف..�خرت ��شم بيئة 
�أبوظبي تقدير� مني لأبوظبي ورد جميل �لوطن �لغايل �لإمار�ت 
و��شحة  روؤي��ة  لديها  �أبوظبي  بيئة  �شبكة  �أن  وعا�شمته..مو�شحا 
يف م�شرية عملها تتمثل يف توطن �ملعرفة وبناء جمتمع م�شتد�م 
�إ�شافة �إىل ر�شالتها �ملتمثلة يف متكن �لإن�شان و�ملجتمع باملعرفة 
كلنا  هو  �ل�شبكة  �شعار  حن  يف  قوة  و�ملعرفة  معرفة  �ملجتمع  لأن 
�شركاء يف �مل�شوؤولية و�لبناء �أي �أننا جميعا �أبناء �ملجتمع �لإمار�تي 

�شركاء يف بناء هذ� �لوطن على قاعدة �مل�شوؤولية �ملجتمعية. يذكر 
�أن عدد �مل�شاركات �ملتناف�شة على جائزة �ل�شيخ �شامل �لعلي �ل�شباح 
للمعلوماتية يف دورتها �لثالثة ع�شر 2014 بلغ حو�يل - 701 
- موقع �إلكروين و - 91 - تطبيقا لالأجهزة �لذكية تاأهل منها 
26 - تطبيقا   - و  �إلكرونيا  335 - موقعا   - �لثانية  للمرحلة 
لالأجهزة �لذكية ويف مرحلة �لتقييم �لثالثة تاأهل - 46 - موقعا 
 -  20  - �لنهاية  يف  لير�شح  �لتفا�شل  ملرحلة  تطبيقات  �شبعة  و 
�ل��ذك��ي��ة ملجل�س  ل��ل��ه��و�ت��ف  �أرب��ع��ة تطبيقات  و  �إل��ك��رون��ي��ا  م��وق��ع��ا 
�أم��ن��اء �جل��ائ��زة �ل��ذي ق��ام ب���دوره بعملية در����ش��ة �مل��و�ق��ع �ملر�شحة 
�ملو�قع و�لتطبيقات  �عتماد فوز  �لتفا�شل بينها حيث مت  و�إج��ر�ء 
�أن فاز بجائزتي دبي  �أبوظبي  �أعلن عنها. و�شبق ملوقع بيئة  �لتي 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع  2012 ووز�رة  �مل�شتد�م  للنقل 
بالإمار�ت 2013 كما تربط �ملوقع �شر�كة �إ�شر�تيجية مع وز�رة 
�لبيئة و�ملياه ويعترب �شريكا �إعالميا لكربى �لفعاليات موؤمتر�ت 
م�شتوى  على  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  بالبيئة  متخ�ش�شة  ومعار�س 

�لدولة.

مرور اأبوظبي تنجز 76 درا�شة مرورية خالل عام 

اأميـــر الكويــــت يكــــرم بيئــــة اأبوظبــــــي

•• ابوظبي -وام: 
نظمت �إد�رة �لإقامة و�شوؤون �لأجانب يف �لعن مبقرها �حتفالية تر�ثية بعنو�ن 
�لعقيد  وق��ال   . ب��ال��ر�ث  �لأط��ف��ال  ورب��ط  �لوطنية  للهوية  تعزيز�  �لليلة  حق 
خليفة مطر بالقوبع �حلمريي مدير �إد�رة �لإقامة و�شوؤون �لأجانب يف �لعن 
�إن هذه �ملبادرة تاأتي �شمن �ملبادر�ت �لتي تنظمها �إقامة �لعن لتفعيل �مل�شاركة 
�ملجتمعية ذ�ت �ل�شبغة �لإن�شانية و�شعيها لتفعيل �لأبعاد �لإن�شانية من خالل 
و�لإن�شانية.  �لجتماعية  لالأن�شطة  �ملجتمع  فئات  وموظفيها  �لإد�رة  م�شاركة 
و�أو�شح �أن �لحتفال �ل�شعبي �لر�ثي يعرب خالله �لنا�س عن �شعادتهم بقرب 
حلول �شهر رم�شان �ملبارك �لذي ميثل فرحة للكبار و�ل�شغار على حد �شو�ء ملا 
يحمله من معاين �لتكافل و�أجو�ء خا�شة مبهجة يخت�س بها �ل�شهر �لف�شيل. 
تر�ثية  بجل�شة  �ل�شكلة  خطم  يف  �لر�ثية  �لقرية  م�شاركة  �مل��ب��ادرة  وت�شمنت 
وم�شغولت و�أدو�ت تر�ثية تعرب عن �حلياة �لب�شيطة �لقدمية �لتي ��شتخدمها 
�لأط��ف��ال ومت  يلعبها  ك��ان  �لتي  �لر�ثية  و�لأل��ع��اب  �لقدم  �لإم���ار�ت يف  �إن�شان 
�لثقايف  �لإرث  على  لتعريفهم  و�أط��ف��ال��ه��م  و�مل��وظ��ف��ن  للمر�جعن  عر�شها 
خا�شة  تر�ثية  �أغ��اين  �لأطفال  قدم  كما  �لقدمي.  �لإم���ار�ت  ملجتمع  و�لر�ثي 
للموظفن و�ملتعاملن �أ�شاعو� خاللها �أجو�ء �حتفالية بهيجة يف �لإد�رة قامو� 
بعدها بجولة يف �أق�شام �لإد�رة ووزعو� خاللها هد�يا  حق �لليلة على �ملوظفن 
و�ختتمت   . �ملبادرة  مع  كبري�  تفاعال  �أب��دو�  �لذين  �ملر�جعن  و�ملتعاملن من 
�ملبادرة بتوزيع �لهد�يا على �لأطفال �مل�شاركن و�أطفال موظفي �لإد�رة و�لتقاط 

�ل�شور لالأطفال مع مدير �لإد�رة و�ل�شباط و�ملوظفن و�ملتعاملن.

�شبكة اأبوظبي الإخبارية جتمع 100 األف درهم لدعم موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية  اإقامة العني حتتفل بحق الليلة 

•• الكويت-وام:

�مري  �ل�شباح  �جلابر  �لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  ت�شلم �شاحب 
دولة �لكويت بق�شر بيان �أور�ق �عتماد �شعادة رحمة ح�شن �لزعابي 
ك�شفري للدولة لدى دولة �لكويت �ل�شقيقة. ونقل �شعادته حتيات 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�لفريق 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ىل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
ل�شموه  ومتنياتهم  �لكويت  دول��ة  �م��ري  �ل�شباح  �جل��اب��ر  �لح��م��د 
�لتقدم  دو�م  �ل�شقيقة  �لكويت  ولدولة  و�ل�شالمة  �ل�شحة  موفور 
و�لزدهار حتت �لقيادة �لر�شيدة ل�شموه. و��شاد �شعادته بالعالقات 

�ل�شقيقن  �لبلدين  بن  تربط  �لتى  و�ملتميزة  �لوثيقة  �لثنائية 
قبل  من  و�لهتمام  بالرعاية  حتظى  و�لتي  �ملجالت  خمتلف  فى 
�لقيادتن �لر�شيدتن فى �لبلدين �ل�شقيقن ف�شال عن �لتن�شيق 
و�لتفاهم يف معاجلة �لق�شايا �لتي تهم �لبلدين. من جانبه رحب 
دولة  �أم��ري  �ل�شباح  �جلابر  �لحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لكويت بال�شفري �جلديد ومتنى له �لتوفيق يف مهامه وللعالقات 
�لتطور و�لنماء.  ب��ن دول��ة �لم���ار�ت ودول���ة �لكويت م��زي��د� م��ن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ىل  حتياته  �أطيب  �ل�شفري  �شعادة  وحمل 
ل�شموه موفور  �لدولة ومتنياته  رئي�س  نهيان  �ل  ز�يد  بن  خليفة 
�ل�شحة و�ل�شالمة ولالمار�ت و�شعبها دو�م �لتقدم و�لنماء.. كما 
حمله �طيب حتياته �ىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�آل نهيان ويل  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أول �شمو  �هلل و�ىل �لفريق 

عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. ح�شر مر��شم 
ووزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �لول  �لنائب  م��ع��ايل  �لح��ت��ف��ال 
ونائب  �ل�شباح  �حلمد  �خلالد  �شباح  �ل�شيخ  �لكويتي  �خلارجية 
ووكيل  �ل�شباح  علي جر�ح  �ل�شيخ  �لم��ريي  �لديو�ن  �شوؤون  وزير 
بالديو�ن  و�مل�شت�شار  �ل�شطي  حممد  �بر�هيم  �لم��ريي  �ل��دي��و�ن 
�لمريي حممد عبد�هلل �بو�حل�شن ورئي�س �ملر��شم و�لت�شريفات 
ونائب  �ل�شباح  �لنا�شر  �ل�شباح  �لعبد�هلل  خالد  �ل�شيخ  �لمريية 
مدير مكتب �شاحب �ل�شمو �مري �لكويت �حمد مر�شد �ل�شليمان 
عجر�ن  ���ش��اري  �ل�شفري  �خلارجية  ب���وز�رة  �ملر��شم  �د�رة  وم��دي��ر 
�ل��ع��ج��ر�ن و�آم���ر �حل��ر���س �لم���ريي �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ع��ب��د�هلل نو�ف 
�ل�شيد عارف  �لإعتماد  �أور�ق  �ل�شباح. كما ح�شر تقدمي  �لحمد 
عبد�هلل �لطنيجي �ل�شكرتري �لول بال�شفارة و�ل�شيد ر��شد �شيف 

�لظاهري �ل�شكرتري �لثالث بال�شفارة. 

امري الكويت يت�شلم بق�شر بيان اأوراق اعتماد �شفري الدولة 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:�لذهبي لتجارة �لبي�س �لطازج ذ.م.م
ZAKI QUALITY طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:زكي جودة

�ملودعة بالرقم:208771       بتاريخ:2014/3/30 م
با�ش��م:�لذهبي لتجارة �لبي�س �لطازج ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي م�شفح �س.ب: 62055 هاتف: 025509533 فاك�س: 025509534 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري �ملو�د 
�لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة �لبي�س وذلك لتمكن عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها 

عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د . 
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل بي�شاوي باللون �لحمر كتب د�خله )جودة( باللغة �لعربية بخط 
�شغري ومميز يدنوها )زكي( باللون �لبي�س بخط كبري ومميز ويحيط بال�شكل خط باللون �لرمادي على 
�شكل ظل لد�ئرة وعلى ي�شار �ل�شكل �شكل بي�شاوي باللون �لحمر كتب د�خله )ZAKI( باللون �لبي�س 
باللغة �لالتينية بخط مميز وكبري نقطة حرف I ويدنوها Qulity باللون �لبي�س بخط �شغري ومميز 

و�ل�شكل على خلفية باللون �لبي�س . 
�ل�ش��ر�طات:. 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125
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مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1582  ا�صتئناف عمايل    
 �ىل �مل�شتاأنف  / بن بليلة للمقاولت- �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف �شده/ح�شام حممد عبد �حلميد عف�شه قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/599 عمايل كلي بتاريخ 2013/10/30  
وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2014/6/23 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17   

 اعالن حكم بالن�صر
2012/6 مدين كلي

�لعنو�ن:  ��شم �ملدعى /موؤ�ش�شة �لم��ار�ت لالت�شالت �جلن�شية: �شكوى �شركات 
ر��س �خليمة �لنخيل �ىل �ملدعى عليه: �بر�هيم علي �شعيد �شيف �ل�شوز �ملهريي  
وبتاريخ  بحقك  ��شدرت  �ملحكمة  ب��ان  �لحاطة  يرجى  �لق��ام��ة-  مكان  جمهول 
مبلغ  للمدعية  ي��دف��ع  ب��ان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملحكمة:  حكمت   2014/5/29
�لفا و�شتمائة و�ح��د ع�شر دره��م و 68  ) 114.611.68 دره��م( مائة و�ربعة ع�شر 
فل�شا و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ مائة درهم �تعاب حماماة. حكما قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل للن�شر، وبانق�شاء هذ� 
�لجر�ء�ت  تتخذ  �شوف  �ملحكمة  فان  �ليه  �مل�شار  �لطعن على �حلكم  دون  �مليعاد 

�لقانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�صم الت�صجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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نحن �ل�شيد/ �شيخان كاروموتيل �بوبكر و�ل�شيد/عبد�لرحمن �شعد �مار�كات 
ونحن كالنا مدر�ء �ل�شادة/ كيت�شان �شولو�شن فابريكا�شن ذ.م.م يف دبي- � ع م 
نيابة عن مدر�ء �ل�شادة/ كيت�شان �شولو�شن فابريكا�شن ذ.م.م دبي �شو�ء كانو� 
�ل�شركةمت ت�شفيتها. وكما نعلن بانه ل يوجد هناك  �و ميتا  نعلن بان  حيا 
�ي نوع من  �مل�شتحقات وقدمت �شد�د جميع �مل�شتحقات. وكاما نعلن  بانه يف 
حال �ملطالبة من �ي طرف �و �لعمال فان �ملدر�ء �شوف يقومون بت�شويتها من 

م�شادرهم. وهذ� �لتعهد �شدر بغر�س �لت�شفية.
�ل�شيد/ �شيخان كاروموتيل �بوبكر

�شولو�شن  كيت�شان  �ل�شادة/  �ملدير  �مار�كات-  �شعد  عبد�لرحمن  �ل�شيد/ 
فابريكا�شن ذ.م.م - دبي- � ع م 

اىل من يهمه المر 
بت�صفية �صركة
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 ب�شفتنا م�شفين ل�شركة جي �ى فري�شت بان غلف هولدينج كو. ليمتد �شركة 
تاأ�ش�شت يف �ملنطقة �حلرة جلبل علي  ك�شركة �ف�شور ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
حتت رقم152394 وفقا لنظام �شركات �لف�شور �ملنطقة �حلرة جلبل علي 2003 
نعلن �ىل من لديه �ية �عر��شات �و مطالبات على �ل�شركة �ملذكورة �ن يتقدم 
و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحبا  �لتاىل  �لعنو�ن  يف  �مل�شفى  �ىل  بها 

�لثبوتية وذلك خالل 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�مل�شفي/ جر�نت ثورنتون للمحا�شبة و�ملر�جعة

�لعنو�ن: مكتب 23 برج رولك�س �شارع �ل�شيخ ز�يد ، دبي
تليفون 3889925-04 فاك�س 3889915-04 �شندوق بريد: 1620

info@ae.gt.com بريد �لكروين

 ت�صفية�صركة
جي اى �صي فري�صت بان غلف هولدينج كو. ليمتد
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 يف الق�صية رقم:  2014/253 نزاع جتاري

 �ملعلن �ىل: �ملتنازع �شده: �شفيق �لرحمن �شدقي �حمد
�ملوقرة لعمال �خلربة �حل�شابية يف  دبي  تكليفنا من قبل حمكمة  بناء على 
�لر�بعة  �ل�شاعة  �ملو�فق 2014/6/25  �لربعاء  يوم  �لدعوى �عاله فقد حددنا 
و�لن�شف م�شاء موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة �ملحا�شبية وذلك مبكتبنا 
�لكائن دبي- بر دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرو �ملركز �ملايل، 
برج �لعطار مكتب رقم 2403 �لطابق �لر�بع و�لع�شرون هاتف رقم 3589996-
لذ� يطلب ح�شوركم  دبي-  04 وفاك�س رقم 3589966-04 �س ب رقم 91153 
�مل�شتند�ت  كافة  �ح�شار  مع  �ملذكور  �لجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و 

�ملتعلقة بالدعوى.
i2an م�شعل �لزرعوين للمحا�شبة �لقانونية- ع�شو يف 

�خلبري �ملحا�شبي/ م�شعل عبد�هلل �لزرعوين

دعوة حل�صور الجتماع الول
للخربة املحا�صبية 
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   ق�صم التنفيذ  - اخطار بالن�صر

�خطار دفع بالن�شر يف �لق�شية �لتنفيذية رقم )1102 ل�شنة2014(
�ىل �ملحكوم عليها: خالد عبد�هلل يو�شف علي

��شدرت  قد  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  بان  لديك  معلوما  ليكن 
بحقك يف �لدعوى �لق�شائية �ملقامة من �ملحكوم له/ �كر�م حممد ب�شيوين- بان 
تاريخ  بو�قع 4% من  �لفائدة  �ىل  بال�شافة  درهم(  وقدره )104697  مبلغ  تدفع 
لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  �ملحكوم  �ن  وحيث  �ل�شد�د.  متام  وحتى   2014/4/27
�حلكم و�شجلت بالرقم �مل�شار �ليه �عاله لذ� يتوجب عليك تنفيذ �لقر�ر خالل 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�شر. ويف حال تخلفك عن ذلك فان 

�ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذ ح�شب �ل�شول.
را�صد علي حمد/ رئي�ض ق�صم التنفيذ مبحكمة ال�صارقة  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية
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          يف الدعوى رقم 2014/435 جزئي جتاري ابوظبي

�قام �ملدعي : بنك �م �لقيوين �لوطني دعو�ه �عاله �مام حمكمة �بوظبي 
�لتجارية �لبتد�ئية �شد �ملدعى عليه: �ملر�شي �حمد عبد�هلل ونعلمكم 
�شدور حكم متهيدي بندب �خلبري �مل�شريف جمال كامل �ملغازجي خبري 
، وحدد �خلبري  يف �لدعوى لالطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها 
�ل�شاعة )11( �شباحا يف مقر  يوم �خلمي�س 2014/6/19  جل�شة  خربة 
�لبنك �ملدعي، مما يق�شى ح�شوركم �و من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي 

ما لديكم من بيانات يف �لدعوى �مام �خلبري �ملنتدب.
  اخلبري امل�صريف
جمال كامل املغازجي

اعالن اجتماع خربة
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•• دبي - الفجر

24 مدر�شة خا�شة بدبي مطلع يونيو  ب��د�أت   
�لأمور،  �أول��ي��اء  عقود  توقيع  عمليات  �جل���اري 
وذلك �شمن �ملرحلة �لثانية من برنامج عقود 
�ملعرفة  هيئة  �أطلقتها  و�ل��ت��ي  �لأم����ور  �أول��ي��اء 
و�لتنمية �لب�شرية بدبي مطلع �لعام �لدر��شي 

. �جلاري -2013 2014م 
�للتز�م و�شبط  �أمل باحل�شا رئي�س  ل�   ووفقاً 
��شتهدف  فاإن �لربنامج  �لهيئة،  �مل�شوؤوليات يف 
م��د�ر���س، وم��ع �نطالق  �لأوىل �شت  �ملرحلة  يف 
 24 �مل��د�ر���س  �إج��م��ايل  �أ�شبح  �لثانية  �ملرحلة 
مدر�شة، بو�قع 18 مدر�شة جديدة، �إ�شافة �إىل 
�أع��د�د طلبة  باإجمايل  �لأوىل،  �ملرحلة  مد�ر�س 
يف �ملرحلتن بلغ حو�يل 38 �ألفاً و624 طالباً 
وطالبة  طالباً   885 �ألفاً   22 منهم  وطالبة، 
�إجمايل  من   78% ن�شبة  وميثلون  مو�طنة، 

�لطلبة �لمار�تين يف �ملد�ر�س �خلا�شة.

 كان %96 من �أولياء �لأمور قد وّقعو� عقود 
حيث  ب���دب���ي،  م���د�ر����س   6 يف  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 
9362 طالباً وطالبة، من  ��شتفاد منها نحو 
ن�شبة  ي�شكلون  �إمار�تياً  طالباً   7418 بينهم 
�أع��د�د طلبة �ملرحلة  من �إجمايل   %  79.  2

�لأوىل.
و�لتنمية  �مل���ع���رف���ة  ه��ي��ئ��ة  ح�����ددت  وق����ت  ويف   
�لتي  �لثانية،  �ملرحلة  مالمح  بدبي  �لب�شرية 
وطالبة،  طالباً  و238  �ألفاً   29 ت�شتمل على 
منهم 16 �ألفاً 467 طالباً مو�طناً، �إذ مت عقد 
�ل�شر�ئح  من  �لر�جعة  �لتغذية  لدر��شة  ور���س 
�مل�شتهدفة، و�لجتماع باأولياء �لأمور ومد�ر�س 
باأنو�عها  �ل�شكاوى  فاإن معدل  �لأوىل،  �ملرحلة 
�أو  �ملختلفة �شو�ء كانت متعلقة بزيادة �لر�شوم 
�ل�شلوكيات �لطالبية يف تلك �ملد�ر�س قد �شهد 
�لتي  باملرحلة  مقارنة   20% بن�شبة  تر�جعاً 

كانت ت�شبق تطبيق نظام �لعقود يف �ملد�ر�س .
�لثانية  �ملرحلة  م��د�ر���س  باحل�شا  �أم��ل  ودع��ت 

�أولياء  مع  �مل�شرك  �لعمل  �إىل  �لربنامج  من 
�لأمور يف خمتلف مر�حل توقيع �لعقد، موؤكدة 
ثقتها يف قر�ءة و�إطالع �أولياء �لأمور على بنود 
حقوقهم  على  و�ل��وق��وف  �لتوقيع،  قبل  �لعقد 
ل�شيما  �أبناءهم،  مد�ر�س  جتاه  وم�شئولياتهم 
و�أن �لتوقيع على �لعقد �شرط �أ�شا�شي لت�شجيل 

�لطلبة يف �لربنامج �لإلكروين للمد�ر�س.
�لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  و��شتحدثت   
عقود  برنامج  من  �لثانية  �ملرحلة  �إط��الق  مع 
2 بندين  �مل��ا���ش��ي  م���ار����س  �لأم������ور يف  �أول���ي���اء 
�لعقد،  لن�شو�س  مكملن  جديدين  �إ�شافين 
ت�شب جميعها يف م�شلحة ويل �لأمر و�ملدر�شة 
م�شوؤوليات  ي���ح���دد  ت��ع��ل��ي��م��ي  ع��ق��د  وت�����ش��م��ل   ،
�لأمثل  �ل�شتخد�م  ل�شمان  و�لأ���ش��رة  �ملدر�شة 
�إىل بند  �إ�شافة  �لتو��شل �لجتماعي،  لو�شائل 
فما  ع��ام��اً   15 عمر  يف  �لطلبة  بتوقيع  يتعلق 
ويفهمون  ن�شو�شه  ي��درك��ون  بو�شفهم  ف���وق 

م�شوؤولياتهم وحقوقهم.

•• دبي – حم�شن را�شد

�متحانات  ن��ت��ائ��ج  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  ت��ع��ل��ن 
، ودعت  �لثالثاء  �ليوم  �لنقل  �لكبار ل�شفوف  تعليم 
على  بالتعميم  �لتعليمية  مناطقها  ك��اف��ة  �ل�����وز�رة 
�لكبار بتوزيع بطاقات �لتقومي نتيجة  مر�كز تعليم 
�إعالن �لنتائج ، جاء ذلك  �لطالب لنهاية �لعام فور 
�مل�شاعد  �لربية  وز�رة  وكيل  �ملعال  ل� خوله  كتاب  يف 
و�أ�شارت   ،605 رق��م  �لتعليمية  �ل�شيا�شات  لقطاع 
�لوز�رة  لوكيل  �شابق �شادر  كتاب  وبناء على  �أنه  فيه 

5 �جل��اري بتقدمي مو�عيد  بتاريخ   841 رق��م م ك 
 11 –  7 �ملوؤجل و�لإع���ادة لل�شفوف من  �متحانات 
ترتب   ، �ملنزلية  و�ل��در����ش��ة  �لكبار  تعليم  م��ر�ك��ز  يف 
تقدمي  �إىل  و�لإع���ادة  �مل��وؤج��ل  �متحانات  تقدمي  على 
موعد �إ�شد�ر �لنتائج �إىل �ليوم �لثالثاء. وتبن وفق 
�أنها  بالدولة  �لتعليمية  �ملناطق  معظم  به  �أف��ادت  ما 
�لوز�رة  من  �لثنن  �أم�س  دو�م  نهاية  حتى  تتلق  مل 
مقرر�ت �لإعادة �لتي �شيتم �لمتحان فيها للطالب 
�أن تكون  ك��ان يفر�س  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ارو�   ، �لر��شبن 
مقرر�ت �لإعادة معدة م�شبقا ومت ت�شليمها للمناطق 

للطالب  �مل��ق��رر�ت  ت�شليم  لها  ليت�شنى   ، �لتعليمية 
�متحان  و�أن  خا�شة   ، �لنتائج  �إع��الن  فور  �لر��شبن 
�إذ مل   ، �لكبار  �ملقبل لتعليم  �لإع��ادة تقرر له �لأح��د 
�أيام ، وعلى �لطالب   4 يتبق للطالب �أمامهم �شوى 
�لف�شول  يف  �لإع�����ادة  �م��ت��ح��ان  لأد�ء  نف�شه  ي��ع��د  �أن 
�لدرو�س  فيها  يتحدد  و�مل��ق��رر�ت  �لثالثة  �لدر��شية 
�ملقررة لأد�ء �لمتحان فيها .  �جلدير بالذكر �أن هذ� 
�إعالن  يتم  �إذ   ، �أي�شا  �ملا�شي  �لعام  تكرر  �ل�شيناريو 
�لنتائج دون �إعد�د مقرر�ت �لإعادة رغم �شيق �لوقت 

فيما بن �إعالن �لنتيجة و�أد�ء �لطالب لالمتحان .

••راأ�س اخليمة – الفجر 

حتدث طالب وطالبات �لثاين ع�شر �أدبي يف مد�ر�س 
�لنف�س،  علم  م��ادة  �أ�شئلة  �شعوبة  ع��ن  �خليمة  ر�أ����س 
�متحان  �أن  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ق�����ش��م  ط����الب  �أك�����د  ح���ن  يف 

�جليولوجيا كانت مب�شتوي �لطالب �ملتو�شط. 
ويف ��شتطالع لالر�ء يف مر�كز �لمتحانات ذكر طالب 
�لورقة  �أن  بنن  �ل��ث��ان��وي  للتعليم  طنب  مدر�شة  يف 
�لمتحانية ملادة �جليولوجيا كانت �شهلة ، كما جاءت 
متو�شط ومدتها �لزمنية كافية، حيث متنو� �أن تكون 
وو�شف  للطلبة،  ومريحة  جيدة  �لمتحانات  باقي 

بع�شهم �جليولوجيا باجليدة .
�إن   وقال طالب يجل�شون لالمتحانات من منازلهم 
مادة علم �لنف�س �شكلت مع�شلة مل تكن متوقعة حيث 
و�أي�شا  �لطالبية،  �لفردية  �لفروق  �لأ�شئلة  ت��ر�ع  مل 
حتدث طالب من �لق�شم �لأدبي عن �شعوبة �متحان 
وت�شاورهم  �لح��ب��اط  يعانون  �لن  وه��م  �لنف�س  علم 
م��ئ��وي��ة مرتفعة،  ن�شب  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  �ل�����ش��ك��وك يف 
لكنهم ياأملون يف �أن تكون باقي �لمتحانات �أن تكون 
�شهلة ول تكون معقدة، وذلك حل�شد معدلت كبرية 
�لتي  �جل��ام��ع��ي��ة  بالتخ�ش�شات  ل��الل��ت��ح��اق  ت��وؤه��ل��ه��م 
ي��رغ��ب��وه��ا  وك���ان ط���الب وط��ال��ب��ات �ل�����ش��ف �ل�شاد�س 

�لمتحانات �ملوحدة لنهاية �لف�شل �لثالث و�لأخرية 
ق��د ج��ل�����ش��و� �أم�����س مل����ادة �ل��ل��غ��ة �لجن��ل��ي��زي��ة ، �ل�شف 
�ل�شابع �للغة �لعربية ، �لثامن �لعلوم �لتا�شع �لربية 
�ل�شالمية ، �ل�شف �لعا�شر �للغة �لجنليزية  وجل�س 
طلبة �حلادي ع�شر �لأدبي �متحان �لربية �ل�شالمية 
مادة  لمتحان  �لعلمي  ع�شر  �حل���ادي  جل�س  ح��ن  يف 
�لريا�شيات �لتي و�شفوها بانها كانت مقبولة با�شتثناء 
طالب �حلادي ع�شر علمي �للذين ��شتكو� من �شعوبة 
وو�شف طالب  �لجنليزي،  و�لعا�شر من  �لريا�شيات 
بانها  �أم�س  �متحاناتهم  �لأخ��رى  �لف�شول  وطالبات 

كانت مبا�شرة ور�عت �لفروق �لفردية لهم .

•• ابوظبي-وام:

و�ل�شائقن  �لآليات  �إد�رة ترخي�س  �شهل يف  �لذ�تية  �أجنز جهاز �خلدمة 
106 �آلف و898  �أبوظبي  ب��الإد�رة �لعامة للعمليات �ملركزية ب�شرطة 
معاملة لأ�شحاب �ملركبات خالل خم�شة �شهور من �لعام �حلايل بفرة 
وقال  و�شهولة.  بي�شر  �ل��و�ح��دة  للمعاملة  دقائق  ث��الث  عن  تقل  زمنية 
�أبوظبي  �ملركبات ب�شرطة  �لعقيد �شهيل �خلييلي رئي�س ق�شم ترخي�س 
ملكية  جتديد  معامالت  �إجن��از  و�ملقيمن  للمو�طنن  يتيح  �جلهاز  �إن 
توفري  ..م��وؤك��د�  تالف  �أو  فاقد  ب��دل  و�إ���ش��د�ر  �ملخالفات  ودف��ع  �ملركبة 
�ملوقع  ط��ري��ق  ع��ن  عليها  �حل�����ش��ول  و���ش��ه��ول��ة  للمتعاملن  �خل���دم���ات 
و�شرعة  للوقت و�جلهد  �لذ�تية توفري�  �أجهزة �خلدمة  �أو  �لإلكروين 
�لإجناز. ولفت �إىل حت�شن موؤ�شر �خلدمات باإجناز �ملعامالت �إلكرونيا 

�لتي تغطي جميع  و�لتو�شع يف مر�كز �خلدمة  �شهل  �أجهزة  و��شتخد�م 
�خلا�س  �لقطاع  �شركات  يف  مكاتب  و��شتحد�ث  �أبوظبي  �إم��ارة  مناطق 
مركز  خ��الل  من  �ملفتوح  �لباب  �شيا�شة  عرب  �ملر�جعن  مع  و�لتو��شل 
خدمة �لعمالء �لذي يتوىل حل �مل�شكالت �لتي تو�جههم ب�شكل مبا�شر 
تلك  �إىل  �مل��ر�ج��ع��ن  �إر���ش��ال  �إىل  �حل��اج��ة  دون  25 جهة  م��ع  بالتن�شيق 
و�لإجر�ء�ت  �ملطلوبة  �مل�شتند�ت  ب�شاأن  ��شتف�شار�تهم  على  و�لرد  �جلهة 
�لقيادة  موقع  على  و�ملقرحات  �ل�شكاوى  وموقع  �ملجاين  �لرقم  عرب 
�لعامة ل�شرطة �أبوظبي. و�شرح �خلييلي طريقة �حل�شول على خدمات 
للتعرف  �جلهاز  يف  لها  �ملخ�ش�س  �ملكان  يف  �لهوية  بطاقة  بو�شع  �شهل 
�مل�شجلة  باملركبات  �ملروري وعر�س قائمة  �ملتعامل و��شتدعاء ملفه  �إىل 
�حلالة  من  �لتاأكد  بعد  �مل�شتفيد  خدمة  ..وتتم  �ملركبة  باختيار  ليقوم 
خمالفات  وج��ود  وع��دم  عليها  و�لتاأمن  و�شالحيتها  للمركبة  �لفنية 

�ملدفوع  باملبلغ  و�إي�شال  �جلديدة  �مللكية  �ملركبة  �شاحب  وت�شليم  عليها 
�أن �جلهاز يتميز  �مللكية عن طريق �جلهاز. وذكر  مع مل�شق �شالحية 
بخ�شائ�س �أم��ن��ي��ة و�آل��ي��ة حت��ك��م ط��ري��ق��ة �إدخ����ال �ل��ب��ي��ان��ات وي��ت��ي��ح دفع 
�ملخالفات با�شتخد�م �لبطاقات �لئتمانية و�ل�شتعالم عن طريقة �إجر�ء 
و�ل�شائقن  �لآل��ي��ات  ترخي�س  �إد�رة  خدمات  على  للح�شول  �ملعامالت 
و�شهولة �ل�شتعمال وتوفري جميع �ملعلومات �ملتعلقة باملركبات و�لآليات 
و�جلهد  �لوقت  لتوفري  �ل�شرعة  وج��ه  على  �ملعامالت  و�إجن��از  �مل�شجلة 
خالل  من  �لتعامل  ب�شهولة  تتميز  �خلدمة  �أن  و�أك��د  �ملتعاملن.  على 
وجود  �أماكن  يف  �مل�شتخدم  دليل  وتو�فر  باللم�س  تعمل  �لتي  �ل�شا�شات 
�خلدمات  من  جمموعة  يت�شمن  �لنظام  �أن  مو�شحا  �خلدمة..  �أجهزة 
تالف  �أو  فاقد  بدل  و�إ���ش��د�ر  �ملركبات  ملكية  جتديد  منها  �لإلكرونية 
ودفع �لغر�مات و�ملخالفات و�ل�شتعالم عن �لإجر�ء�ت �خلا�شة بخدمات 

�ل�شرطة  و�أرق��ام هو�تف مر�كز  وعناوين  و�ل�شائقن  �ملركبات  ترخي�س 
يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي وخ��دم��ة ت��ق��دمي �ل�����ش��ك��اوى و�مل��ق��رح��ات و�خلر�ئط 
�لإليكرونية و��شماء �ل�شيدليات �ملناوبة وحالة �لطق�س. وتوفر �أجهزة 
�مل��ق��دم��ة للجمهور  �ل��ذ�ت��ي��ة معلومات ع��ام��ة ح��ول �خل��دم��ات  �خل��دم��ة 
�ملخالفات  ودف��ع  �ل�شتعالم  خطو�ت  و�شرح  عليها  �حل�شول  ومتطلبات 
عن طريق �لرمز �ملروري ومن ثم حتديد �ملخالفات �لتي �شيتم ت�شديد 
�ملبلغ �لذي  �إي�شال بقيمة  قيمتها و�إدخال �لبطاقة �لئتمانية و��شتالم 
مت دفعه و�شحب �لبطاقة و�خلروج. �أما خطو�ت �حل�شول على �خلدمات 
تكون باإدخال بطاقة �لهوية و�ختيار �ملركبة و�لتاأكد من �كتمال �شروط 
�ملعاملة وهي ..�لتاأمن و�لفح�س �لفني وقيود �ملركبة و�ملخالفات ومن 
ثم �إدخال بطاقة �لئتمان و��شتالم �إي�شال بقيمة �ملبلغ �ملدفوع ومل�شق 

�ل�شالحية ومن ثم ��شتالم �مللكية.

عبد  اأ���ش��ام��ة   : عجمان   ••
املق�شود

 2021 عجمان  ��شر�تيجية  وج��ود 
على �ل�شاحة �لفكرية يف هذ� �لتوقيت 
يعطيها نوع من تر�شيخ مبادئ �لعمل 
�شكان  نفو�س  يف  �لتعاون  روح  وغر�س 
�لروؤية  قو�عد  لتثبيت  �إم��ارة عجمان 
�ل�شر�تيجية  ل��ف��ك��رة  �مل�����ش��ت��ن��رية 
�لفعاليات  م���ن  ح���زم���ة  ت�����ش��م  �ل���ت���ى 
و�مل�شروعات بيعيدة �ملدى مع مر�عاة 
متطلبات �لتنمية و�لركيز على �أهم 
تاأمن  من  �ل�شر�تيجية  يف  جاء  ما 
�لرفاهية  خ��الل  من  �ل��رغ��دة  �حلياة 
�لقت�شادية و�لجتماعية �لتى ت�شمن 
يف �لنهاية ل�شكان عجمان �ندماجهم 
بن  �لتعاون  ملفهوم  مالئمة  بيئة  يف 
لتحقيق  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاع 
�لهدف من �خلطة مع �لرتقاء باأد�ء 
�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة وت��ف��اع��ل��ه��ا مع 
�لقطاع  �تفاقيات مع  �لأفر�د وتوقيع 
�لتطور  وت���ع���زي���ز  جل�����ذب  �خل����ا�����س 
�ملقرحة  �مل���دة  غ�شون  يف  و�لتنمية 
�ل�شر�تيجية  �خل���ط���ة  ق���ب���ل  م����ن 
�ل�شر�تيجية  ه��ذه  ح��ول  ل���الإم���ارة، 
�مل��ه��م��ة �أج������رت �ل��ف��ج��ر ل����ق����اء�ت مع 
�ملو�طنن  من  عجمان  �إم���ارة  قاطني 
و�ملقيمن ليبدو �أر�ئهم ومقرحاتهم 

حول �ل�شر�تيجية.
ت���ق���دم ����ش���ع���ادة ع����ب����د�هلل �مل���وي���ج���ع���ي � 
جتارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

و�شناعة عجمان، يف �لبد�ية بالتهنئة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مل���ق���ام  و�ل���ت���ربي���ك���ات 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
و�شمو  عجمان  حاكم  �لأعلي  �ملجل�س 
ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ 
عجمان  ق��ي��اد�ت  وك��اف��ة  عجمان  عهد 
وكذلك �ملو�طنن و�ملقيمن مبنا�شبة 
�إطالق �خلطة �ل�شر�تيجية 2021 
�إن  �شت�شمن  و�لتي  عجمان  حلكومة 
�شاء �لريادة و�لتقدم يف كافة �ملجالت 
لكافة  و�ل�����ش����ت����د�م����ة  و�ل���ق���ط���اع���ات 

�ملكت�شبات.
و�أكد �أن غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
قد �أدرجت من خالل �لر�كم �ملعريف 
�ل�شابق عرب م�شاركتها وم�شاهمتها يف 
تنفيذ خطط �لإمارة �ل�شر�تيجية، 
�لإد�ري  ن���ظ���ام���ه���ا  ت����ط����وي����ر  ع����ل����ى 

بحيث  و�لتقنية  �لب�شرية  وم��و�رده��ا 
�لتغيري  م���ظ���اه���ر  ك���اف���ة  ت�����ش��ت��وع��ب 
منهجية  خ������الل  م�����ن  و�ل����ت����ط����وي����ر 
عمدت  ك��م��ا  �ل��ت��غ��ي��ري  لد�رة  خ��ا���ش��ة 
هيكلها  يف  و�مل�����رون�����ة  �ل��ت��ك��ي��ف  �ىل 
�لد�ري وقابلية �لغرفة للتطوير مبا 
بجاهزية  �ملتغري�ت  كافة  مع  يتو�ئم 
باأن  و�أ���ش��ار  �لتقنية.  �لتحتية  �لبنية 
�لأ�شتعد�د  كامل  على  عجمان  غرفة 
�شمن  وم�شاريعها  بر�جمها  لتنفيذ 
خطتها �ل�شر�تيجية لتخدم �خلطة 
�لأ�شا�س  يف  ل��الإم��ارة  �ل�شر�تيجية 
و�لتقدم  �ل���ش��ت��د�م��ة  ت�شمن  و�ل��ت��ي 
و�حلياة  �مل���ج���الت  ك��اف��ة  يف  و�ل��ن��م��و 

�لكرمية لالأجيال �لقادمة.
�لأع�شاء  وزي��ادة  ��شتد�مة  �أن  و�أو�شح 
�ل�شر�تيجية  �لغرفة  �أول��وي��ات  من 

وت����������وؤك����������د �ل�������غ�������رف�������ة م��������ن خ������الل 
ل�شتد�مة  �ل��ر�م��ي��ة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ه��ا 
�لتو��شل  �ىل  وزي���ادت���ه���م  �لع�����ش��اء 
وزيادة  وتطوير  �لع�شاء  مع  �لفعال 
�لقيمة  ذ�ت  و�خل����دم����ات  �خل���دم���ات 
�لتمحور  ���ش��ي��ا���ش��ة  وت��ب��ن��ي  �مل�����ش��اف��ة 
و�شائل  �أف�شل  وتبني  �لعميل  ح��ول 
�ل�شتثمارية،  ل��ل��ف��ر���س  �ل����روي����ج 
و��شتهد�ف قطاعات �ل�شباب للتوعية 
ب�����ش��رورة �خ����ر�ق ق��ط��اع��ات �لعمل 
وكذلك  �حل��ر  �لعمل  غمار  وخ��و���س 
�ل�شركاء  م���ع  ف��ع��ال��ة  ع���الق���ات  ب��ن��اء 
�ل�شر�تيجن و�لت�شغيلن لتب�شيط 

وتوحيد �لجر�ء�ت و�خلدمات. 
كما تر�عى �لغرفة يف كافة خططها 
�إىل  �لب�شرية،  كو�درها  ودع��م  تاأهيل 
�ملد�ر�س  �ل�شباب وطالب  جانب دعم 

دولتنا  م�شتقبل  كونهم  و�جلامعات 
غرفة  ����ش��ت��ح��دث��ت  بحيث   ، �ل��غ��ال��ي��ة 
�در�ة  �لإد�ري  هيكلها  �شمن  عجمان 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لدعم 
وت��ن��ف��ي��ذ �ل���رب�م���ج و�مل���ع���ار����س �لتي 
مبجتمع  �ل�������ش���ب���اب  دم�����ج  يف  ت�����ش��ب 
�لأع��م��ال.   ول ت��ويل غرفة عجمان 
�هتمامها  �ل�شر�تيجية  بخطتها 
�شمل  بل  فقط  �لقت�شادي  باجلانب 
�لجتماعية  �جل����و�ن����ب  �له���ت���م���ام 
�ملوظفن  لكافة  و�ل�شحية  و�لبيئية 
و�ملجتمع  و�مل��ت��ع��ام��ل��ن  و�لع�������ش���اء 
ككل وذلك من خالل �لتعاون �ملثمر 
�حلكومية  �جلهات  كافة  مع  و�لبناء 

و�خلا�شة.
مدير  �ل�شويدي  �شامل  �شعادة  يقول 
عجمان،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام 

�ل�شر�تيجية  �خل��ط��ة  ���ش��ع��ت  ل��ق��د 
ت�شب  �أن  عجمان  حلكومة   2021
و�لروؤية  �خل��ط��ة  يف  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل 
يوؤكد  مبا  �لإم���ار�ت  لدولة  �ل�شاملة 
�لإمار�ت  ل��دول��ة  و�لتالحم  �ل��وح��دة 
ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��اً. ك��م��ا �أول������ت �خلطة 
�لهتمام  ل��ع��ج��م��ان  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
وتوفري  �ل��ب�����ش��ري  ل��ل��ع��ن�����ش��ر  �لأول 
�ل�����ش��ع��ادة و�ل��ع��م��ل على �لرت��ق��اء بها 
للمجتمع ككل بتوفري �لأمن و�لبنية 
�ملتكاملة و�لنمو �لقت�شادي و�جلذب 
�ل�شتثماري لرجال و�شيد�ت �لأعمال 
�شعت  ك��م��ا  �ل���ع���امل،  دول  ك���اف���ة  م���ن 
لكافة  �ل��ذك��ي  �لتمكن  نحو  �خلطة 
�ل��ت��ي تقدمها �لإم����ارة يف  �خل��دم��ات 
و�لقت�شادية  �لأمنية  �لقطاعات  كل 
و�ل�شحية و�لتعليمية و�لجتماعية. 

و�أك�����د ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ و�جن�����اح �خلطة 
م��ن خالل   2021 �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل���ت���ف���اين يف �ل��ع��م��ل و�إت����ق����ان �جن���از 
�شاأنها  و�لتي من  و�ملبادر�ت  �مل�شاريع 
�لرتقاء بالعمل يف ظل بيئة حمفزة 
ووم���ك���ن���ة ل��ك��اف��ة م��وظ��ف��ي �ل���دو�ئ���ر 
�حلكومية، وخالل هذه �ملنا�شبة �أتقدم 
و�لتربيكات  �ل��ت��ه��اين  �آي����ات  ب��اأ���ش��م��ى 
ملقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن 
ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ عمار بن 
عجمان،  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد 
للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لم���ان���ة  و�أه���ن���ئ 
�جلهات  وك��اف��ة  بعجمان  �لتنفيذي 
�شتعمل  و�لتي  و�خلا�شة  �حلكومية 
ب��ك��ل �إخ����ال�����س وت���ف���ان ع��ل��ى تطور 
�لتناف�شية  م���ن  ومت��ك��ن��ي��ه��ا  �لم�����ارة 

و�لرت��ق��اء ب��ج��ودة �حل��ي��اة م��ن خالل 
ت���ن���ف���ي���ذ �خل����ط����ة �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
2021 حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان.   يقول 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��ظ��ف��ري  ن��ا���ش��ر 
�لأع�شاء  ودع���م  �لتخطيط  ل��ق��ط��اع 
�أن  عجمان  و�شناعة  جت��ارة  بغالفة 
�لتطور �لذي �شهدته �لإم��ارة خالل 
�ل�������ش���ن���و�ت �مل��ا���ش��ي��ة ي���و�ك���ب وج���ود 
�خلطة �ل�شر�تيجية ودعم �لتطور 
مع  يتو�فق  مب��ا  لعجمان  �مل�شتقبلي 
�خلطة �ل�شر�تيجة للدولة عموما 

يف ظل �لقيادة �لر�شيدة.
و�أ�شاف �أن غرفة عجمان توؤكد على 
�ملجتمع  ���ش��ع��ادة  حت��ق��ي��ق  يف  دوره������ا 
فيه  �لإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  روح  وب����ث 
�مل�شئولية  م�����ش��روع  تبني  خ��الل  م��ن 
�ملجتمعية وت�شميم ميثاق �مل�شئولية 
�لعمال  قطاعات  لكافة  �ملجتمعية 
�إع��د�د دليل بر�مج  �إىل جانب  ، ه��ذ� 
م�شئولية جمتمعية لكافة �لقطاعات 
وت��خ�����ش��ي�����س ح���ان���ب م����ن �مل����و�زن����ة 
وت�شميم  جم��ت��م��ع��ي��ة،  ك���م���ي���ز�ن���ي���ة 
للم�شئولية  �لغرفة  ج��ائ��زة  برنامج 
�ملجتمعية للقطاع �خلا�س و�لتعاون 
بامل�شئولية  �مل���ن���وط���ة  �جل���ه���ات  م���ع 
�لغرفة  موظفي  وم�شاركة  �ملجتمعة 
م��ن �خلطة  نتوقع  �أن��ن��ا  كما  ب��ذل��ك. 
�أن حتقق  ل���الإم���ارة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
تطوير كافة �لبنى �لتحتية �لتنموية 
على  �إيجابا  تنعك�س  و�لتي  ل��الإم��ارة 
�لتحديات �لتي تو�جه عمل �لغرفة.
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اخلطة ال�شرتاتيجية 2021 تعيد ر�شم خريطة التنمية لإمارة عجمان 

املرحلة الثانية من الربنامج تدخل حيز التنفيذ مب�شاركة  24 مدر�شة خا�شة

اأولياء اأمور 38 األفًا و624 طالبًا وطالبة بدبي يبداأون توقيع عقود اأولياء الأمور 
اأمل باحل�صا: الطلبة واأولياء الأمور مدعوون لالطالع على البنود قبل التوقيع 

نتائج تعليم الكبار اليوم وامتحانات الإعادة الأحد واملقررات مل تعد بعد!

علم النف�س يحبط طموحات الثاين ع�شر الأدبي براأ�س اخليمة

املويجعي : 
ندعم ال�شباب 

وطالب املدار�س 
واجلامعات 

كونهم م�شتقبل 
دولتنا الغالية

ال�شويدي: 
العن�شر 

الب�شري والعمل 
اجلاد وجذب 

اال�شتثمار وراء 
جناح اخلطة 

الظفري : 
دورنا حتقيق 

�شعادة 
املجتمع وبث 
روح الطاقة 

االإيجابية
نا�شر الظفري �شامل ال�شويدي عبداهلل املويجعي

•• ال�شارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  ز�رت 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي 
ل�����ش��وؤون �لأ����ش���رة �أم�����س ق��ب��ل �لأول 
للتمكن  �ل�����ش��ارق��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ق��ر 
�لجتماعي �ملعنية ب�شوؤون �لأيتام يف 
�لإمارة. وتاأتي زيارة �شموها يف �إطار 
�ملوؤ�ش�شة  ل��رب�م��ج  �مل�شتمر  دع��م��ه��ا 
�لأي���ت���ام  �إىل مت��ك��ن  ت���ه���دف  �ل���ت���ي 
�ليتيم  �ل���ف���رد  ب���و�ق���ع  و�ل��ن��ه��و���س 
على  وق��ادر�  �شاحلا  مو�طنا  ليكون 
وجمتمعه  لنف�شه  و�ل��ب��ذل  �لعطاء 
و�لعمل على غر�س �لقيم �لإمار�تية 
�ملتمثلة  �لنا�شئة  �لأ�شيلة يف نفو�س 
لدى  و�لإمي�����ان  �ل��ع��م��ل  تكري�س  يف 
ه����ذه �ل�����ش��ري��ح��ة وت��ر���ش��ي��خ ع����اد�ت 
�شمو  و��شتهلت  �خل��رية.  جمتمعهم 
�ل�����ش��ي��خ��ة ج���و�ه���ر ج��ول��ت��ه��ا بتفقد 
�ملوؤ�ش�شة  لأط��ف��ال  �لأم��ن��ي��ات  ور���ش��ة 
و�لتعرف عليهم حيث قامت �شموها 
و�شاركت  �لأمنيات  من  عدد  بقر�ءة 
بع�س �لأطفال كتابة �أمانيهم لتتجه 
بعدها �إىل ركن �لتمكن �ملهني حيث 
منت�شبي  �إجن���از�ت  �أه��م  ��شتعر�شت 

و��شتمعت  �ملهني  �ملجال  �ملوؤ�ش�شة يف 
�إىل عدد من �لأن�شطة �لتي نفذتها 
�لذي  �ملاأكولت  كمهرجان  �ملوؤ�ش�شة 
�لعام �حلايل و��شتهدف  نفذ خالل 
�لأب  ف��اق��د�ت  و�لفتيات  �لأو���ش��ي��اء 
طاهيات  ليكن  لتاأهيلهن  خطوة  يف 
تابعت �شموها عمليا  ماهر�ت حيث 
مر�حل �لعمل �ملختلفة. كما �طلعت 
�ملهني  �لتمكن  م�شاريع  �أه���م  على 
�ملنطقة  يف  �ملوؤ�ش�شة  دعمتها  �ل��ت��ي 
�ل�����ش��رق��ي��ة ون��ف��ذت��ه��ا �لأم����ه����ات يف 
منازلهن كاملز�رع و�ملناحل و�شاهدت 
من���اذج م��ن �إن��ت��اج��ه��ن. ث��م توجهت 
�لإنتاجية  �ل���ور����س  ل��رك��ن  ���ش��م��وه��ا 
�ملهنية حيث �طلعت على مناذج من 
�لتي  و�ملجموعات  �لإن��ت��اج  خطوط 
�ملوؤ�ش�شة.  فتيات  ونفذتها  �شممتها 
�ل�����ش��ي��خ��ة جو�هر  ���ش��م��و  و����ش���ارك���ت 
�إك�ش�شو�ر�ت  �إن��ت��اج  ور���ش��ة  �لفتيات 
بركيب  وق��ام��ت  �لعربية  �ملجال�س 
قما�شية  ق��ط��ع��ة  ع��ل��ى  �ل��ك��ري�����ش��ت��ال 
ث��م ق��ام��ت ���ش��م��وه��ا ب��اإه��د�ئ��ه��ا لهن 
تعبري� عن حتفيزها ودعمها لهن. 
�ل�شيخة  �شمو  قالت  وعقب جولتها 
ر�أيته  �شعيدة ج��د� مب��ا  �أن���ا  ج��و�ه��ر 
جودة  تعك�س  ر�ئ��ع��ة  م��ن��ت��ج��ات  م��ن 
باأن  �أك���رث  و�شعيدة  كبريتن  ودق���ة 
�أرى زهر�تنا وفتياتنا بهذ� �مل�شتوى 

�لرفيع  و�ل��ذوق  �لعالية  �ملهارة  من 
بها هي جزء  يقمن  �لتي  فالأعمال 
تتطلب  �لتي  �جلميلة  �لفنون  م��ن 
����ش���رب� وج����ه����د� .. م��ث��م��ن��ة �ل�����دور 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف  �ل���ذي تلعبه  �مل��ح��وري 
مت��ك��ن ت��ل��ك �ل��ف��ت��ي��ات م���ن خالل 
�إعد�دهن لالنخر�ط يف �شوق �لعمل 
منتجة  ع��ن��ا���ش��ر  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ن 

وفاعلة يف حميطهن .
�ل�����ش��ي��خ��ة جو�هر  ���ش��م��و  و����ش��ت��م��ع��ت 
�لإجن�����از�ت  ع��ن  مف�شل  ���ش��رح  �إىل 
خمتلف  يف  �ملوؤ�ش�شة  حققتها  �لتي 
ر�أ�شها  وع���ل���ى  �ل��ت��م��ك��ن  جم������الت 
بجميع  و�ملعني  �لأكادميي  �لتمكن 
�ل�������ش���وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��الأب��ن��اء من 
و�لذي  �لدر��شية  �مل��ر�ح��ل  خمتلف 
حاجز  عليه  �لإن��ف��اق  حجم  تخطى 
�إ�شافة  دره����م  م��ل��ي��ون    10.5 �ل������ 
يرعى  �ل��ذي  �ل�شحي  �لتمكن  �إىل 
�ملنت�شبن  ل���دى  �مل��ر���ش��ي��ة  �حل����الت 
�لذي  �لنف�شي  �لتمكن  �ىل  ��شافة 
�لنف�شية  �ل�شحة  لتحقيق  ي�شعى 
جانب  �إىل  و�أو���ش��ي��ائ��ه��م  ل���الأب���ن���اء 
�ل��ت��م��ك��ن �لج��ت��م��اع��ي �ل����ذي يوفر 
و�جلماعية  �ل���ف���ردي���ة  �جل���ل�������ش���ات 
باملجتمع  �لدمج  وبر�مج  و�ل��دور�ت 
و�ل�شت�شار�ت  و�ل��زي��ار�ت  و�ملتابعات 
و��شتمعت  �لج��ت��م��اع��ي.  و�لإر����ش���اد 

�شموها كذلك �إىل �جلزئيات �ملتعلقة 
بر�شد  �مل��ع��ن��ي  �ل��رب��وي  بالتمكن 
وع�����الج �حل������الت �ل�����ش��ل��وك��ي��ة غري 
�ملرغوبة لدى �لأبناء و�أهم بر�جمه  
غر�س  �لذي يقوم على تعزيز �لقيم 
�لإيجابية يف نفو�س �لأبناء. وتناول 
�جلانب  يف  �لتمكن  كذلك  �ل�شرح 
�لبيئي و�أهم �مل�شاريع يف هذ� �ل�شدد  
لرميم  و�مل���خ�������ش�������س  ج�����������در�ن  
�ل�شر�كات  وتعزيز  �ملنت�شبن  منازل 
دور  تفعيل  خ���الل  م��ن  �ملجتمعية 
بتنفيذ  يقومون  �لذين  �ملتطوعن 
توفري  وحملة  �ملنزلية  �ل�شيانات 
�أجهزة �ل�شيف لالأ�شر و�لتي تنا�شد 
�جلمهور  خ��الل��ه��ا  م���ن  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملختلفة  �لت�������ش���ال  ق����ن����و�ت  ع����رب 
م�����ش��ان��دت��ه��ا يف ت���وف���ري �لأج����ه����زة 
لالأ�شر  �ل�������ش���روري���ة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
�لتكييف  ك��اأج��ه��زة  �حتياجا  �لأ���ش��د 
�لتمكن  ح�����ش��ر  ك��م��ا  و�ل���ت���ربي���د. 
�ملوؤ�ش�شة  �أ�شهمت  حيث  بقوة  �ملهني 
م��ن خ��الل �مل��ب��ادر�ت يف ه��ذ� �ملجال 
يف توفري فر�س �لتدريب و�لتاأهيل 
جرى  حيث  للمنت�شبن  و�لتوظيف 
�ل����دو�ئ����ر  يف  ي��ت��ي��م��ا   57 ت���وظ���ي���ف 
بالدولة  و�خل����ا�����ش����ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
ه���ام���ة يف  م�������ش���روع���ات  �إىل ج���ان���ب 
�ملهنية  �لإنتاجية  �لور�س  مقدمتها 

�لفتيات   خاللها  م��ن  ت�شنع  و�ل��ت��ي 
م��ن��ت��ج��ات مت��ك��ن  وه���ي ع��ب��ارة عن 
م�����ش��غ��ولت ح��رف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة تقوم 
�ملوؤ�ش�شة  لتعمل  باإنتاجها  �لفتيات 
ع��ل��ى ت��وزي��ع��ه��ا و�ل����روي����ج ل��ه��ا يف 
�لأ�����ش����و�ق م���ن خ����الل �مل�����ش��ارك��ة يف 
�مل��ع��ار���س �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��دول��ي��ة حيث 
�ملليون  ح���اج���ز  ع���ائ���د�ت���ه���ا  ق���ارب���ت 
�ملوؤثرة �شمن  �مل�شاريع  دره��م. ومن 
مهرجان  �مل��ه��ن��ي  �لتمكن  ب��رن��ام��ج 
�ملاأكولت و�لذي يدعم �أمهات �لأيتام 
و�لفتيات فاقد�ت �لأب �ملتوقفات عن 
�لدر��شة مبنحهن �لفر�شة لإظهار 
لها  �لطهي و�لرويج  مهار�تهن يف 
ي�شار  متنقل.  مهرجان  طريق  عن 
عدد  برعاية  تقوم  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل 
�ملوجهة  �لقت�شادية  �مل�شاريع  م��ن 
لأ�شرة  �مل���ادي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  لتحقيق 
�لبن فاقد �لأب وتخفيف �ل�شغط 
م�شروع  و�أهمها  �لو�شي  كاهل  عن 
2412 طفال  �شمل  �ل��ذي  �لكفالة 
ب�شهر  �ملرتبطة  �ملو�شمية  و�مل�شاريع 
رم�شان و�لأعياد و�ل�شيف وغريها 
�ملعدة  �ملبادر�ت �خلالقة  �ىل جانب 
�لطبيعي  دوره  ل��ي��اأخ��ذ  ل��ل��ج��م��ه��ور 
كمبادرة  �ل��ي��ت��ي��م  و�ق�����ع  ت��غ��ي��ري  يف 
يتيما   42 لكفالة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم 
بهذه  �ملجتمع  �هتمام  تعك�س  و�لتي 

�لعدد  وب���ل���غ  �ل���ه���ام���ة.  �ل�����ش��ري��ح��ة 
من  �مل�شتفيدين  لالأيتام  �لإجمايل 
�ل���رع���اي���ة و�ل��ت��م��ك��ن �لتي  ب���ر�م���ج 
�لعام  نهاية  حتى  �ملوؤ�ش�شة  �أطلقتها 
�ملا�شي ما يقرب من 3400 يتيما 
�شعفا   12 ب��ذل��ك  مرتفعا  ويتيمة 
منذ �نطالقها مقارنة ب 200 يتيم 
و يتيمة يف بد�ية �لعمليات �لت�شغيلية 
�ل�شيخة  �شمو  و�طلعت  للموؤ�ش�شة. 
�جلولة  خ��ت��ام  يف  �لقا�شمي  ج��و�ه��ر 
عقدتها  �لتي  �لتفاقيات  �أه��م  على 
�ل�شر�كات  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 

�مل�شتقبلية  و�مل�����ش��اري��ع  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ملوجهة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  ك���ال���رب�م���ج 
ل�شقل وبناء �لذ�ت لدى �لبن فاقد 
�لأب كربنامج  �شند �لبيت وقادرون 
�ملجتمعية  و�مل��ب��ادر�ت  �لتغيري   على 
�مل�����ش��اري��ع �ل�شغرية  �لأخ����رى ودع���م 
لأو�شياء �لأبناء وعقد موؤمتر دويل 
معني ب�شوؤون �لأيتام وطباعة ون�شر 
تتناول  ل��الأط��ف��ال  ق�ش�س  �شل�شلة 
هادفة.  ت��وع��وي��ة  ب��و���ش��ي��ل��ة  �ل��ي��ت��ي��م 
ك��م��ا مت ����ش��ت��ع��ر����س جم��م��وع��ة من 
ب����د�أو� منذ  لأي��ت��ام  �ل��ن��ج��اح  ق�ش�س 

�ل�شغر مع �ملوؤ�ش�شة ثم بلغو� مرحلة 
فاعلة  عنا�شر  و�أ���ش��ب��ح��و�  �لتمكن 
وموؤثرة يف جمتمعهم. وتلقت �شمو 
ختام  يف  �لقا�شمي  جو�هر  �ل�شيخة 
زي��ارت��ه��ا ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة م��ن فتيات 
�مل���وؤ����ش�������ش���ة م����ن م��ن��ت��ج��ات �ل���ور����س 
ل�شموها  خ�شي�شا  �شنعنها  �ملهنية 
جلهود  �م���ت���ن���ان���ه���ن  ع�����ن  ت���ع���ب���ري� 
للموؤ�ش�شة  �ل��د�ئ��م  ودعمها  �شموها 
ت�شتهدف  �لتي  �ملختلفة  وبر�جمها 
�ملجتمع  يف  �لأي��ت��ام  �شريحة  متكن 

�لإمار�تي.

قرينة حاكم ال�شارقة تزور موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني الجتماعي 
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وزير  ت�شريحات  على  �م�س  ر�شميا  �لعربية  �ل��دول  جامعة  �حتجت 
�أر�����س غري حمتلة  �لقد�س  �ن  فيها  �عترب  �لتي  �ل���ش��ر�يل  �لعدل 
و�ن �ل�شتيطان قانوين. و�أد�نت �جلامعة فى �لوقت نف�شه �لت�شعيد 
و�لعدو�ن �لذي تقرفه �شلطات �لحتالل �ل�شر�ئيلي �شد �ل�شعب 
�لمن  ن��ائ��ب  وق���ال  غ���زة.  وق��ط��اع  �لغربية  �ل�شفة  �لفل�شطينيفي 
�لعام جلامعة �لدول �لعربية �ل�شفري �حمد بن حلي �نه �شلم ر�شالة 
�حتجاج من �لمن �لعام للجامعة �لعربية �لدكتور نبيل �لعربي �ىل 
وزيرة �ل�شوؤون �خلارجية �ل�شر�لية جويل بي�شوب. و��شاف حلي يف 
ت�شريحات له عقب ��شتقباله �ل�شفري �ل�شر�يل يف �لقاهرة رولف 
كنج �نه �بلغه �حتجاج �جلامعة �لعربية �لر�شمي على ما �أعلنه وزير 
�لقد�س  �ن  �بلغه  كما  و�ل�شتيطان  �لقد�س  ب�شاأن  �ل�شر�يل  �لعدل 
من �لمور �ملقد�شة و�لثو�بت �ل�شا�شية للعرب و�مل�شلمن ول ميكن 
�لقبول مبثل تلك �لت�شريحات. وقال �نه لأول مرة ن�شمع مثل هذه 
�مل�شطلحات من دولة غري ��شر�ئيل ولهذ� طلبنا منه تو�شيحا ر�شميا 
لهذ� �ملوقف.. و�أو�شح �ن �ل�شفري �ل�شر�يل �بلغ �جلامعة �لعربية 
و�نه مع  يتغري  �لفل�شطينية لن  �لق�شية  �ل�شر�يل من  �ملوقف  �ن 
�لعربية  �جلامعة  �ن  �ىل  حلي  و�أ�شار  �لفل�شطينية.  للق�شية  �لدعم 
تقوم بتحركات على �مل�شتوى �لقليمي و�لدويل من خالل بعثاتها يف 
�خلارج للرد على �ملوقف �ل�شر�يل حتى ل مير مرور �لكر�م. وقال 
�لت�شعيد  ب�شدة  تدين  �لعريية  �جلامعة  �ن  بن حلي  �أحمد  �ل�شفري 
�ل�شر�ئيلي  �لحتالل  �شلطات  تقرفه  �لذي  و�لعدو�ن  �ل�شر�ئيلي 
هذه  وحم��اول��ة  غ���زة  وق��ط��اع  �ل�شفة  يف  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ���ش��د 

�ل�شلطات �يجاد تربير عدو�نها �ملتكرر لل�شعب �لفل�شطيني.  

�ل�شن  بحر  �ل�شيني يف  �لتو�شع  �إن خمطط  �م�س  �لفلبن  قالت 
�لدول  �ملنطقة ودعت جميع  �جلنوبي يهدد �لأمن و�ل�شتقر�ر يف 
�لتي تطالب بحقوق �شيادة بوقف �أن�شطة �لبناء �لتي رمبا ت�شهم يف 
ت�شعيد �لتوتر. و�أبدى �ألربت ديل روز�ريو وزير خارجية �لفلبن 
�شرق  ل�شوؤون  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  لإق��ر�ح  تاأييده 
جنوب  ودول  �ل�شن  بن  ح��و�ر  �ج��ر�ء  ب�شاأن  ر��شيل  د�نييل  �آ�شيا 
�شرق ��شيا و�شرح ديل روز�ريو ملحطة تلفزيون �يه.�ن.�شي بقوله 
�لتوتر. لنفعل ذلك  �لتي تفاقم  لنطالب بوقف موؤقت لالأن�شطة 
به.   و�لإل��ت��ز�م  �شرف  مليثاق  �لتو�شل  �شرعة  على  نعمل  بينما  �لآن 
و�أ�شاف �أن �ل�شن و�لدول �لخرى ت�شرع باأن�شطة �لبناء يف �ملناطق 
�لتي تطالب بال�شيادة عليها من �أجل �لتو�شع. وت�شغط دول جنوب 
���ش��رق ����ش��ي��ا ع��ل��ى �ل�����ش��ن ل��و���ش��ع م��ي��ث��اق ���ش��رف �أي ق��و�ع��د حتكم 

�لتحركات �لبحرية يف بحر �ل�شن �جلنوبي.

 
�أكدت �للجنة �لوطنية �مل�شتقلة لالنتخابات يف موريتانيا جاهزيتها 
لالنتخابات �لرئا�شية �ملقررة يف �ل�21 من �ل�شهر �جلاري، مب�شاركة 
�ملنتهية وليته حممد ولد  �لرئي�س  بينهم  خم�شة مر�شحن من 
عبد �لعزيز، ومقاطعة قوى �ملنتدى �لوطني للدميقر�طية �ملعار�س، 
�ل�شابق  �لتقدمي بزعامة رئي�س �لربملان  �ل�شعبي  �لتحالف  وحزب 
�لالئحة  �إن  �للجنة  يف  م���اأذون  م�شدر  وق��ال  بلخري.  ول��د  م�شعود 
�لنتخابية �لنهائية �شدرت م�شاء �لأحد وفقا لن�س �لقانون، وبلغ 
بينما  ناخبا،  و167  �ألفا  و328  مليونا  �مل�شجلن  �لناخبن  عدد 
2957 مركز� يف عموم �لبالد. و�أو�شح  بلغ عدد مر�كز �لق��ر�ع 
�مل�شدر �أن �لالئحة �شيتم ن�شرها يف خمتلف مناطق �لبالد لتمكن 
�أماكن ت�شويتهم، وت�شهيل �شحب بطاقاتهم  �لناخبن من معرفة 
��شمه  ذكر  عدم  ف�شل  �ل��ذي  باللجنة  �مل�شوؤول  وك�شف  �لنتخابية. 
مبر�كز  ممثليهم  لو�ئح  �ملر�شحن  لتقدمي  �لقانونية  �لفرة  �أن 
ي�شمن  �لقانون  �أن  مو�شحا  �لثنن،  �م�س  فجر  �نتهت  �لق��ر�ع 
مر�كز  بكل  و�لفرز  �لت�شويت  عمليات  ح�شور  �ملر�شحن  ملمثلي 
من  م�شتخرجات  على  ف��وري  ب�شكل  �شيح�شلون  و�أن��ه��م  �لق���ر�ع، 
حما�شر �لفرز، كما يحق لهم ح�شور مركز �لنتائج على م�شتوى 

كل مقاطعة بح�شور قا�ٍس ميثل �ملجل�س �لد�شتوري.

عوا�شم

القاهرة

نواك�سوط

مانيال

الأردن يوؤكد جهوزيته للدفاع عن اململكة
•• عمان-اأ ف ب:

�شاملة  �شيا�شية  عملية  �ىل  �م�س  ج��ودة  نا�شر  �لردين  �خلارجية  وزي��ر  دع��ا 
��شتعد�د �لجهزة  ، موؤكد� يف �لوقت نف�شه  �لعر�ق مو�زية للتوجه �لمني  يف 
�لمنية �لردنية حلماية �ململكة. وقال جودة يف جل�شة مغلقة ملجل�س �لنو�ب 
لكافة  �شاملة  �شيا�شية  عملية  هناك  تكون  �ن  يجب  للعر�ق  �لن�شح  ب��اب  من 
مكونات �ملجتمع �لعر�قي مو�زية للتوجه �لمني، �لمر �لذي يتطلب �لكثري 
من �جلهد . و�كد جودة، ح�شبما نقلت عنه وكالة �لنباء �لردنية، قلق بالده 
�لعر�ق من  �ن ما يحدث يف  ، م�شري� �ىل  �لعر�ق  �أم��ن و��شتقر�ر  �لكبري على 
تطور�ت لي�س ببعيد عما يحدث يف �شوريا . و�شدد على �ن �أمن �لردن يتطلب 
�ل�شيطرة  موؤكد�   ، �لحتياطات  كافة  وناأخذ  كثب  عن  �لم��ور  نر�قب  �ن  منا 
�لتامة على كافة �حلدود و�لقو�ت �مل�شلحة �لردنية و�لجهزة �لمنية على �أهبة 
�ل�شتعد�د حلماية �لردن . و��شتبعد جودة تدفق لجئن عر�قين للمملكة، 
م�شري� �ىل �ن �لعر�قين يتوجهون �ىل �شمال �لعر�ق . من جانب �خر، �عترب 
جودة �ن من يقول بانه يعلم ما يجري يف �لعر�ق بكل تفا�شيله يقدم معلومات 
خاطئة ، م�شري� �ىل �ن �مل�شهد ل يز�ل �شبابيا. ونحن لدينا بع�س �ملعلومات 
د�ع�س  �حتلتها  �لتى  �ملناطق  �ن  و����ش��اف   . علنا  بها  �حت��دث  �ن  ��شتطيع  ول 
)�لدولة �ل�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام( �شاهدنا فيها عنفا ع�شو�ئيا و�عد�مات 
ب�شعة جد� وتطرفا طاملا حذر منه جاللة �مللك عبد�هلل منذ �كرث من �شنتن 
وقلنا �نه عندما يحدث �شر�عا مذهبيا وطائفيا يكون �ر�شا خ�شبة للتطرف 
و�لره��اب . و�علن �لعر�ق �لحد �ن قو�ته ��شتعادت �ملبادرة وجنحت يف وقف 
وجماعات  و�ل�شام  �لعر�ق  يف  �ل�شالمية  �لدولة  تنظيم  من  �مل�شلحن  تقدم 
�خرى ��شافة �ىل عنا�شر يف حزب �لبعث �ملنحل، �لذين جنحو� خالل ��شبوع 
يف �ل�شيطرة على حمافظة نينوى ومناطق يف حمافظة �شالح �لدين و�شمنها 

كربى مدنها تكريت )160 كلم �شمال بغد�د(.

الفو�شى يف العراق نذير �شوؤم لأفغان�شتان 

باك�شتان توا�شل الغارات اجلوية وطالبان تتوعد
•• اإ�شالم اأباد-وكاالت:

�لباك�شتانية  �ملقاتالت  ��شتاأنفت 
منطقة  ع��ل��ى  �جل���وي���ة  غ���ار�ت���ه���ا 
�إطار  يف  �م�����س  وزي��ر���ش��ت��ان  �شمال 
لتطهري  ك��ب��رية  ع�شكرية  عملية 
مقاتلن  م���ن  �ل��ق��ب��ل��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
م���رت���ب���ط���ن ب��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة، 
طالبان  ح���رك���ة  ه�����ددت  ح���ن  يف 
�شتهاجم �حلكومة  باأنها  باك�شتان 
وحترق ق�شورها رد� على �لهجوم، 
�مل�شتثمرين  جميع  م��ن  وط��ل��ب��ت 
�لأج�����ان�����ب و�����ش����رك����ات �ل����ط����ري�ن 
�جلن�شيات  �مل��ت��ع��ددة  و�مل��ن��ظ��م��ات 

مغادرة �لبالد فور�. 
�إن  باك�شتانيون  م�شوؤولون  وق��ال 
�أهد�فا  ق�شفت  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت 
ي�شمون  �لذين  للم�شلحن  تابعة 
ب�شمال  �أج����ان����ب  ���ش��ف��وف��ه��م  ب���ن 
وزي����ر�����ش����ت����ان وق���ت���ل���ت ن���ح���و 21 

منهم.
�أن  ��شتخبار�ت  م�شوؤولو  و�أو���ش��ح 
�ل�شاعات  يف  �جل���وي���ة  �ل�����ش��رب��ات 
وقعت  �ل���ي���وم  ���ش��ب��اح  م���ن  �لأوىل 
مب��ن��ط��ق��ة ���ش��ه��و�ل ق����رب �حل����دود 
وزير�شتان،  جنوب  م��ع  �جلنوبية 
وه�������ي م���ن���ط���ق���ة ق���ب���ل���ي���ة �أخ�������رى 

جماورة.
�إن����ه و���ش��ط توقعات  ���ش��ك��ان  وق����ال 
ثلثا  ف��ر  �ل��ع��ن��ف  �أع��م��ال  بت�شاعد 
�لتي  �مل���ن���ط���ق���ة  م�����ن  �ل����ع����ائ����الت 
وكثري  �لب�شتون،  عرقية  تقطنها 

حزبان تركيان يعلنان 
دعم اأوغلو يف النتخابات 

•• اأنقرة -رويرتز:

�لرئي�شيان  �ملعار�شة  ح��زب��ا  �أع��ل��ن 
ملر�شح  دع��م��ه��م��ا  �م�������س  ت��رك��ي��ا  يف 
�لرئا�شة  �ن��ت��خ��اب��ات  يف  م�����ش��رك 
�ب  �أغ�شط�س  يف  �مل��ق��ررة  �ل��رك��ي��ة 
ملنظمة  �ل�شابق  �لعام  �لأم��ن  وه��و 
�ل��ت��ع��اون �لإ���ش��الم��ي �أك��م��ل �لدين 

�ح�شان �أوغلو.
�ل�شعب  ح������زب  رئ���ي�������ش���ا  و�أع�����ل�����ن 
�جل�����م�����ه�����وري وح����������زب �حل����رك����ة 
�إنهما  �لأم�����ر  �ل��ي��م��ي��ن��ي  �ل��ق��وم��ي��ة 
�تفقا على دعم �ح�شان �أوغلو �لذي 
�لتعاون  منظمة  يف  من�شبه  ت��رك 
كانون  دي�����ش��م��رب  يف  �ل����ش���الم���ي 

�لأول.
�أول  �شتكون  �ملقبلة  و�لن��ت��خ��اب��ات 
�نتخابات رئا�شة مبا�شرة يف تركيا 
حيث كان �لربملان ينتخب �لرئي�س 
�لركي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  و�أ�����ش����ار 
�إىل طموحه  رجب طيب �ردوغ��ان 
�لأمر  يعلن  مل  لكنه  �ل��ر���ش��ح  يف 

ر�شميا بعد.
وق���������ال رئ����ي���������س ح��������زب �حل����رك����ة 
�لقومية �ليميني دولت بهجلي يف 
بيان م�شرك مع نظريه يف حزب 
�ل�شعب �جلمهوري كمال كيليجد�ر 
�أوغ��ل��و ه��ذ� �لق���ر�ح جيد لأمتنا 
ياأمل حزب �حلركة �لقومية �أي�شا 
و�أن  �ل���ش��م  ه���ذ�  ور�ء  �لحت����اد  يف 
ت�شتكمل �لنتخابات �لرئا�شية دون 

�أن تتحول �إىل �أزمة. 

للمفاو�شات ولل�شالم، لكن عندها 
���ش��ي��ك��ون �ل���وق���ت ق���د م�����ش��ى ولن 
تكون هناك فر�شة �أخرى لذلك .

حالة ا�شتعداد ق�شوى
�لباك�شتانية  �مل�������دن  وو����ش���ع���ت 
�لكربى بدء� من �لعا�شمة �إ�شالم 
����ش��ت��ع��د�د ق�شوى  ح��ال��ة  �آب�����اد يف 
�لث��ن��ن ت��خ��وف��ا م��ن ه��ج��م��ات قد 
ت��ن��ف��ذه��ا ط���ال���ب���ان غ�����د�ة �إط����الق 
�حلركة  على  �لع�شكري  �ل��ه��ج��وم 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا �مل���ق���ات���ل���ن �لأج����ان����ب 
�شمال  يف  �ل���ق���اع���دة  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن 
يف  �لرئي�شي  معقلهم  وزير�شتان 
�مل���ن���اط���ق �ل��ق��ب��ل��ي��ة ب�����ش��م��ال غرب 
�آباد  �إ���ش��الم  ع��ن  �ل��ب��الد. وف�شال 
مقر �حلكومة �لفدر�لية ومدينة 
رو�ل��ب��ن��دي �مل���ج���اورة ح��ي��ث يوجد 
تعزيز  ل��ل��ج��ي�����س، مت  �ل���ع���ام  �مل��ق��ر 
�ل����ت����د�ب����ري �لأم����ن����ي����ة خ���ا����ش���ة يف 
مدن  ك���ربى  �ل�شاحلية  ك��ر�ت�����ش��ي 
�لبالد وبي�شاور كربى مدن �شمال 
�ل�شرطة  و�أل����غ����ت  �ل���ب���الد  غ����رب 
�لإجاز�ت �ملقررة، و�أر�شلت تعزيز�ت 
ل��زي��ادة ع��دد �ل��دوري��ات يف �شو�رع 
�ملدن �لرئي�شية يف �لبالد كما رفع 
م�شتوى �لإنذ�ر �إىل �حلد �لأق�شى 
خ��ي��رب بختنخو�  �إق��ل��ي��م  �أي�����ش��ا يف 
ي�شتهدفها  �ل��ت��ي  غ���رب(  )���ش��م��ال 
حماذية  لأنها  بانتظام  �مل�شلحون 
للمناطق �لقبلية �لتي ت�شم عدد� 

من معاقل �مل�شلحن.

م����ع حركة  �ل�������ش���الم  حم�����ادث�����ات 
رئي�س  ويف�شل  باك�شتان  طالبان 
���ش��ري��ف حمادثات  ن����و�ز  �ل������وزر�ء 
ل�شغوط  يتعر�س  لكنه  �ل�شالم، 
م���ن �جل��ي�����س �ل��ب��اك�����ش��ت��اين ومن 
ل�����ش��ن عملية  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 
ك������ب������رية ع�����ل�����ى �مل���������ش����ل����ح����ن يف 
وقالت حركة طالبان  وزير�شتان. 
�شهيد  �لر�شمي  ملتحدثها  بيان  يف 
�شريف  لنو�ز  �إ�شارة  يف  �شهيد  �هلل 
�أخرى  م���رة  �شتحتاج  �أن���ك  ت��ذك��ر 

�أفغان�شتان  �إىل  ت��وج��ه��ت  م��ن��ه��ا 
�أقارب هناك  �ملجاورة حيث لديها 
وقال �أحد �شكان مري�ن �شاه �لتي 
ب��دت على غ��ري �ل��ع��ادة خالية من 
�لنا�س و�ل�شيار�ت �إنهم جمعو� كل 
م�شتعدين  و�أ�شبحو�  �أغر��شهم 
رف�������ع حظر  ل���ل���رح���ي���ل مب�����ج�����رد 

�لتجول.
و���ش��رح م�����ش��در �أم��ن��ي ب����اأن حظر 
�ليومن  خالل  �شيخفف  �لتجول 
مبغادرة  لل�شكان  لل�شماح  �ملقبلن 

�أم�س  باك�شتان  و�أر���ش��ل��ت  �ملنطقة 
ج�����ن�����ود� وم����دف����ع����ي����ة وط�����ائ�����ر�ت 
وزير�شتان  ���ش��م��ال  �إىل  م��روح��ي��ة 
متوقعة  كانت  ع�شكرية  عملية  يف 
منذ ف��رة ط��وي��ل��ة، و�ع��ت��ربت رد� 
�أكرب  على  للمقاتلن  هجوم  على 

مطار�ت باك�شتان قبل �أ�شبوع.
وكان �لهجوم على مطار كر�ت�شي 
�ل�شلطات  قالت  جمموعة  و�شنته 
�إن����ه����م م����ن �مل���ق���ات���ل���ن �لأوزب��������ك 
�مل����درب����ن ج���ي���د� ق����د دم�����ر �آف�����اق 

•• مايدوغوري -اأ ف ب:

ه���اج���م ع��ن��ا���ش��ر م��ف��ر���ش��ون من 
جماعة بوكو حر�م �ملتطرفة �شوقا 
يف قرية يف �شمال نيجرييا غالبية 
�شكانها من �مل�شيحين وقتلو� 15 
�شخ�شا على �لقل، بح�شب ما �فاد 

�شهود عيان �لثنن.
بالزي  رجال  ع�شرين  نحو  وو�شل 
على  �لح��د  ظهر  قبيل  �لع�شكري 
قرية  �ىل  ن����اري����ة  در�ج��������ات  م����ن 
د�ك���و وف��ت��ح��و� �ل��ن��ار ع��ل��ى �حل�شد 
�ل���ذي ك��ان م��وج��ود� يف ���ش��وق تقام 
ك����ل �����ش���ب���وع يف ه�����ذه �ل���ق���ري���ة يف 
ولي��ة ب��ورن��و. وق��ال �ن���درو مو�شى 
 15 د�ك���و ع��رثن��ا على  �ح��د �شكان 
�لهجوم  ب��ع��د  �ل��ب�����ش��ات��ن  يف  ج��ث��ة 
و��شاف  �لقرية  زعيم  جثة  بينها 
�جلميع  على  �لنار  يطلقون  كانو� 

يف �ل�����ش��وق و�ج�����ربو� �ل��ن��ا���س على 
ترك �شلعهم و�لفر�ر . وقال �ي�شا 
يحاولون  ك���ان���و�  �ل���ذي���ن  ط������اردو� 
�لحر��س  د�خ���ل  �ىل  حتى  �ل��ف��ر�ر 
�لنارية  �ل������در�ج������ات  م����ن  ع���ل���ى 
��شماعيلي  زك��ا  وروى   . وقتلوهم 

�لقروين  �ن  �ل��ب��اع��ة  �ح����د  وه����و 
�ل�شوق  يف  ج��ث��ة   15 ع��ل��ى  ع����رثو� 
بعد رحيل �ملتمردين �لذين �ثارو� 
موجة كبرية من �لهلع لنهم كانو� 
. وبح�شب  �لنار ع�شو�ئيا  يطلقون 
جثث  ع�شر  على  ع��رث  فقد  �شكان، 

�خرى ل�شخا�س قتلو� يف منازلهم 
�و �ث���ن���اء حم��اول��ت��ه��م �ل���ف���ر�ر من 
�عمال �لعنف وروت لر�با �شيمون 
وه���ي ت��اج��رة ���ش��اه��دت �حل����ادث �ن 
ف��رو� وهم  �ل�شخا�س  �لعديد من 
كان  بينما  ب��ال��ر���ش��ا���س  م�����ش��اب��ون 
�مل���ه���اج���م���ون ي�����ش��رم��ون �ل���ن���ار يف 
ع�شر�ت �ملتاجر ورفوف �لتجار )يف 
�ل�شوق( ومنازل و�شيار�ت ودر�جات 
ن���اري���ة �����ش���اف���ة �ىل �رف���ف���ة �مل����و�د 

�لغذ�ئية .
كانو�  �مل���ت���م���ردي���ن  �ن  و�����ش���اف���ت 
وقنابل  متطورة  ��شلحة  يحملون 
مولوتوف عندما حا�شرو� �لقرية 
�جلي�س  ول  �ل�شرطة  ل  ت��دل  ومل 
باي تعليق حول �حلادث ول قدما 
م�شوؤول  و�ك��ت��ف��ى  ل��ه.  ح�شيلة  �ي 
عا�شمة  م����اي����دوغ����وري  يف  �م���ن���ي 

ولية بورنو بتاكيد �لهجوم.

اإ�شرائيل تتوعد ال�شلطة باإجراءات �شيا�شية واقت�شاديةكلينتون: الوليات املتحدة حتتاج لن�شاء يف ال�شلطة 
�أين ل �أعلم حتى �لآن ما �إذ� كانت هذه �ملر�أة �شتكون �أنا. 

ويتوقع ب�شكل و��شع �أن تر�شح كلينتون نف�شها يف �نتخابات 
و�أ�شارت كلينتون  �لرئا�شة �لأمريكية �ملقبلة عام 2016. 
�أنها تتفهم غ�شب �لأملان من �لت�شريبات �لتي ك�شفت  �إىل 
تن�شت وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكي على هاتف مريكل 
�لإت�شالت  على  �أو�شع  تن�شت  عملية  من  كجزء  �ملحمول 
للويات  قريبا  �أملانيا حليفا  وتعترب  �أملانيا.  �لإلكرونية يف 
فعل  كما  متام  �شاأغ�شب  كنت  وقالت  �لأمريكية.  �ملتحدة 
على  �لتن�شت  بوقف  وحليفي  �شديقي  و�شاأطالب  �لأمل��ان 
�لتي  �لتج�ش�س  ع��دم  معاهدة  �أن  م�شيفة  ف��ور�  �لهو�تف 
طالب �لأملان بابر�مها مع و��شنطن ل تعترب خيار� عمليا.

•• برلني-رويرتز:

قالت وزيرة �خلارجية �لأمريكية �ل�شابقة هيالري كلينتون 
�أملانية �إن على بالدها �أن حتذو حذو  يف مقابلة مع جملة 
�أجن��ي��ال مريكل  �لأمل��ان��ي��ة  �مل�شت�شارة  ت��ق��وده��ا  �ل��ت��ي  �أمل��ان��ي��ا 
�أن كلينتون مل تف�شح  �لبالد غري  لقيادة  �أم��ر�أة  وتنتخب 
ما �إذ� كانت هذه �ملر�أة يجب �أن تكون هي. وقالت كلينتون 
�لذي  �لعدد  يف  �شتن�شر  مقابلة  يف  �لأملانية  �شترين  ملجلة 
�أملانيا يف  �شي�شدر يوم �لأربعاء نحن متاأخرون للغاية عن 
هذ� �ملجال.  و�أ�شافت بالطبع �أريد �أن تقود �إمر�أة �لوليات 
غري  ذل��ك  ليحدث  بو�شعي  ما  كل  و�شاأفعل  قريبا  �ملتحدة 

قتياًل يف هجوم على �شوق بنيجرييا   15

م����و�ج����ه����ة ط���ال���ب���ان  وح�����ي�����دة يف 
�ملحلل  �شيفي�س  كري�شتوفر  ور�ى 
ر�ند  �لب��ح��اث  مركز  يف  �ل�شيا�شي 
�لعرب  �ح������دى  �ن  ك���ورب���وري�������ش���ن 
�ل������و�ج������ب �����ش���ت���خ���ال����ش���ه���ا )م���ن 
بالن�شبة لفغان�شتان، هي  �لعر�ق( 
�ل�شتعد�د لتلقي نوع من �ل�شدمة 

�خلارجية .
بالعر�ق  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  و�ل����و�ق����ع 
�ل�شالمية  �ل���دول���ة  م��ق��ات��ل��ي  �ن 
يف �ل���ع���ر�ق و�ل�����ش��ام مت��ر���ش��و� على 
�ل��ق��ت��ال يف ���ش��وري��ا �مل���ج���اورة حيث 
�ن  درج���ة  �ىل  بوح�شيتهم  ع��رف��و� 

تنظيم �لقاعدة ترب�أ منه.
يخ�شى  لف��غ��ان�����ش��ت��ان  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
تغيب  �ن  م��ن  خ�شو�شا  �شيفي�س 
�هميتها  ت��ق��ل  �ل��ت��ي  �ل���ب���الد  ه���ذه 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة ع���ن �ل���ع���ر�ق عن 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �هتمامات  �شلم 
�شمال  ح���ل���ف  ق�������و�ت  رح����ي����ل  م����ع 
�ر����ش��ي��ه��ا بحلول  م���ن  �لط��ل�����ش��ي 

نهاية 2014.
وم��ا ز�ل��ت �ل��ولي��ات �ملتحدة تن�شر 
جندي   32800 �ل��ب��ل��د  ه����ذ�  يف 
جنود  م���ن   17700 ي�����ش��ان��ده��م 
و340600  �لط��ل�����ش��ي  �حل���ل���ف 
ج���ن���دي و����ش���رط���ي �ف����غ����اين. ومع 
 9800 �ىل  �ل��ع��دي��د  ه��ذ�  خف�س 
�شيتقل�س   2015 يف  ع��ن�����ش��ر 
�لن�شف  �ىل  �لم���ريك���ي  �ل���وج���ود 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

يف  �لفو�شى  �ن  م��ن  خ��رب�ء  يحذر 
�لعر�ق �لذي �شحبت منه �لوليات 
�ملتحدة قو�تها �و�خر �لعام 2011 
لفغان�شتان  ���ش��وؤم  نذير  تكون  ق��د 
ق��ب��ل ���ش��ن��ت��ن ون�����ش��ف �ل�����ش��ن��ة من 
م����وع����د �لن���������ش����ح����اب �لم����ريك����ي 

�لكامل من �ر��شيها.
�ن  ه������وؤلء �خل������رب�ء �ىل  وي��ل��ف��ت 
ح�����دود� لوجوه  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ه��ن��اك 
و�فغان�شتان،  �لعر�ق  بن  �لت�شابه 
باهتمام  ����ش��ت��اأث��ر�  �ل��ب��ل��دي��ن  ل��ك��ن 
�لعظمى  ل��ل��ق��وة  �لع�شكرية  �لل���ة 
�ك��رث من  �ل��ع��امل طيلة  �لوىل يف 
عقد وكالهما �ليوم مهدد بحركات 

��شالمية م�شلحة متطرفة.
ف��ب��ع��د ����ش��ه��ر م���ن �ل������ردد و�شع 
�وباما  ب���ار�ك  �لم��ريك��ي  �لرئي�س 
�ي���ار-م���اي���و ج����دول زمنيا  �و�خ�����ر 
�ل����ع���������ش����ك����ري من  ل����الن���������ش����ح����اب 
و��شنطن  و���ش��ت��ب��ق��ي  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان. 
�ل�����ع�����ام  ب�����ع�����د  ج������ن������دي   9800
كامل  �ن�������ش���ح���اب  ق���ب���ل   ،2014
�نتهاء  م��ع   2016 �ل��ع��ام  بنهاية 
�ل���ولي���ة �ل��رئ��ا���ش��ي��ة لوب���ام���ا بغية 
طي �شفحة حروب ما بعد �حلادي 
ع�شر من �يلول-�شبتمرب يف �لعر�ق 

و�فغان�شتان.
ولالحتفاظ بهذه �لقوة �شيتوجب 

�ملقبل  �لف����غ����اين  �ل��رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
�لتوقيع على �تفاقية �منية ثنائية 
تتفاو�س كابول ب�شاأنها منذ ��شهر 

مع �لوليات �ملتحدة.
على  �لتوقيع  ممكنا  يكن  مل  لكن 
وو��شنطن  بغد�د  بن  مماثل  ن�س 
ع�شكريا  �لم��ريك��ي��ون  ف��ان�����ش��ح��ب 
 31 �ل��ع��ر�ق يف  ب�����ش��ورة كلية م��ن 
 .2011 �لول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون 
بانفاق  ذل��ك  م��ع  ����ش��ت��م��رو�  لكنهم 
�ل�����دولر�ت يف جتهيز�ت  م��ل��ي��ار�ت 
وعمليات تدريب للقو�ت �لعر�قية 
نف�شها  �ل����ق����و�ت  وه����ي  �مل�����ش��ل��ح��ة، 
�ملباغت  �لهجوم  �مام  �نهارت  �لتي 
�ملتطرفن  �ل�����ش��ن��ة  ل��ل��ج��ه��ادي��ن 
�ل���ش��الم��ي��ة يف  �ل��دول��ة  تنظيم  يف 

�لعر�ق و�ل�شام )د�ع�س(.
ول��ف��ت ب��رو���س ري���دل م��ن موؤ�ش�شة 
من  ك��ث��ريي��ن  �ن  �ىل  ب��روك��ي��ن��غ��ز 
�ملر�قبن كانو� يعتقدون �ن تنظيم 
�لقاعدة يف �لعر�ق �لذي بات ي�شمى 
�ل����دول����ة �ل����ش���الم���ي���ة يف �ل���ع���ر�ق 
و�ل�شام قد مت �جتثاثه وقطع ر�أ�شه 
وه��زم��ه ب��ار���ش��ال ت��ع��زي��ز�ت كثيفة 

�مريكية يف �لعام 2007.
�ل����دول����ة  ق�������وة  ت����ن����ام����ي  �ن  غ�����ري 
و�ل�شام  �ل����ع����ر�ق  يف  �ل����ش���الم���ي���ة 
تنذر  �شابقة  �خلبري  ب���ر�أي  ي�شكل 
لفغان�شتان  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ب���ال�������ش���وؤم 
�لفغانية  �لقو�ت  �شت�شبح  عندما 

يرو�  �ن  ت��رج��ي��ح��ا  �لك����رث  ل��ك��ن   ،
�ن هوؤلء  �ل   . ت��خ��ل  ع��الم��ة  ف��ي��ه 
�لخت�شا�شين يرون مع ذلك �نه 
�لمنية  �لتفاقية  توقيع  ح��ال  يف 
من  مت�شع  هناك  �شيبقى  �لثنائية 
�جلي�س  ت��دري��ب  لتح�شن  �ل��وق��ت 
باتخاذ  ب���د�أ فعال  �ل���ذي  �لف��غ��اين 
�مل���ب���ادرة ع��ل��ى �لر�����س يف مو�جهة 
�رتياحه  عن  ريدل  وعرب  طالبان. 
قائال �ن �جلي�س �لوطني �لفغاين 
يخو�س جتربة منذ �شنة حيث قام 
�لعمليات  م��ن   90% م��ن  ب��اك��رث 

�لقتالية ونتيجته ح�شنة .

و�شيركز  �مل��ق��ب��ل  �ل��ع��ام  ن��ه��اي��ة  يف 
قاعدة  يف  ��شا�شي  ب�شكل  وجودهم 
ب����اغ����ر�م �جل����وي����ة �ل�����ش��ا���ش��ع��ة ويف 
يف  �لكامل  �لن�شحاب  حتى  كابول 
�و�خر �لعام 2016 مع بقاء مئتي 
ع�شكري فقط يف �ل�شفارة من �جل 

�لتعاون �لع�شكري �لثنائي.
�قرب  كلما  �ن��ه  �شيفي�س  و�ع��ت��رب 
�لن���������ش����ح����اب ت���ق���ل�������ش���ت �مل���������و�رد 
و�لتعاون بن �حلكومة  و�لهتمام 
�لدولين  و�ل��ف��اع��ل��ن  �لم��ريك��ي��ة 
ع��ل��ى �لر�����س ، م��و���ش��ح��ا �ن��ه��م مل 
ي�����ع�����ودو� ي���ع���م���ل���ون ع���ل���ى �ل���ه���دف 

نف�شه. فهم يحاولون �خلروج من 
�فغان�شتان. وعلى غر�ر ما جرى يف 
�لعر�ق رمبا �شي�شعر بع�س �لفغان 
بارتياح ملغادرة �جلنود �لمريكين 
من قر�هم و�ريافهم. لكن �خرين 
�لن�شاء يخ�شون من  خ�شو�شا من 
طالبان  ن��ظ��ام  ع���ودة  �حتمال  �لن 

�ملريع )2001-1996(.
وك��ت��ب ���ش��ك��وت ���ش��م��ي��ث م���ن معهد 
�ل�����ش��الم يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �ن 
يعترب  بان  تاأمل  �وباما رمبا  �د�رة 
�ل��رئ��ي�����س مبثابة  ق�����ر�ر  �لف����غ����ان 
مبوؤ�ش�شاتهم  �لثقة  على  ت�شويت 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�ل�شيا�شي  �لم��ن��ي  �ملجل�س  �ن  �ل��ع��ربي  �لخ��ب��اري  و�ل��ال  ذك��ر موقع 
يف  �لح��ت��الل  جي�س  وز�رة  مقر  يف  جل�شة  عقد  )�لكابينت(  �مل�شّغر 
�إ�شايف حول ق�شية �ملفقودين  هكريا و�شط تل �بيب، لإج��ر�ء نقا�س 

�لثالثة.
�ل�شبت  �لكابينت  �إجتماع  م��ا ج��رى يف  �ن��ه على خ��الف  و�ل��ال  وق��ال 
�شد  تنفيذية  خطو�ت  �ملجل�س  يتخذ  �ن  �ملتوقع  من  فانه  �ملا�شي، 
حركة حما�س رد�ً على تورطها بعملية �لختطاف ح�شب زعم �ملوقع.

و��شاف و�لال �ن �لنقا�س ياأتي بعد 24 �شاعة من قيام رئي�س حكومة 
للرئي�س  ووعيد  تهديد  ر�شائل  بتمرير  نتنياهو  بنيامن  �لحتالل 

عبا�س عرب �و�شاط ��شر�ئيلية، باأن ق�شية �لختطاف �شتلحق �شرر�ً 
حقيقياً يف مكانة �ل�شلطة �لفل�شطينية.

�لتهديد  ر�شالة  �ن  و��شر�ئيلية  فل�شطينية  م�شادر  عن  �ملوقع  ونقل 
�شلطات  تتخذها  �لتي قد  تناولت �خلطو�ت  �بومازن  �ىل  ُنقلت  �ىل 
�لفل�شطينين  كتقييد حركة  �لختطاف،  على عملية  رد�ً  �لحتالل 
بالو�شع  �ل�شرر  و�إحل��اق  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة  مناطق  د�خ��ل  حتى 

�لقت�شادي و�ملكانة �لدولية لل�شلطة �لفل�شطينية.
�لتعاون �لمني مع  �إنهيار  �ل�شلطة من مغبة  كما مت حتذير رئي�س 
�لتعاون  �نه على �لرغم من كل ما تقّدم فاإن  ��شر�ئيل و��شار و�لال 
بن �لطرفن ما ز�ل قائماً، لن ذلك ميثل م�شلحة م�شركة لهما، 

و�ن �لفل�شطينين يحاولون �مل�شاعدة يف �لعثور على �ملفقودين

م�شر تعتقل خلية اإرهابية لالإخوان
•• القاهرة-وكاالت:

�ألقت �لأجهزة �لأمنية �لقب�س على خلية �إخو�نية مكونة من 5 �أ�شخا�س تابعن 
�لقاهرة،  جنوب  مبنطقة  �لإخ���و�ن  جلماعة  �لتابعة  �لنوعية  �للجان  لإح��دى 
و�مل�شئولة عن �رتكاب �لعديد من �أعمال �لعنف، و��شتهد�ف �شيار�ت �ل�شرطة، 
و�أبر�ج �ل�شغط �لعايل و�لتخطيط، و�ل�شادر بحقهم �لعديد من �أو�مر �ل�شبط 
�إنه مت �إعد�د  و�لإح�شار من قبل �لنيابة �لعامة.  وقال بيان ل��وز�رة �لد�خلية 
بالتن�شيق  �لتبن  15 مايو د�ئرة ق�شم �شرطة  �أمكنة ل�شبطهم مبنطقة  عدة 
بن قطاع �لأمن �لوطني ومديرية �أمن �لقاهرة وقو�ت �لأمن �ملركزي، ح�شبما 
ذكرت �شحيفة �لوطن �مل�شرية. ولدى حماولة �شبطهم بادرو� باإطالق �أعرية 
نارية بكثافة جتاه �لقو�ت، وحاولو� �لفر�ر، فتمكنت �لقو�ت من �ل�شيطرة على 
�ملوقف، و�إ�شابة و�شبط عبد �لرحمن عي�شى عبد �خلالق 21 �شنة حا�شل على 
دبلوم �شناعة، عامل مقيم بكفر �لعلو حلو�ن ) �أ�شيب بطلق ناري بال�شدر و�ليد 
�لي�شرى( وعبد �هلل نادر �ل�شرقاوي 25 �شنة طالب بحقوق عن �شم�س، مقيم 
ب� 15 مايو )�أ�شيب بطلق ناري �أ�شفل �لرقبة و�لقدم �ليمنى( و حممود بكرى 
عبد �لكرمي 29 �شنة فني �شيانة، مقيم بالتبن و حممد زكريا عبد �لرحيم 
و�ل�شلب،  �ل�شناعية باحلديد  �لفنية  باملدر�شة  �شنة، طالب   18 �ملق�شود  عبد 
مقيم بالتبن، و عمر عبد �لروؤوف عبد �للطيف 20 �شنة، طالب بكلية �لربية 
جامعة �لقاهرة، مقيم بالب�شاتن. وكان بحوزتهم بنادق وذخرية، فيما �أ�شيب 
�لنقيب م�شطفى حم�شن حممد ن�شار �شابط مباحث ق�شم �شرطة 15 مايو 

بعدة طلقات نارية، ومت نقله وهو بحالة حرجة �إىل �مل�شت�شفى.
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العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
     مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/466   جتاري جزئي         
مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �شيجبال    ناريندر�  فينا  عليه:  �ملدعى  �ىل 
وميثله:  بهاجات  مورليدهار  بهاجات  مورليدهار  /�شونيل  �مل��دع��ي  �ن 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ل��ق��رق  علي  حممد  ب��در 
با�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ ) 50000 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف .  وحددت لها جل�شة يوم  �لربعاء �ملو�فق 2014/6/25 �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/79  ا�صتئناف تظلم جتاري    

 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ فاروق �شيخ حبيب �هلل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /بنك ر��س �خليمة �لوطني �س م ع  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
  2014/5/13 بتاريخ  جت���اري   تظلم   2014/122 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/6/25 �ل�شاعة 17.30 �شباحا 
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/78  ا�صتئناف تظلم جتاري    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ جاني�س جاجنار�م جاجنار�م نار�شايا   جمهول حمل 
وميثله:  ع  م  �س  �لوطني  �خليمة  ر����س  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �ل�شويدي   �شلطان  عي�شى  حممد 
بالدعوى رقم 2014/123 تظلم جتاري  بتاريخ 2014/5/13  وحددت لها 
بالقاعة  �شباحا   17.30 �ل�شاعة   2014/6/25 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شه 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
        اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1198 /2014 جت كل- م ر- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
 مدعي/�شركة جتك �ملتحدة لالعمال �لكهربائية و�مليكانيكية ذ.م.م و�آخرون �جلن�شية: �لمار�ت 
مدعي عليه: �لدولية جيتك لل�شيانة �لعامة و�آخرون �جلن�شية: �لمار�ت    مو�شوع �لدعوى: 
�لمار�ت   �جلن�شية:  و�آخرون  �لعامة  لل�شيانة  جيتك  �لدولية  �عالنه/    �ملطلوب  خبري   ندب 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  (  حيث  بالن�شر)�عادة �عالن بال�شحيفة وبالت�شحيح ن�شر�   عنو�نه: 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/6/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة 
�لدعوى بثالثة  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  مذكرة بدفاعك و�شور� 
�يام على �لقل.علما بان مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات. 

�شدر بتاريخ 2014/6/10  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
اعالن حكم الدعوى 376-2014 ح- نف�ض- م ر-ب- اأظ

�ىل �ملحكوم عليه/- هيثم كامل �بو�ملكارم- م�شري عبد�هلل �لعنو�ن: بالن�شر
�لدعوى  يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2014 يونيو   12 �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك 
�ملحكمة  حكمت  حممود/م�شرية    �ل�شيد  �شامي  هبة  �ملدعية/  ل�شالح  �ع��اله  �ملذكورة 
مبثابة �حل�شوري يف حق �ملدعى عليه: تطليق �ملدعية/ هبه �شامي �ل�شيد حممود من 
زوجها �ملدعى عليه/ هيثم كامل �بو�ملكارم حممد طلقة �وىل رجعية ميلك معها �حلق 
يف �رجتاعها خالل �لعدة �ذ� قدم لها ما تنفق به، وعلى �ملدعية �ح�شاء عدتها من تاريخ 
�ملدعى  لها من  �ملولودة  �ملدعية لبنتها هاجر  �ثبات ح�شانة  باتا.  �شريورة هذ� �حلكم 
تاريخ  م��ن  يوما  ث��الث��ون  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما  بامل�شروفات.  و�ل��ز�م��ه  عليه 

�لعالن . �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2014/6/16
حممد الدري�صي
قا�صي مبحكمة ابوظبي البتدائية 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
حمكمةابوظبي البتدائية 

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
مذكرة اعالن  متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 217 /2014 تظلم  جتاري                  
�ن  ن��اي��ر   جمهول  حمل �لق��ام��ة مبا  �ملتظلم ���ش��ده/1- مدهو كري�شنانا  �ىل 
�ملتظلم/ بنك ر��س �خليمة �لوطني �س م ع وميثله:  ماجد حممد �ل�شيخ  �حمد 
ومو�شوعه  �ع��اله  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �ق��ام  قد  �خلزرجي  ح�شن  �ل�شيخ  بن 
تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على عري�شة رقم 2014/270 �مر على عري�شة 
جتاري    وحددت لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2014/7/14  �ل�شاعة 11.00 �س 
بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
مذكرة اعالن  متظلم �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 161 /2014 تظلم  جتاري                  
با�شكار�ن  فالبل  ميتهل  بر�دي�س  ل�شاحبها  �ل���ش��ود/  �شالة  �شدهما/1-  �ملتظلم  �ىل 
�شخ�شي  وكفيل  مالك  ب�شفته  ميتهل  با�شكار�ن  ف��الب��ل  ميتهل  ب��ر�دي�����س   -2 ميتهل 
ماف  �شركة  �ملتظلم/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل   �ل�شود  ملديونية�شالة  و�شامن 
للتمويل م�شاهمة خا�شة حاليا  �وريك�س  �شركة�حليل  �شابقا  خ  م  للتمويل �س  �وريك�س 
وميثله:�شبحي ح�شن �حمد قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من 
�لقر�ر �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/317 حجز حتفظي جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ل�شاعة 11.00 �س  �مل��و�ف��ق 2014/7/7   �لث��ن��ن  ي��وم  و�لت���ع���اب.   وح���ددت لها جل�شة 
بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     

مذكرة اعالن  متظلم �صده بالن�صر
   يف  الدعوى 235 /2014 تظلم  جتاري                  

�ىل �ملتظلم ���ش��ده/1- ر����ش��د ب��ن حممد ب��ن ظافر �لعجمي   جم��ه��ول   حمل 
عي�شى  حممد  وميثله:  �لوطني  �خليمة  ر����س  بنك  �ملتظلم/  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�لتظلم  ومو�شوعه  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليكم  �ق��ام  ق��د  �ل�شويدي  �شلطان 
�ل�����ش��ادر يف �لم��ر على عري�شة رق�����م2014/204 جت��اري و�لر�شوم  �ل��ق��ر�ر  م��ن 
�ملو�فق  �لثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف 
2014/7/7  �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.
رئي�ض الق�صم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2013/1242  ا�صتئناف عمايل
�شريك  وب�شفته  نف�شه  عن  ح�شن  علي  �حمد  جمال  �شده:  �مل�شتانف  �ىل 
وممثل ل�شركة�لفقية وبدر للمقاولت �لعامة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
ب��در   مبا �ن �مل�شتانف : م�شطفى  �مل�شتانف : م�شطفى بدر �شليم  مبا �ن 
بدر �شليم بدر  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بانه بتاريخ 
حول  ل�شتئناف  ط��ريف   با�شتجو�ب  متهيدي  حكم  �شدر  قد   2013/12/17
وقائع �لدعوى، وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/6/24 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا يف �لقاعة    ch2D.18 علما بان �لدعوى ت�اأجيلها 

�د�ريا مبنا�شبة عطلة �ل�شر�ء و�ملعر�ج. 
  رئي�ض الق�صم                       

حماكم دبي

حمكمة ال�صتنئاف
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2014/175 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
ح�شن عبد�هلل علي خليفة �لرميثي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على   
  ) الهدايا  علب  لتجهيز  )القمر  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر 
�مللف )47452(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
ر��شد  �شعيد  �ل�شيد:ر��شد  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل 
�لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لكتبي  خليفة 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

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

بدائرة البلديةوالتخطيط احلميدية  

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/283 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
عبد�حلميد  �ح��م��د  ع��ل��ي  �ل�����ش��ي��د:  باك�شتان  �جلن�شية:  ع��ن��اي��ت  ���ش��ادق  حم��م��د 
�ليحيى �جل�شمي �جلن�شية: �لمار�ت   وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر 
يت�شمن :ف�شخ عقد �شر�كة وت�شفية يف �ل�شم �لتجاري )جنوم دبي ملقاوالت 
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت  البناء/ذ.م.م  (  
ليكن  بعجمان   و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )35589( �مللف  رق��م 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن 

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

مكتب دائرة البلديةوالتخطيط يف عجمان    

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17    

  اعالن بالن�صر
رقم �ملرجع :988/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شلطان عبيد بن طار�س �بو مهري،  �مار�تي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ش�شه �لبالغة )100%( يف ) �شوبرماركت �لن�شاف( 
مبوجب رخ�شة رقم )14045( وذلك �ىل �ل�شيد: تايفالبيل حممد كونهي- هندي �جلن�شية 
تعديالت �خرى: مت تغري �ل�شكل �لقانوين من)موؤ�ش�شة فردية( �ىل )موؤ�ش�شة فردية وكيل 
خدمات(  وعمال لن�س �ملادة )14( فقره 5 من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شاأن �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
  مكتب الكاتب العدل

مبقر دائرة التنمية القت�صادية- ال�صارقة   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17    

  اعالن بالن�صر
رقم �ملرجع :1004/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ يو�شف و�حي-مغربي �جلن�شية يرغب  يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شة �لبالغة )100%( يف ) �شالون حيدر �باد للحالقة( رخ�شة رقم )543267( 
�مار�تية  �ل��دي��ن،  حم��ي  غ��وث  حممد  بيكم  ر���ش��و�ن��ه  �ل�شيدة/  �لول  �ل��ط��رف  �ىل  وذل���ك 
خدمات  بوكيل  ف��ردي��ة  موؤ�ش�شة  لل�شركةمن  �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل  تغري  مت  حيث  �جلن�شية 
�ىلموؤ�ش�شة فردية.    وعمال لن�س �مل��ادة )14( فقره 5 من �حكام �لقانون �لحت��ادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف 
يتم �لت�شديق على �لج��ر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لع��الن فمن لديه 
�ي �عر��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية.
    الكاتب العدل
مكتب دائرة التنمية القت�صادية- ال�صارقة   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/285 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1-م�شتقبل �خليال للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م وميثلها مديرها 
فهد عبد�لرحمن حممد حاجي �لزرعوين جمهول  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ علي حممد علي خمي�س حممد�لعبيديل وميثله: حممد علي �شلمان 
بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  �مل��رزوق��ي قد 
�و خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  �ملنفذ به وق��دره )120473( درهم �ىل طالب  �ملبلغ 
�شاملة للر�شوم و�مل�شاريف..وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17    
 اعـــــــالن       

و�لت�شديقات-  �ل����ع����دل  �ل���ك���ات���ب  ب��������اد�رة  �ل����ع����دل  �ل���ك���ات���ب  �ن�����ا  �يل  ت���ق���دم   
خورفكان:�ل�شيدة/موزه حممد علي عمر �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق 
�لتجاري  �ل���ش��م  يف    %100 �ل��ب��ال��غ��ة  ح�شته  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم���رر  ع��ل��ى  
د�ئرة  و�ملرخ�س من   ) للركاب باحلافالت  للنقل اخلا�س  العرب  )�شاحل 
بتاريخ  �ل�شادر   508209 رقم  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف  �لقت�شادية  �لتنمية 
2001/4/30 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان �ىل �ل�شيد: طالب ح�شن 
حممد عبد�هلل �لدرمكي �جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية        

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17    
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/نبيل عنايت �هلل 
�ي��ر�ن  وطلب �لت�شديق على  حمرر يت�شمن :تنازل وتغيري �ل�شكل �لقانوين(  ند�يف �جلن�شية: 
عن جزء من ح�شته 51% و�لحتفاظ لنف�شه بن�شبة49% من �جمايل �حل�شة�لتي ميلكها بن�شبة 
100%  يف �ل�شم �لتجاري )موؤ�ش�شة البديع للتربيد والتكييف ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم 141791 �ل�شادر بتاريخ 1997/3/12 يف د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بخورفكان �ىل �ل�شيد: ر��شد عبيد �شعيد بن طار�س �جلن�شية: �لم��ار�ت وبناء على 
ذلك يرغب �لطرفان �ملذكور�ن �عاله تغري �ل�شكل �لقانوين �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة من 
موؤ�ش�شة �لبديع للتربيد و�لتكييف �ىل �شركة�لبديع للتربيد و�لتكييف ذ.م.م.     ليكن معلوما 
�ل�شاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�شديق على  �شيقوم  �لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  بان  للجميع 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان   
عائ�صة حممد علي   

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
           اعالن للح�صور  اىل جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

حل�صور جل�صة يوم الربعاء املوافق 2014/6/25
رقم الدعوى 2014/1731

ملالكها  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  لتاهيل  �ل�شياء  مركز  عليه:  �ملدعى 
مطر  خليل  �حمد  �ملدعى:  بالن�شر  �لعنو�ن:  عبيد  قمر  عبيد  جابر 
�ملنازعات  ف�س  جلنة  �ىل  �حل�شور  عليكم  يتعن  �بوجر�د    ��شماعيل 
�ليجارية مبقرها �لكائن يف �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان خلف  
�شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �لجتماعية فيال رقم )2( يوم �لربعاء �ملو�فق 

2014/6/25 �ل�شاعة 6.00 م�شاًء
رئي�ض جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
           اعالن للح�صور  اىل جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

حل�صور جل�صة يوم الحد املوافق 2014/6/22
رقم الدعوى 2014/1430

�ملدعى عليه: �خليار �ملعتمد لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م ومتثلها �ل�شريك بيندو 
�نيل كى �شولو�شر �لعنو�ن: بالن�شر �ملدعى: �شركة �م بي �م �لعقارية ذ.م.م   
يتعن عليكم �حل�شور �ىل جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية مبقرها �لكائن 
يف �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان خلف  �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون 
�ل�شاعة 6.00  �لجتماعية فيال رقم )2( يوم �لحد �ملو�فق 2014/6/22 

م�شاًء
رئي�ض جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
           اعالن للح�صور  اىل جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

حل�صور جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2014/7/1
رقم الدعوى 2014/592

�ملدعى عليه: �حالم عبد�حلكيم �لتميمي  �لعنو�ن: بالن�شر 
�ملدعى: كرم عبد�لعزيز عبد�لرحمن �لعمري  

مبقرها  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �ىل  �حل�شور  عليكم  يتعن    
�لكائن يف �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان خلف  �شندوق �لزو�ج 
 2014/7/1 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم   )2( رقم  فيال  �لجتماعية  و�ل�شوؤون 

�ل�شاعة 1.00 م�شاًء
رئي�ض جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
      اعادة  اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3436  /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

�لتجارية  �لرخ�شة  مالك  وب�شفته  نف�شه  عن  �حلو�شنى  حممود  ح�شن  مدعي/علي 
للموؤ�ش�شة �لفردية �مل�شماة مطعم فر�شان �لمار�ت �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه: 
جمعية بن �جل�شرين �لتعاونية و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: ندب 
خبري �ملطلوب �عالنه/ عبد�حل�شن مزنر حممود      �جلن�شية: لبنان عنو�نه: بالن�شر  
�ملو�فق  �لثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
م�شاء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/6/23
�مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل 
�لقل.  �يام على  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�شدر بتاريخ  2014/6/9  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
         اعادة اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1107  /2014 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/�حمد علي حممد ح�شن باطوق ب�شفتي �شريك يف �لرخ�شة /برينز �نرنا�شيونال 
لد�رة �مل�شاريع ذ.م.م وميثله يو�شف �شكري �حلد�د �جلن�شية: �لمار�ت     مدعي عليه: 
�مل�شاريع  لد�رة  �نرنا�شيونال  برينز  �لرخ�شة/  يف  �شريك  ب�شفته  برن�س  ويليام  �دو�رد 
ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: بريطانيا مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد �شر�كة بقيمة 150000 
برينز  �لرخ�شة/  يف  �شريك  ب�شفته  برن�س  ويليام  �دو�رد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم 
�نرنا�شيونال لد�رة �مل�شاريع ذ.م.م   �جلن�شية: بريطانيا عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي 
موعد�   2014/6/23 �ملو�فق  �لثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/1082 

�ملحكوم �شدها: موؤ�ش�شة مركز عبري �لزهور للتدليك �لرجايل ملالكها: ليهو ز�جن   �لعنو�ن: 
�ملنازعات  �د�رة جلان ف�س  بانه يف تاريخ 2014/6/3 �شدر حكم من قبل  �فادتكم  بالن�شر نود 
�لول  �خلليج  �شركة  لها:  �ملحكوم  ل�شالح  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �بوظبي(   ( �ليجارية 
�لعقارية ذ.م.م حكمت �للجنة: بف�شخ عقد �ليجار �شند �لدعوى و�لز�م �ملدعى عليها باخالء 
عند  وبحالتها  و�ل�شخا�س  �ل�شو�غل  خاليةمن  للمدعية  وت�شليمها  �لتد�عي  حم��ل  �لعن 
�لتعاقد و�لز�مها باملر�شد من �لجرة مبلغ 79.000 درهم وما ��شتجد منها و�لزيادة �لقانونية 
5% من تاريخ 2014/5/8 وحتى تارخي �لخالء و�لت�شليم �لفعلي بو�قع بدل �لجرة �ل�شنوية 
�لبالغة 118.400 درهم و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 4% من تاريخ رفع �لدعوى يف 2014/3/16 
وحتى متام �ل�شد�د مبا ل يجاوز وتقدمي بر�ءة ذمة عن بدل ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء و�لر�شوم 

و�مل�شاريف ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/64  ت عام - م ر-ت- اأظ  (
�ملنفذ  باك�شتان   �جلن�شية:  عمر  حممد  خان  �شعيب  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
 / �عالنه  �ملطلوب  عمان    �شلطنة  �جلن�شية:  فرحان  مبارك  جمال   : �شده 
جمال مبارك فرحان �جلن�شية: �شلطنة عمان    �لعنو�ن : بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/633 
 2014/7/7 �ملو�فق  �لثنن  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ر-ب-  م  جز-  مد 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ  فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     

  اعالن  الالئحة التنفيذيةرقم 2014/81 

ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/3907 ايجارات بالن�صر

�ىل  �ملنفذ �شده: حنان ها�شم عبد�ملطلب جمهول حمل �لقامة
حرة  منطقة  �لعقارية  �مل��ز�ي��ا  �لتنفيذ/�شركة  طالب  تقدم  حيث 
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عربي ودويل

رئي�س وزراء الكويت يطلب التحقيق 
يف �شبهات وردت يف لقاء تليفزيوين

•• الكويت-وام: 

تقدم �شمو �ل�شيخ جابر مبارك �حلمد �ل�شباح رئي�س �لوزر�ء �لكويتي بطلب �إىل 
�لنائب �لعام للتحقق و�لتحقيق فيما �أثري من �شبهة جر�ئم غ�شل �أمو�ل و�لتعدي 
على �ملال �لعام و�لتعامل مع ��شر�ئيل ح�شب ماورد يف لقاء بثته �إحدى �لقنو�ت 
�لف�شائية. ونقلت وكالة �لأنباء �لكويتية كونا عن �ل�شيخ حممد �لعبد�هلل وزير 
رئي�س  �شمو  �أن  �لكويتي  بالوكالة  �لعدل  ووزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  ل�شوؤون  �لدولة 
�لذي  �لعظيم  للق�شم  �ح��ر�م��ا  �أن��ه  فيه  ج��اء  �لعام  للنائب  تقدم بطلب  �ل���وزر�ء 
�أق�شمناه و�لثقة �لغالية �لتي �أولنا �إياها ح�شرة �شاحب �ل�شمو �لأمري و�لأمانة 
�لتي عهد بها �إلينا و�لتي ت�شتوجب منا عدم �لت�شر �أو �لت�شويف �أو �ملماطلة يف 
�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية فور� �شد كل 
من ت�شول له نف�شه حماولة �لعبث باأمن 
�لكويت و��شتقر�ر �حلكم فيها ووحدتها 
�لوطنية و�مل�شا�س باملال �لعام وتاأكيد� ملا 
لديه  دع��وة كل من  �أعلناه من  �أن  �شبق 
�أو�أدلة  وثائق  �أو  م�شتند�ت  �أو  معلومات 
�لتقدم  يف  ي�����ردد  �أل  �ل�������ش���اأن  ه����ذ�  يف 
م�شوؤولياته  م��ن��ط��ل��ق  وم����ن  ���ش��خ�����ش��ي��ا 
�لوطنية ببالغ �ىل �لنائب �لعام. و�أ�شار 
�لكتاب ك��ل ما  �أرف���ق م��ع  �أن��ه  �إىل  �شموه 
لديه من م�شتند�ت حول �ملو�شوع و�لتي 

��شتلمها من �لقيادة �ل�شيا�شية. 

م�شر تدين اأعمال القتل الع�شوائي يف العراقاإعادة انتخاب �شانتو�س يعيد كولومبيا لطريق ال�شالم 
••القاهرة - وام:

�أد�نت م�شر �لأحد�ث �لتي ت�شهدها �ل�شاحة �لعر�قية منها �لقتل �لع�شو�ئي م�شددة على �أن 
ما يجري ينبئ عن خماطر ج�شيمة تهدد وحدة و��شتقر�ر �لعر�ق و�ملنطقة باأكملها.

�لعربي  �أهمية وحدة �ل�شف  �مل�شري نبيل فهمي يف بيان �شدر �م�س  و�أكد وزير �خلارجية 
ل�شياغة موقف موحد بهدف �شون �لعر�ق ووحدته.

لالإعد�د  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  من  ع��دد  مع  �ت�شالته  حاليا  يو��شل  �أن��ه  فهمي  و�أو���ش��ح 
�جليد لالجتماع �ملقرر يف جدة يوم �لأربعاء �ملقبل لبحث �شبل �لتو�شل �إيل حل لالأزمة �لتي 
مير بها �لعر�ق حاليا ولتفادي مزيد من تد�عيات �ل�شر�ع �لطائفي �لقائم يف منطقة �مل�شرق 
�لعربي. وجدد وزير �خلارجية �مل�شري مطالبة بالده لكافة �ملكونات �لوطنية �لعر�قية بحل 
�خلالفات فيما بينها لبناء دولة قوية جامعة لكل �أبنائها لكي يت�شنى لها مو�جهة �لتطرف 

و�لإرهاب. 

•• بوغوتا-اأ ف ب:

ع���ادت ك��ول��وم��ب��ي��ا �لث��ن��ن �ىل ط��ري��ق �ل�����ش��الم مع 
�شانتو�س  م��ان��وي��ل  خ���و�ن  جم���دد�  رئي�شها  �ن��ت��خ��اب 
�ملفو�س مو��شلة مباحثات �ل�شالم مع حركة �لتمرد 
يف بلد ما ز�ل منق�شما بعد نز�ع متو��شل منذ ن�شف 
�مل���ج���ال ملو��شلة  �ن��ت��خ��اب��ه  ق����رن. و�ف�����ش��ح��ت �ع�����ادة 
كولومبيا  يف  �لثورية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  م��ع  �حل���و�ر 
)ف������ارك( وج��ي�����س �ل��ت��ح��ري��ر �ل��وط��ن��ي وه���م���ا �آخر 
حركتا مترد من �لي�شار �ملتطرف ما ز�لتا تن�شطان 
وتقدر �ل�شلطات عدد مقاتلي �لوىل بثمانية �لف 
فاز يف  �لذي  �شانتو�س  و�لثانية ب2500. وجت��اوز 

�شكلها �حلايل  �ل�شالم خرجت معززة يف  �ن عملية 
�ن  ي��ب��دو  �ن��ه  حتى  ل��ل��دو�م  قابلية  �ك��رث  و��شبحت 
معززين  خرجا  �لوطني  �لتحرير  وجي�س  �ل��ف��ارك 
كمفاو�شن . غري �ن على �لرئي�س �ملنتخب جمدد� 
عدم �لفر�ط يف �لتفاوؤل ب�شرعة ل �شيما �ن نتيجته 
لي�س  �لدعم  �ن  تك�شف  متو��شع  بفارق  متت  �لتي 
كامال يف بلد يعد 47 مليون ن�شمة يطال فيه �لفقر 
ثلث �ل�شكان رغم منو يزيد عن �ربعة يف �ملئة. وقال 
فيليبي بوتريو �ل�شتاذ يف جامعة �لنديز لفر�ن�س 
بر�س �ن �لفوز و��شح و�لفارق معترب لكن �لنتيجة 
مقتنعن  ل�شانتو�س  ���ش��وت��و�  �ل��ذي��ن  �ن  على  ت��دل 
ب�شرورة مو��شلة عملية �ل�شالم ولي�س باحلكومة .

�جلولة �لثانية من �لنتخابات �لرئا�شية بح�شوله 
�و�شكار  على  متقدما  �ل�شو�ت  من   50،9% على 
عقبة  �ملفاو�شات،  لتلك  �لر�ف�س  �شولو�غا  �ي��ف��ان 
ب��ع��د �ن ح�����ش��ل ح���زب���ه م���ن و����ش���ط �ليمن  ك���ب���رية 
يف  �لن�شبية  �لغلبية  على  �مل��ا���ش��ي  �ذ�ر-م���ار����س  يف 
ينتمي  �ل��ذي  �شنة(  �شانتو�س )62  ووع��د  �لربملان. 
�لقاه مبنا�شبة  ب��ارزة يف خطاب  �شيا�شية  عائلة  �ىل 
تهرب  فيه  لي�س  ع��ادل  �شالم  �ىل  بالتو�شل  ف���وزه، 
من �لعقاب وقال نحن قادمون على حلظات �شعبة 
لي�س عادل فح�شب  )�ل�شالم(  يكون  �ن  كي ن�شمن 
بل د�ئما . و�و�شح خورخي �لربلتو ريريبو مدير 
مركز �لبحاث �ملتخ�ش�شة يف �لنز�ع لفر�ن�س بر�س 

•• الفجر – تون�س - خا�س

�لتون�شية عمليات  بد�أت �لأح��ز�ب 
للمباريات  ����ش��ت��ع��د�د�  �لإح����م����اء 
�لن���ت���خ���اب���ي���ة �ل���ق���ادم���ة ب���ع���د �أن 
تكتمل  وت��ك��اد  �ل�����ش��ورة  حت  تو�شّ

بتحديد نهائي ملوعد �إجر�ئها.
�ملجل�س  ج���دد  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
تون�س  ن�������د�ء  حل������زب  �ل����وط����ن����ي 
�لباجي  �حل����زب  رئ��ي�����س  ت��ر���ش��ي��ح 
رئا�شة  مل��ن�����ش��ب  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د 
�لن����ت����خ����اب����ات  يف  �جل����م����ه����وري����ة 

�لرئا�شية �ملقبلة.

العزف املنفرد
ك����م����ا ق�������رر �مل����ج����ل���������س �ل���وط���ن���ي 
حل��رك��ة ن���د�ء تون�س �مل�����ش��ارك��ة يف 
بقائمات  �لت�شريعية  �لنتخابات 
مفتوحة  �إب���ق���ائ���ه���ا  م���ع  ل��ل��ح��زب 
�لن�شمام  �ل��ر�غ��ب��ة يف  ل��الأح��ز�ب 

حتت ر�يته.
وبخ�شو�س قر�ر �حلو�ر �لوطني 
�لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  ت��ق��دمي 
على �لنتخابات �لرئا�شية، �عترب 
�ملو�قف  م���ن  �لأه�����م  �أن  �مل��ج��ل�����س 
�حلزبية هو �خل��روج باحلّل، ولو 
على  �لّتاأكيد  م��ع  ن�شبي،  بتو�فق 
�شرورة �إجناز �ملو�عيد و�لرزنامة 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة يف �إط�����ار �لح�����ر�م 
�لكامل لأحكام �لد�شتور و�لقانون 
�إج�����ر�ء  �أي  �لن��ت��خ��اب��ي وجت���ن���ب 
�لنتخابات  ق��ان��ون��ّي��ة  م��ن  مي�����س 

�ملقبلة وم�شد�قيتها.
لند�ء  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  و����ش���دد 
�أن  �خل���ت���ام���ي  ب���ي���ان���ه  ت���ون�������س يف 
حركة  قدمتها  �ل��ت��ي  �مل��ق��رح��ات 
ن���د�ء تون�س وع���دد م��ن �لأح���ز�ب 
�لأخرى حول هذ� �ملو�شوع كانت 

�لأقرب للد�شتور روحا ون�شا.
�مل�شتقلة  �لهيئة  ودعا ند�ء تون�س 
بتنفيذ  �للتز�م  �إىل  لالنتخابات 
م��ا ج���اء يف �ل��ق��ان��ون �مل��ح��دث لها 
و�ملو�شوعّية  �ل����دّق����ة  وت����وّخ����ي 
ت�شكيل  ب��خ�����ش��و���س  و�حل���ي���ادّي���ة 

�لهيئات �جلهوية.
�ل��ب��ي��ان �إىل ح�شد  ك��م��ا دع���ا ن�����س 
ك��ل �ل��ق��وى و�لإم��ك��ان��ي��ات �لذ�تية 
م�شاركة  ت���ك���ون  ل���ك���ي  �حل���زب���ي���ة 
�ملقبلة  �لن���ت���خ���اب���ات  يف  �حل�����زب 
ب���ق���و�ئ���م حركة  �ل����دو�ئ����ر  ك���ل  يف 
مفتوحة  تبقى  �لتي  تون�س  ن��د�ء 
ل��ك��ل م��ن ي��ري��د �لن�����ش��م��ام حتت 
�ملدنّية  �ل���ق���وى  ب���ن  م���ن  ر�ي��ت��ه��ا 
وذلك  �لدميقر�طّية  و�ل�شيا�شّية 
�لإ�شر�تيجّية  ل��الأه��د�ف  خدمة 
�إعالء  تاأ�شي�شه  منذ  و�شعها  �ّلتي 
�لع�شري  �لوطني  �مل�شروع  لر�ية 
وخ���دم���ة ل��ط��م��وح��ات �ل�����ّش��ع��ب يف 
وحماية  و�لّتقدم  �لّتنمية  حتقيق 
�لوطن من �لأخطار �ملحدقة به .

وجدد ند�ء تون�س مت�شكه بالحتاد 
من �أجل تون�س كاإطار ��شر�تيجي 
وب�شدد  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ل��ل��ّت��ن�����ش��ي��ق 
�لعملية �لنتخابية �ملقبلة، معرّب� 
للّتعاون  �حل���رك���ة  ����ش��ت��ع��د�د  ع���ن 
م��ع �لأ���ش��دق��اء و�حل��ل��ف��اء �لذين 
مب�شروع  �لإمي������ان  ب��ه��م  ي��ج��م��ع��ه 
جمتمعي ع�شري حّر يف �ملجالت 
�مل�شركة  �لوطنّية  �مل�شلحة  ذ�ت 
و�ملادّية  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ّي��ة  و�ل��ق�����ش��اي��ا 
�ملالئمة  �ل���ظ���روف  ك���ل  ل�����ش��م��ان 

توؤهلها  ن�شب  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  يف 
حكومة  ت�شكيل  يف  ه��ام  دور  لعب 
�أنها  مبعنى  �لن��ت��خ��اب��ات  بعد  م��ا 
�إىل ط��رح مر�شح من  قد ت�شطر 

قياد�تها.

املواعيد املقرتحة
�لعليا  �لهيئة  رئي�س  وق��دم  ه��ذ�، 
�شفيق  ل���الن���ت���خ���اب���ات  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة 
�مل�شروع  �لثنن،  �أم�س  �شر�شار، 
مو�عيد  ت�شبط  لرزنامة  �لأويل 
و�لتي  �ل����ق����ادم����ة،  �لن���ت���خ���اب���ات 
يوم  هي  مو�عيد  ثالثة  تت�شمن 
�لنتخابات   2014 �أكتوبر   26
�لت�شريعية و23 نوفمرب 2014 
لالنتخابات  �لأوىل  �ل����������دورة 
 2014 دي�شمرب  �لرئا�شية و28 
لالنتخابات  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل��������دورة 
�شر�شار  �شفيق  و�أك��د  �لرئا�شية. 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  ل���ق���ائ���ه  ع���ق���ب 
جعفر،  ب��ن  م�شطفى  �لتاأ�شي�شي 
�ن����ه مت �لت����ف����اق ع��ل��ى �لإ�����ش����ر�ع 
ب��امل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى �ل��ق��ان��ون �لذي 
ي�شبط مو�عيد هذه �لنتخابات، 
�لأويل  �مل���������ش����روع  �أّن  م�����ش��ي��ف��ا 
يت�شمن  �لن���ت���خ���اب���ات  ل���رزن���ام���ة 
ج��م��ي��ع �ل����ت����د�خ����الت �مل��م��ك��ن��ة يف 
�ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات �لن��ت��خ��اب��ي��ة وما 

يتوجب �لقيام به لإجناحها.  
�ليوم  �حلديث  �إّن   قوله  و�أ�شاف 
لالأجر�ء  �مل�شطر  �ل�شيناريو  عن 
�لن����ت����خ����اب����ات ي���ع���ت���رب و�����ش���ح���ا، 
�لهيئة  �أع�����ش��اء  ب��ج��ه��ود  م�����ش��ي��د� 
�لتح�شري  يف  لالنتخابات  �لعليا 
ب�شفة  �ل���ق���ادم���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
�حلو�ر  فيه  تاأخر  وقت  مبكرة يف 
ب��وف��اق حول  �لوطني يف �خل���روج 

�إجر�ء �لنتخابات . 
يونيو   23 ي����وم  �أّن  �إىل  ول���ف���ت 
���ش��ي��ك��ون م��وع��د �نطالق  �حل����ايل 
ليتو��شل  ل��ل��ن��اخ��ب��ن  �لت�شجيل 
�مل��ق��ب��ل على  ي��ول��ي��و   23 ي���وم  �إىل 
�ل�شباب  �لعتبار  بعن  يوؤخذ  �أن 
�لذي يبلغ �شن 18 �شنة قبل يوم 
من �ل�شتحقاق �لنتخابي لتكون 
عملية تر�شيمه يف �شجل �لناخبن  

�أمر� ي�شري� حينها.
�أك����د رئ��ي�����س �ملجل�س  م��ن ج��ه��ت��ه، 
جعفر  ب��ن  م�شطفى  �لتاأ�شي�شي 
�أم�������س �لث����ن����ن،  �ث����ر �ل��ل��ق��اء �أن 
�نعقاد  يف  تتمثل  �ملقبلة  �خلطوة 
جل��ن��ة �ل��ت�����ش��ري��ع �ل��ع��ام م��ع هيئة 
وق����ت  �ق���������رب  �لن�����ت�����خ�����اب�����ات يف 
�لرزنامة  ه���ذه  يف  للنظر  مم��ك��ن 

�ملقرحة. 
�لعام  �ل��ت�����ش��ري��ع  جل��ن��ة  �أّن  و�أك�����د 
�ملقرحات  �ملالئمة بن  �شتحاول 
�ل���ت���ي مت ت��ق��دمي��ه��ا م���ع �ح����ر�م 
بالقانون  �مل�����ح�����ددة  �ل�����ف�����ر�ت 
�لن��ت��خ��اب��ي و�مل��وع��د �ل���ذي حدده 
�لد�شتور. و�أ�شار بن جعفر �إىل �أّن 
�لأ�شبوع  خالل  �شتتو�شح  �لروؤية 
�لإعالن  يتم  �أن  مرجحا  �ل��ق��ادم 
ع��ن م��وع��د �لن��ت��خ��اب��ات ي��وم 23 

يونيو �ملقبل. 
�ل�شيا�شية  �لأح������ز�ب  �أن  وي��ذك��ر 
جل�شة  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�جلمعة  ي�����وم  �ل���وط���ن���ي  �حل�������و�ر 
�مل����ا�����ش����ي، �ت���ف���ق���ت ع���ل���ى �إج�������ر�ء 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة قبل  �لن���ت���خ���اب���ات 

�لرئا�شية.

�ن��ت��خ��اب��ات ح���رة ونزيهة  لإج����ر�ء 
�ملاأزق  من  �لبالد  تخرج  و�شفافة 

�ّلذي ترّدت فيه.
وق���ال رئ��ي�����س ح��رك��ة ن���د�ء تون�س 
�لباجي قائد �ل�شب�شي على هام�س 
للحركة،  �لوطني  �ملجل�س  �نعقاد 
�إن ن����د�ء ت��ون�����س ي��ت��ف��اع��ل م��ع كل 
قر�ر  �أن  م���وؤك���د�  ت��و�ف��ق��ي  ق�����ر�ر 
�لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  ت��ق��دمي 
تو�فقيا  يكن  مل  �لرئا�شية  على 
�لتي حددها  �لآج��ال  ومل يحرم 

�لد�شتور و �لقانون �لنتخابي. 
�ملقرح  �لقر�ر  �أن  �ل�شب�شي  و�أك��د 
م�����ن ق����ب����ل ه���ي���ئ���ة �لن����ت����خ����اب����ات 
تد�خل  فيه  �لرزنامة  بخ�شو�س 
�لتي حددها  �لآج��ال  ومل يحرم 

�لد�شتور. 
و�أ�شار �ل�شب�شي �إىل �إن ند�ء تون�س 
�ملو�قف  وت��ن�����ش��ي��ق  �ل���ت���ع���اون  م���ع 
مع بقية �لأح���ز�ب د�خ��ل �لحتاد 
لال�شتعد�د  ت���ون�������س  �أج������ل  م����ن 

لالنتخابات �لقادمة. 

�ئتالف حزبي ي�شم بجانب ند�ء 
�لّدميقر�طي  �مل�شار  حزب  تون�س 
�لعمل  وح����������زب  �لج�����ت�����م�����اع�����ي 
�ل��ّدمي��ق��ر�ط��ي و�حلزب  �ل��وط��ن��ي 
�ل�شر�كي، و�أعلنت �أحز�ب �أخرى 
وه���ي حزب  ب���ه،  �لل��ت��ح��اق  نيتها 

�ملبادرة وحزب �حلركة �لوطنية

مر�شح توافقي
جمل�س  ث������ّم������ن  ج�����ه�����ت�����ه،  م�������ن 
������ش�����ورى ح����رك����ة �ل���ن���ه�������ش���ة ، يف 
ب���ي���ان ل����ه ع���ق���ب �ن���ع���ق���اد دورت�����ه 
تو�فق  و�ل���ع�������ش���ري���ن،  �خل��ام�����ش��ة 
ترتيبات  ح���ول  �ل��وط��ن��ي  �حل����و�ر 
�ملقبلة،   �لنتخابّية  �ل�شتحقاقات 
معترب�ً ذلك مك�شبا وطنّيا جديد� 
�لفاعلن  مت�����ّش��ك  بف�شل  حت��ق��ّق 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ّي���ن و�لج���ت���م���اع���ّي���ن 
باحلو�ر كاآلّية ملعاجلة كّل ق�شايا 

وحتّديات �ملرحلة �لنتقالّية.
�ملجل�س  �ل�����ش��ورى  ودع����ا جم��ل�����س 
بتحديد  �لإ���ش��ر�ع  �إىل  �لتاأ�شي�شي 

تون�س  ن��د�ء  �أن  �ل�شب�شي  و�أو���ش��ح 
�لتي  �ملالئمة  �ل��ظ��روف  يجد  مل 
لالنتخابات  ب���ال���دخ���ول  ت�����ش��م��ح 
�أن  ب���ق���و�ئ���م م�������ش���رك���ة م�����وؤك�����د� 
�لنظر  وجهات  وتقريب  �لتن�شيق 
�لدخول  ب��ال�����ش��رورة  يقت�شي  ل 
لالنتخابات بقو�ئم م�شركة و�أن 
بالن�شبة  �أن يكون  �لتن�شيق ميكن 

للم�شاريع و�لتوجهات .
و�عترب رئي�س حركة ند�ء تون�س، 
�أن �مل�شهد �ل�شيا�شي �حلايل �أ�شبح 
نف�شه  �لوقت  يف  م��وؤك��د�  متو�زنا، 
�لنتخابات  يف  حزبه  م�شاركة  �أن 
�لت�شريعية بقائمات خا�شة به لن 
يوؤثر على وح��دة حتالف �لحتاد 

من �أجل تون�س ح�شب ر�أيه.
ر����ش���ا باحلاج  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
حركة  �أن  �ل����ن����د�ء،  يف  �ل���ق���ي���ادي 
�لنه�شة جزء ل يتجز�أ من تون�س 
يرف�س  ت��ون�����س  ن����د�ء  �أن  و�أك����د   ،
�لإق�����������ش�����اء جت����اه����ه وجت��������اه كل 

�لأحز�ب �لأخرى.

ت������اري������خ ن����ه����ائ����ي ل���الن���ت���خ���اب���ات 
�أقرب  يف  و�لرئا�شّية  �لت�شريعّية 
�لن���ت���خ���اب���ات  �أّن  و�أك��������د  وق�������ت. 
فتح  �إىل  حت����ت����اج  �ل����رئ����ا�����ش����ّي����ة 
ح���و�ر و����ش��ع وع��م��ي��ق ح��ول��ه��ا بن 
�ل�شيا�شّين  �ل��ف��اع��ل��ن  خم��ت��ل��ف 
�لو�شول  ب��ه��دف  و�لج��ت��م��اع��ي��ن 
حول  مم��ك��ن  ت���و�ف���ق  �أو�����ش����ع  �إىل 
تر�شيحها  يتم  وطنّية  �شخ�شّية 

لالنتخابات �لرئا�شية �لقادمة.
يرون  �مل��ر�ق��ب��ن  ب��ع�����س  �أّن  غ���ري 
�شتخو�س  �ل�����ذي  �ل��ت��ك��ت��ي��ك  �أّن 
�ملوعدين  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  ب����ه 
كان  و�ن  �ل��ق��ادم��ن  �لنتخابين 
�جلانب  يف  ك���ل���ي  ب�����ش��ك��ل  ح�����ش��م 
باإقر�رها  �لت�شريعي  �ل�شتحقاق 
فان  �خلا�شة،  بقائماتها  خو�شه 
�ل�شتحقاق �لرئا�شي و�ملر�شح لهذ� 
�ملوعد �شتحدده نتائج �لنتخابات 
على  �شتفر�س  �لتي  �لت�شريعية، 
حزب �لنه�شة و�قعا �نتخابيا من 
ف�شلت  �شورة  يف  تغيريه  �ل�شعب 

•• القاهرة -وام:

�لعربية  �ل�������دول  ج���ام���ع���ة  ح��م��ل��ت 
�مل�شوؤولية  �ل�شر�ئيلية  �حل��ك��وم��ة 
�ل����ك����ام����ل����ة ع������ن ح�����ي�����اة �لأ�������ش������رى 
�مل�شربن  �لدر�ي��ن  �لفل�شطينين 
ي���وم���ا   24 م����ن����ذ  �ل�����ط�����ع�����ام  ع������ن 
�لنتهاكات  ج���ر�ء  وذل���ك  متتالية 
و�حتجاجا  بحقهم  مت��ار���س  �ل��ت��ي 
�أدلة  ب��ال  �لد�ري  �ع��ت��ق��ال��ه��م  ع��ل��ى 
�جلامعة  و�أك�������دت   . حم��اك��م��ة  �أو 
�لعربية يف بيان ��شدره �م�س قطاع 
فل�شطن و�لأر��شي �لعربية �ملحتلة 
�ن حكومة �لحتالل تبنت تو�شيات 
جهاز “ �ل�شاباك” باإرغام �لأ�شرى 
�لطعام  ت����ن����اول  ع���ل���ى  �مل�������ش���رب���ن 
�ل�شر�ئيلي  �ل��ك��ن��ي�����ش��ي��ت  و�ق�������ر�ر 
“ �ط��ع��ام �لأ�شرى  م�����ش��روع ق��ان��ون 
و�ل����ذي  �أوىل  ق�����ر�ءة  يف  بالقوة” 
�ل�شجون  م�شلحة  مفو�س  يخول 
�ملحكمة  �ىل  بالتوجه  �ل�شر�ئيلية 
�ذن  �ملركزية بطلب للح�شول على 

مع ق�شية �لأ�شرى ومنهم �ملعتقلون 
�مل�����ش��رب��ون ع��ن �لطعام  �لد�ري�����ون 
ق��وي وج��اد من  . وطالبت ب�شغط 
��شر�ئيل  ع��ل��ى  �ل������دويل  �مل��ج��ت��م��ع 
..كما  ف������ور�  ����ش���ر�ح���ه���م  لط������الق 
تطالب �ملنظمات �لن�شانية �لدولية 
لل�شليب  �لدولية  �للجنة  وخا�شة 

ي�شرب  �أ���ش��ري  �أو  معتقل  مل��ع��اجل��ة 
ع��ن �ل��ط��ع��ام ول��و ب��ال��ق��وة . وعربت 
�جلامعة �لعربية عن �د�نتها مل�شروع 
هذ� �لقانون وغريه من �لجر�ء�ت 
و�لقيم  �ل���دويل  للقانون  �ملخالفة 
حقوق  ت���ك���ف���ل  �ل����ت����ي  �لن�������ش���ان���ي���ة 
�لكامل  ت�شامنها  موؤكدة  �لأ���ش��رى 

�ل�شامية  و�مل���ف���و����ش���ي���ة  �لأح�����م�����ر 
حل���ق���وق �لن�������ش���ان رف�������س و�د�ن������ة 
و�شيا�شة  �لتع�شفي  �ل��ق��ان��ون  ه���ذ� 
للقيام  ودعو�تها  �لد�ري  �لعتقال 
و�لن�شانية  �لقانونية  بو�جباتها 
جتاه �لأ�شرى وفقا للقانون �لدويل 
�لدويل  و�لقانون  �لن�شان  حلقوق 
�تفاقيات جنيف  وخا�شة  �لن�شاين 
هذ�  �ن  �لبيان  وق��ال   . �ل�شلة  ذ�ت 
�شيا�شة  يف  ت�شعيد�  يعترب  �لتوجه 
�جلائرة  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح���ت���الل 
�ن�شانية  و�ل����ال  �لخ��الق��ي��ة  وغ���ري 
�لد�ري���ن  �ملعتقلن  ����ش��ر�ب  جت��اه 
عن �لطعام و�لهادفة �ىل ك�شر هذ� 
�ل�شر�ب وقمعهم بجميع �لو�شائل 
حتتجز  حيث  �لنتائج  كانت  ومهما 
�د�ريا  معتقال   189 �شجونها  يف 
 125 �ىل   100 ب���ن  م���ا  وه���ن���اك 
�لطعام  عن  ��شر�با  دخلو�  معتقال 
م��ن��ذ �ب���ري���ل �مل��ا���ش��ي وم��ن��ه��م 70 
ي��رق��دون يف حالة خطرية  معتقال 

للغاية . 

وقد خّيب ند�ء تون�س �أمل �شركائه 
يف �لحت��اد من �ج��ل تون�س، وقد 
�ل�شر�كي  �حل��زب  رئي�س  �عترب 
�أم�س  �لكيالين،  حممد  �لي�شاري 
�لث��ن��ن، ق��ر�ر ح��زب ن��د�ء تون�س 
بالكتفاء بقائماته يف �لنتخابات 
مفتوحة  وت���رك���ه���ا  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
قر�ر�  �إل��ي��ه��ا،  �لن�����ش��م��ام  �أر�د  مل��ن 
م��ع��اك�����ش��ا لن���ت���ظ���ار�ت �لأح������ز�ب 

�أجل  �ملن�شوية �شلب �لحتاد من 
تون�س.

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال رئ���ي�������س حزب 
�لتوهامي  �ل���وط���ن���ي���ة  �حل����رك����ة 
ع��ل��ى �لحت����اد من  �أّن  �ل��ع��ب��دويل 
خيار�ته  م��ر�ج��ع��ة  ت��ون�����س  �أج�����ل 
و�لبحث عن �أ�شكال �أخرى لتفعيل 

وجوده �ل�شيا�شي .
و�لحت������اد م���ن �ج����ل ت��ون�����س، هو 

اجلامعة العربية حتمل ا�شرائيل م�شوؤولية حياة 
الأ�شرى الفل�شطينيني امل�شربني عن الطعام 

االأحزاب ترتب بيتها الداخلي ا�شتعدادا لالنتخابات:

نداء تون�س ير�ّشح ال�شب�شي.. والنه�شة تبحث عن مر�شح توافقي للرئا�شية..!
الهيئة العليا لالنتخابات تقرتح الت�شريعية يف 26 اأكتوبر والرئا�شية يف 23 نوفمرب 2014   
الت�شريعية  ــل  ــدخ ي تــونــ�ــس  ــــداء  ن
اآمــال  وُيــخــّيــب  ــه  ــت راي حتــت  بقائمات 
تون�س ــل  اج مــن  ـــاد  الحت يف  �شركائه 

حتتاج  الرئا�شّية  النتخابات  النه�شة: 
بني  حولها  وعميق  وا�شع  حوار  فتح  اإىل 
خمتلف الفاعلني ال�شيا�شّيني والجتماعيني 

�ملجل�س �لوطني لند�ء تون�س 
يقرر �لعزف �ملنفرد

�شفيق �شر�شار 
يقرح 

و�ملجل�س 
�لتاأ�شي�شي 

يقرر

جمل�س �شورى حركة �لنه�شة 
يبحث عن مر�شح وفاقي
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العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/76   عقاري كلي                                    
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - تيو�أ. كينج ديز�ين- ��شت�شار�ت هند�شية ت�شميم د�خلى- 
م�شاريع- فرع دبي ل�شاحبها تيو�.كينج ديز�ين  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /�ل�شت�شاريون �ت�س ��س ��س وميثله: �مل �بر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد 
برف�س  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �لب�شكتي    ب��ور  كمال 
�لدعوى و�لز�م رفعتها �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة   2014/6/23 �ملو�فق  �لثنن  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الدعاوي العقارية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1081  /2014 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة ديفون للمنا�شبات وميثلها مالكها: حممد خري بن خ�شر�ء    �جلن�شية: 
�لمار�ت  مدعي عليه: �شركة �لكروميد لتنظيم �ملعار�س وميثلها: حممد وحيد خالد 
�ل�شيحاوى و�آخرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 1136000 درهم 
وميثلها  ذ.م.م  �لتجاري  لال�شتثمار  �لدوليه  بارترنز  بايونري  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب 
حممد عدنان حممد �بو�شحاده �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2014/6/23 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/9  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
     اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1262  /2014 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة:  املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعي/�شركة �شرح �لو�دي لالن�شاء و�لتعمري ذ.م.م وميثلها هاين �حمد حممد �بر�هيم 
ب�شفته وكيل �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة �شبوت للمقاولت �لعامة  وميثلها 
�لدعوى:  �ل�شركة �جلن�شية:�لمار�ت  مو�شوع  عمرو عبد�لكرمي �حمد ب�شفته مدير 
ندب خبري  �ملطلوب �عالنه/  �شركة �شبوت للمقاولت �لعامة  وميثلها عمرو عبد�لكرمي 
�حمد ب�شفته مدير �ل�شركة �جلن�شية:�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/6/24 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�و بو��شطة  �آل نهيان �شخ�شيا  �لتجارية مبع�شكر  �لكائنة �ملحكمة  �بوظبي �لبتد�ئية- 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/317  ا�صتئناف مدين    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ �شاندر� كورفيكومال �شروف جمهول حمل �لقامة 
�مل�شتاأنف /�جاى كومار ر�ج كومار وميثله: مرو�ن حممد �حمد  �ن  مبا 
نور �ملازم   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/775 
�ملو�فق  �لثنن  يوم  لها جل�شه  بتاريخ 2014/4/24  وح��ددت  كلي  مدين 
وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/6/23
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم /زينه �شعد بدر بخيت املحرمى /بطلب �ىل حمكمة 
بتغيري  �لتوثيقات  �لنجدة-ق�شم  فرع  �لبتد�ئية  �بوظبي 

��شمه من ) زينه( �ىل) الزين(  
 فمن لديه �عر��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
القا�صي/ عبدالله املثنى 
حمكمة بنى يا�ض البتدائية

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

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/7 

�ملحكوم �شده: �حمد ح�شن �شالح �ملو�شوي �لعنو�ن: بالن�شر نود �فادتكم بانه يف تاريخ 
2014/5/19 �شدر حكم من قبل �د�رة جلان ف�س �ملنازعات �ليجارية ) �بوظبي( يف 
�للجنة  �شليويح م�شبح  حكمت  �ملحكوم لها: مرمي  �ملذكورة �عاله ل�شالح  �لدعوى 
غيابيا: بف�شخ عقد �ليجار و�خالء �ملدعى عليه من �لعن �ملوؤجرة له �ملبينة ب�شحيفة 
�لدعوى و�لعقد وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س و�لز�مه ب�شد�د 
�لفعلي  �لخ��الء  تاريخ  وحتى   2012/3/21 من  �عتبار�  �مل�شتحقة  �ليجارية  �لقيمة 
و�لت�شليم بو�قع 20.000 درهم �شنويا و�لز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة من �ملاء و�لكهرباء 
للمدعية  ت�شليمها  �ع��ادة  تاريخ  وحتى  لها  ت�شلمه  تاريخ  من  �عتبار�  �ملوؤجرة  للعن 
درهم   200 ومبلغ  �لتقا�شي  م�شروفات  م��ن  �ملدعية  حتملته  كافة  ب�شد�د  و�ل��ز�م��ه 

مقابل �تعاب �ملحاماة
جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
   اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم 585/ 2014 -جتاري - م ت - �ض- اأظ

�مل�شتاأنف عليه: عادل  �مل�شتاأنف : بنك �لحتاد �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت   
حكم  تعديل   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  علي  غالم  عبد�هلل 
329773 درهم  �ملطلوب �عالنه/ عادل عبد�هلل غالم علي �جلن�شية: �لمار�ت    
�لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �لثالثاء  �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم  2013/1573 جت كل- م ت-ب- 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   10.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2014/6/24
�لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/2687 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/- �ل�شركة �لعربية لالجناز و�ملقاولت ذ.م.م        �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�نه بتاريخ �ملو�فق 2014/5/7 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �مللكية  �ملنجرة  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  �ع��اله 
بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )300.292.37 درهم( وفائدة تاخريية عن 
هذ� �ملبلغ قدرها 5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام مبا ليجاز ��شل �لدين 
ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  بامل�شاريف  عليها  �ملدعي  و�ل��زم��ت 
�ملو�فق 2014/5/19   بتاريخ  �ملحكمة  بتوقيعي وختم  ذلك من طلبات.      �شدر  ماعد� 

حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن .  
القا�صي/حممد حممود   ال�صيد                                                              
رئي�ض الدائرةالتجارية الكلية الرابعة            

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم 2013/465 تنفيذ جتاري

طالب �لتنفيذ: علي ح�شن مر�مى  عنو�نه: �مارة دبي- بر دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- برج 
دب��ي- بر  �م��ارة  �ذر      عنو�نه:  �ملنفذ �شده: ح�شن علي ناجي  �ملريخى- �شقة  106 
دبي- دبي مارينا ) مر�شى دبي( برج �لحالم- ط 19 - �شقة 1905 �نه يف يوم �خلمي�س 
�ملو�فق 2014/6/19 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �ليام   �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
بها  �نيط  �لتي  �جلهة  لدى  �ذر،  ناجي  علي  بح�شن  �خلا�شة  �ملمتلكات  �لعلني  باملز�د 
www.emiratesauction.ae ( وذلك  �لبيع   )�شركة �لم��ار�ت للمز�د�ت   
رقم  دب��ي-  مر�شى  �ملنطقة:  دب��ي-  �جلهة:  عقار  عن  عبارة  �ع��اله.  �ملحدد  �لتاريخ  يف 
�لر�س :9- �مل�شاحة 64.13 مر مربع - رقم �ملبنى- 1- ��شم �ملبنى: درمي تاور- رقم 

�لعقار :1905 و�ملقدر قيمته ب� )1100000درهم(.
 مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�ض الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     

انذار عديل  بالن�صر
   رقم 2014/1170   

 �ملنذر/خلفان حممد لحج �لهاجري   
�ملنذر �ليه: �لركابي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م -جمهول حمل �لقامة

�ملنذر �ليها �شركة جتارة عامة وم�شتاأجرة للمكتب رقم 233 يف مبنى كيه �م �ل لالأعمال 
�لكائن يف �مارة دبي- �لقوز على قطعة �ر�س رقم 2343-354 �ململوك للمنذر- وذلك 
�شنة على  �ك��رث من  م��رور  �لرغم من  �مل��وؤرخ يف 2012/12/20 وعلى  �ليجار  مبوجب 
�يجارية تقدر مببلغ 54.200  �ليه قدتر�شد يف ذمته قيمة  �ملنذر  �ن  �لعقد �ل  توقيع 
درهم  لذلك فان �ملنذر يكلف �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ 54.200 درهم ) �ربع وخم�شون 
�لفا ومائتي درهم �مار�تي( �لقيمة �ليجارية �ملر�شدة فى ذمته و�ل فان �شي�شطر 

�ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شده.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2014/824 تنفيذ جتاري
ذ.م.م     �لهند�شية  ل��الن�����ش��اء�ت  �لفال�شي  ���ش��ده��م/1-���ش��رك��ة   �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ كو�لتي ل�شناعة �خلر�شانة 
�جلاهزة ذ.م.م وميثله: عبد�هلل حممد توفيق �ملدين       قد �أقام عليكم 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  �ملحكم وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )  1504234.00(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/2109   عمايل جزئي     

�لقامة  حمل  جمهول  للخياطة   �مللوك  طريق   -1/ عليه   �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /�شاجار كومار ديليببهاى باتيل  قد �قام عليك �لدعوى 
درهم   )10921( مقد�رها  عمالية  بحقوق  مطالبة  دع��وى  ومو�شوعها 
وتذكرة عودة بقيمة )1000 درهم (  يف �ل�شكوى رقم )2014/174779(.   
�ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2014/6/23  يوم  �لثنن  لها جل�شة  وح��ددت 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا    ch1.A.5 بالقاعة
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 
ق�صم الق�صايا العمالية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2014/1211   عمايل جزئي     
�ىل �ملدعى عليه  /1- �لمان بن مت�شك لالعمال �لفنية ���س.ذ.م.م    جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /قي�شر ر�شيد عبد �لر�شيد     قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )55367 درهم( وتذكرة عودة 
 .)2014/158771 �ل�شكوى)  .رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم  �لثنن �ملو�فق 2014/6/23 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي    ch1.A.5
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/1789   عمايل جزئي     

�ىل �ملدعى عليه  /1- يحيى ج��و�دى للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /هالريو بالي�شى ديلو�س ريي�س قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6640 درهم( وتذكرة عودة 
 .)2014/168911 �ل�شكوى)  .رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم  �خلمي�س �ملو�فق 2014/6/26 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب 
�لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري. 
ق�صم الق�صايا العمالية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/2360   عمايل جزئي     

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه  /1- ع��ق��د �ل��ي��ا���ش��م��ن ل���الزي���اء  ���س ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شريي لن �برين �مولو بينيا قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13427 درهم( وتذكرة عودة 
 .)2014/177317 �ل�شكوى)  .رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم  �لثنن �ملو�فق 2014/6/23 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي    ch1.A.5
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل. 
ق�صم الق�صايا العمالية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11125 بتاريخ 2014/6/17     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/1971   عمايل جزئي     

�ىل �ملدعى عليه  /1- �شدى �ملدينه للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد وقا�س حممد �دربي�س قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21400 درهم( وتذكرة عودة 
 .)2014/172710 �ل�شكوى)  .رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم  �لثنن �ملو�فق 2014/6/23 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي    ch1.A.5
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل. 
ق�صم الق�صايا العمالية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
         اعادة اعالن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   479  /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعي/موؤ�ش�شة تار� �شورجيت لعمال �لبالط وميثلها تار� �شورجيت �شينغ �جلن�شية: 
�جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ل�شوق  ق�شر  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت 
�لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 30.820 درهم   �ملطلوب �عالنه/  موؤ�ش�شة 
ق�شر �ل�شوق للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن 
�ملو�فق 2014/6/19  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعن  حمكمة  ب�  �لثانية 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/15  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/199  ت عمل - م ر-ت- ع ن  (
طالب �لتنفيذ/ عادل عبد�جلو�د جاد �حمد �جلن�شية: �ل�شود�ن   �ملنفذ �شده 
: موؤ�ش�شة ممكلة �لنحل �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه /  موؤ�ش�شة ممكلة 
�لنحل �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن : بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2014/45 عم جز- م ر-ب- ع 
�ملو�فق 2014/6/26 موعد� لنظر طلب  ن وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�س 
�لعن  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
          اعالن اجتماع خربة

يف الدعوى رقم 2013/2011 كلي جتاري
املو�صوع:اخطار مبوعد اجتماع اخلربة

�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  م�شرفيا  خبري�  ندبي  قر�ر  �ىل  بال�شارة 
نفيدكم علما بانه تقرر عقد �جتماع �خلربة �لول يوم �لربعاء �ملو�فق 
2014/6/25 يف متام �ل�شاعة �لو�حدة )1.00( ظهر� ونطلب من وكيل 
و��شعة  �لر�شمية  �جلر�ئد  �حد  يف  ن�شر�  عليهم  �ملدعى  �عالن  �ملدعية 
�شوؤون  �د�رة  مبقر  �خلربة  �جتماع  عقد  وتقرر  �لدولة.  يف  �لنت�شار 
�خلرب�ء �لكائن يف مدينة �بوظبي- �شارع �ملرور- منطقة �لزعفر�نة-

�ل�شارع �لفرعي رقم )13( مقابل �شوق �لمار�ت �لعام.

امارة ابوظبي- دائرةالق�صاء
ادارة اخلرباء

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف  التظلم 

رقم   170-2014 تظلم 2169-2014 اأ عري�صة - م ر -ب -اأظ
�ملتظلم/ موؤ�ش�شة ديفون للمنا�شبات و�آخرون  �جلن�شية: �لمار�ت  �ملتظلم �شده : �شركة �لكروميد 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �ل�شيحاوي   وحيدخالد  حممد  وميثلها-  �ملعار�س  لتنظيم 
�لتظلم: تظلم حجز حتفظي   �ملطلوب �عالنهما: 1-�شركة �لكروميد لتنظيم �ملعار�س وميثلها- 
لال�شتثمار  �لدولية  بارترنز  بايونري  �لمار�ت2-�شركة  �جلن�شية:  �ل�شيحاوي  وحيدخالد  حممد 
�لتجاري ذ.م.م ميثلها حممد عدنان حممد �بو �شحاده �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملتظلم �قام �لتظلم �ملذكور �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2014/6/23 موعد� لنظر 
�لتظلم لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لكائنة بد�ئرة 
�لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� مل�شتند�تك موقعا 

عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لتظلم بثالثة �يام على �لقل.�شدر بتاريخ : 2014/6/16

المور امل�صتعجلة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
             اعالن حكم يف الدعوي  املدنية الكلية رقم 2014/63    

 �ىل �ملدعى عليه: حممد �شعيد مع�شد حممد �لنيادي �جلن�شية: �لمار�ت   �لعنو�ن: 
�جلن�شية:�لمار�ت  �ل�شيار�ت  لتاجري  كار  موف  موؤ�ش�شة  �ملدعى:  ل�شالح  بالن�شر 
�خل�شم  حق  يف  �حل�شوري  ومبثابة  عليه  �ملدعى  حق  يف  ح�شوريا  �ملحكمة  حكمت 
�لدعوى  �لنيادي كخ�شم يف  �شعيد مع�شد حممد  �دخال حممد  بقبول   -1 �ملدخل: 
�ملدعى  للمكتب  يدفع  بان  �ملانعي  �حمد حممد خمي�س  عليه  �ملدعى  بالز�م   - �شكال 
مبلغ وقدره مائة و�ربعة وع�شرون �لفا وت�شعمائة وع�شرون )124920( درهم و�لز�م 
�ملدخل يف �لدعوى/ حممد �شعيد مع�شد حممد �لنيادي بان يدفع للمكتب �ملدعى 
مبلغا قدره مائة وت�شعمائة وت�شعة وخم�شون ) 139959( درهما و�لكل ح�شبما ورد يف 
�ل�شباب و�لزمتهما باملنا�شب من م�شاريف �لدعوى وبرف�س ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�شتئناف  خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لحد �ملو�فق  2014/6/15م 
لت�شلمك هذ� �مل�شتند.نعلمك �نه بتاريخ 2014/6/11 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 

�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
             اعالن حكم يف الدعوي التجارية الكلية رقم 2014/122    

 �ىل �ملدعى عليه: من�شور حممد �شياح خمي�س �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت 
�لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 2014/6/10 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
لتاجري  �لمان  مكتب  �ملدعى:  ل�شالح  �عاله.   بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�ل�شيار�ت وكيال عنه ه�شام ح�شن عبد�هلل �جلن�شية: �لمار�ت حكمت �ملحكمة 
مبلغ)141.280  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعى  �لز�م  �حل�شوري:  مبثابة 
مب�شروفات  درهم،و�لزمته  وثمانون  ومائتان  �لف  و�ربعون  وو�حد  مائة   )
�لدعوى.   حكما قابال لال�شتئناف  خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لثنن 

�ملو�فق  2014/6/16م لت�شلمك هذ� �مل�شتند. 
القا�صي/ د. ا�صامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
             رقم احلجز 2014/252 

تنفيذ رقم 2014/437 تنفيذ ايجارات
طالب �لتنفيذ: �شركة �بوظبي �لتجاري للعقار�ت

�ملنفذ �شده: �لعربية �ملحرفة لال�شت�شار�ت �لهند�شية 
�لمر  �قت�شى  �ذ�  له  �لتالية  و�لأيام   2014/6/29 وبتاريخ  �نه  للكافة  يعلن 
�شيتم بيع �ملنقولت �ملحجوزة باملز�د �لعلني وعلى من يرغب باملعاينة و�ل�شر�ء 
�شباحا   10 �ل�شاعة  بالعن  �ملدينة  و�شط  �لكائن يف  �ملنقولت  �لتو�جد مبقر 
بان  علما   2014/6/19 بتاريخ   �ملحكمة  بو��شطة  �ملعاينة  ميكن  بانه  علما 
مندوب  هاتف  على  �لت�شال  لال�شتعالم  مكتب،  �ثاث  عن  عبارة  �ملنقولت 

�لتنفيذ )0566126321(.
القا�صي                               

 اعالن بالن�صر
ببيع منقولت باملزاد العلني

العدد  11125 بتاريخ   2014/6/17     
             رقم احلجز 2014/259 

تنفيذ رقم 2014/407 تنفيذ ايجارات
طالب �لتنفيذ: �شركة �بوظبي �لتجاري للعقار�ت

�ملنفذ �شده: �شركة �لمه �لعيناويه للمقاولت
�لمر  �قت�شى  �ذ�  له  �لتالية  و�لأيام   2014/6/26 وبتاريخ  �نه  للكافة  يعلن 
�شيتم بيع �ملنقولت �ملحجوزة باملز�د �لعلني وعلى من يرغب باملعاينة و�ل�شر�ء 
�شباحا   10 �ل�شاعة  بالعن  �ملدينة  و�شط  �لكائن يف  �ملنقولت  �لتو�جد مبقر 
بان  علما   2014/6/18 بتاريخ   �ملحكمة  بو��شطة  �ملعاينة  ميكن  بانه  علما 
مندوب  هاتف  على  �لت�شال  لال�شتعالم  مكتب،  �ثاث  عن  عبارة  �ملنقولت 

�لتنفيذ )0566126321(.
القا�صي                               

 اعالن بالن�صر
ببيع منقولت باملزاد العلني
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عربي ودويل

ع�شرات القتلى يف هجوم مبدينة �شاحلية يف كينيا
•• مومبا�شا-اأ ف ب:

يف  �لق����ل  ع��ل��ى  �شخ�شا   48 ق��ت��ل 
�لهجوم �لذي �شنه حو�ىل خم�شن 
م�����ش��ل��ح��ا ي�����ش��ت��ب��ه ب��ان��ت��م��ائ��ه��م �ىل 
على  �ل�شومالية  �ل�����ش��ب��اب  ح��رك��ة 
�ل�شاحلية  م��ب��ي��ك��ي��ت��وين  م��دي��ن��ة 
�شرق كينيا، على ما �علن �ل�شليب 

�لحمر �لثنن.
وقال �ل�شليب �لحمر على ح�شابه 
�حل�شيلة  �ن  ت��وي��ر  م��وق��ع  ع��ل��ى 
وكانت   . قتيال   48 �ىل  �رت��ف��ع��ت 
 34 ت�����ش��ري �ىل  ���ش��اب��ق��ة  ح�����ش��ي��ل��ة 

قتيال.
�ملكان طالبا عدم  وق��ال �شرطي يف 
ك�شف هويته �ن �حل�شيلة مر�شحة 
لالرتفاع �كرث لن عمليات �لبحث 
ع��ن ج��ث��ث �خ����رى ل ت����ز�ل جارية 
�ل�����ذي وق����ع م�شاء  �ل���ه���ج���وم  ب��ع��د 

�لحد و��شتمر خالل �لليل.
�ل��ذي مل تتبناه �ي  وه��ذ� �لهجوم 
ج��ه��ة ع��ل��ى �ل���ف���ور، ي��ع��ت��رب �لكرث 
�لهجوم  م��ن��ذ  و�ل���ش��خ��م  دم���وي���ة 
يف  �لتجاري  وي�شتغيت  مركز  على 
نريوبي يف �يلول-�شبتمرب 2013 
و�لذي تبتنه حركة �ل�شباب و��شفر 
عن �شقوط 67 قتيال على �لقل.

وهاجم نحو خم�شن م�شلحا م�شاء 
�لو�قعة  مبيكيتوين  مدينة  �لحد 
على بعد مئة كيلومر من �حلدود 
�ل�����ش��وم��ال��ي��ة وث���الث���ن ك��ل��م من 

 2011 يف ت�شرين �لول-�ك��ت��وب��ر 
�ل�شومالية  �ل�شباب  حركة  ملقاتلة 
�ىل  ��شالمين  ت�شلل  عملية  بعد 
�ر����ش��ي��ه��ا وت����ز�ي����دت �لع����ت����د�ء�ت 
حافالت  خا�س  ب�شكل  م�شتهدفة 

و�شوقا منذ �ذ�ر-مار�س.
يرفع  مبيكيتوين  على  و�ل��ه��ج��وم 
�لذين  �ل���ش��خ��ا���س  ع���دد   76 �ىل 
قتلو� منذ بد�ية �ل�شنة يف كينيا يف 
�ل�شباب  �ىل حركة  ن�شبت  هجمات 

�و منا�شريها.

�لتاريخية  �ل�شياحية  لمو  مدينة 
�ليوني�شكو  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  �مل�شنفة 
ل��ل��ر�ث �ل��ع��امل��ي وت��و����ش��ل �طالق 
�ل���ن���ار ح��ت��ى ���ش��اع��ة م���ت���اأخ���رة من 
ع����اد �شباح  �ل����ه����دوء  ل��ك��ن  �ل��ل��ي��ل 
م�شوؤولن  بح�شب  �لث��ن��ن  �م�����س 

حملين.
م�شاعد  م��اي�����ش��وري  بن�شون  وق���ال 
ق��ائ��د �مل��ن��ط��ق��ة ك���ان ه��ن��اك حو�ىل 
مدججن  م���ه���اج���م���ا  خ���م�������ش���ن 
بال�شالح يتنقلون يف ثالث عربات 

�ل�شباب،  ر�ي�����ة  ي���رف���ع���ون  وك����ان����و� 
�ل�شومالية.  باللغة  وي��ت��ح��دث��ون 

وكانو� يهتفون �هلل �كرب .
عدد  ت���دم���ري  �ىل  �ل��ه��ج��وم  و�دى 
ومطاعم  فنادق  بينها  �ملباين  من 
وم�شارف ومكاتب حكومية ب�شكل 
�نه  �لحمر  �ل�شليب  وق��ال  كامل. 
و�ل�شيار�ت  للمنازل  تعد�د�  يجري 
�حرقت  �لتي  و�مل��ط��اع��م  و�ل��ف��ن��ادق 
و�شهدت كينيا �شل�شلة هجمات منذ 
�ل�شومال  �ىل  جي�شها  �ر�شلت  �ن 
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•• طهران-اأ ف ب:

برز�ين  ن�����ش��رو�ن  �ل��ع��ر�ق  كرد�شتان  وزر�ء  رئي�س  �ج���رى 
�ل��و���ش��ع يف  زي����ارة غ��ري معلنة �ىل ط��ه��ر�ن لبحث  �م�����س 
�لعر�ق حيث �شنت �حلكومة هجوما م�شاد� لوقف تقدم 

�جلهادين، بح�شب و�شائل �لعالم �لير�نية.
و�عربت �ير�ن عن دعمها للحكومة �ملركزية �لعر�قية يف 
�لعر�ق  �ل�شالمية يف  �لدولة  تنظيم  وجه �جلهادين يف 
م�شاحات  على  �لفائت  �ل�شبوع  �شيطرو�  �لذين  و�ل�شام 
و��شعة من �شمال وو�شط �لبالد، من بينها �ملو�شل ثاين 

كربى مدن �لعر�ق.

•• �شنعاء-اأ ف ب:

ربه  �ليمني عبد  �لرئي�س  �ن  ع�شكرية  �علنت م�شادر 
من�شور هادي �شحب �ل�شلحة �لثقيلة �ملن�شوبة فوق 
ي�شتخدمها  �ن  م��ن  خ��وف��ا  �شنعاء  على  مطلة  ت��الل 
�شالح  عبد�هلل  علي  �ل�شابق  �لرئي�س  ل�شلفه  �ملو�لون 
و�ل������ذي ي��ت��ه��م��ه ب��ت��دب��ري حم���اول���ة �ن����ق����الب. وقالت 
�ملدفعية  �ل�شلحة  تفكيك  مت  بر�س  لفر�ن�س  �مل�شادر 
�جلبال  يف  من�شوبة  كانت  �لتي  �لثقيلة  و�ل�شو�ريخ 
�ملطلة على �شنعاء بعد معلومات عن خمطط �نقالب 

يف ظ��ل ����ش��ت��م��ر�ر �خ����ر�ق �جل��ي�����س م��ن ق��ب��ل �شالح 
و�ع��و�ن��ه . م��ن جهة �خ���رى، م��ا ت��ز�ل ق��و�ت �لرئي�س 
�ل�شابق  ل��ل��رئ��ي�����س  ت��اب��ع��ا  �ل��ي��م��ن��ي حت��ا���ش��ر م�����ش��ج��د� 
ملر��شل  وفقا  �مل�شلحن،  حر��شه  با�شت�شالم  مطالبة 
فر�ن�س بر�س. و�و�شحت م�شادر مقربة من �لرئا�شة 
�ن �حل�شار ما يز�ل مفرو�شا على �مل�شجد فالو�شاطات 
�مل�شجد  �خ�شاع  يطلب  �لرئي�س  �ن  موؤكدة  تنجح  مل 
�لو�قع  �ل�شالح  وم�شجد  �لرئا�شي.  �حلر�س  ل�شلطة 
يف جنوب �لعا�شمة مطوق منذ م�شاء �ل�شبت �ملا�شي 
حماولة  بتدبري  �ل�شابق  �لرئي�س  ربه  عبد  �تهام  �ثر 

بح�شب  �لجتماعية،  �لحتجاجات  مغتنما  �ن��ق��الب 
وكان  �مل�شجد  ��شلحة يف  وج��ود  �ىل  و����ش��ارت  �مل�شادر. 
�لرئي�س �ليمني �ل�شابق تخلى يف 2011 عن �ل�شلطة 
�شعبية  �ح��ت��ج��اج��ات  �ع��ق��ب  �شيا�شي  �ت��ف��اق  مب��وج��ب 
خلف  �ل��ذي  ه��ادي  �لرئي�س  وينتمي  برحيله.  طالبت 
�شالح �ىل حزب �لخري، �ل �نه جنح بح�شب م�شادر 
��شتقطاب عدد من قياد�ت وكو�در  �شيا�شية مينية يف 
عن  وق��د  �ل��ع��ام  �مينه  من�شب  ي�شغل  �ل���ذي  �حل���زب 
�ملح�شوبن عليه من �شمن  �ل���وزر�ء  ه��ادي ع��دد� من 

ح�شة حزب �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام يف �حلكومة.

ا�شتمرار التوتر بني الرئي�س اليمني و�شلفه �شالح 

املعارك يف �شرق اأوكرانيا تهدد موارد املياه 

•• عوا�شم-وكاالت:

قال م�شوؤول �أمريكي كبري �إن �إد�رة 
�ل��رئ��ي�����س ب����ار�ك �أوب���ام���ا ت��ف��ك��ر يف 
�حتمال �إجر�ء حمادثات مع �إير�ن 
يف  �ملتفاقم  �لأم��ن��ي  �لو�شع  ب�شاأن 

�لعر�ق.
ونقلت وكالة رويرز لالأنباء عن 
��شرط  �إن��ه  قالت  �ل��ذي  �مل�شوؤول 
عدم ذكر ��شمه �أن �لوليات �ملتحدة 
تفكر يف �إج��ر�ء تلك �ملحادثات، يف 
رئي�س  ح��ك��وم��ة  ف��ي��ه  ت�شعى  وق���ت 
�لوزر�ء �لعر�قي نوري �ملالكي �إىل 
�لت�شدي لهجوم مباغت مل�شلحن 
من �ل�شنة �شيطرو� على �إثره على 

عدة مدن �شمال �لعا�شمة بغد�د.
�شريت  وول  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك����ان����ت 
ج����ورن����ال �لأم����ريك����ي����ة �أف��������ادت يف 
�أن مباحثات  �أم�����س �لأح���د  ع��دده��ا 
و��شنطن  ب���ن  ق���ري���ب���اً  ���ش��ت��ج��رى 
كيفية  ع��ل��ى  ل���الت���ف���اق  وط����ه����ر�ن 
مو�جهة  يف  �ل��ع��ر�ق  لدعم  بينهما 
�ل��ه��ج��وم �ل��و����ش��ع �ل��ن��ط��اق �لذي 
ي�شنه م�شلحون من بينهم عنا�شر 
�لإ���ش��الم��ي��ة يف  �ل��دول��ة  يف تنظيم 

�لعر�ق و�ل�شام.
�ملباحثات  �أن  �ل�شحيفة  و�أو�شحت 
�لأم��ريك��ي��ة �لإي��ر�ن��ي��ة ق��د جترى 
�لتي  �مل���ف���او����ش���ات  ه���ام�������س  ع���ل���ى 
�لنم�شاوية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  ت��ن��ط��ل��ق 
�مللف  ح���ول  �لث��ن��ن  �ل��ي��وم  فيينا 
�ل��ن��ووي �لإي����ر�ين، و�ل��ت��ي ي�شارك 
وزير  م�شاعد  ب��رين��ز  ول��ي��ام  فيها 
�خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي �ل���ذي �شبق 
�أن �أجرى مفاو�شات �شرية مع  له 
طهر�ن. غري �أن م�شوؤوًل �أمريكياً 
وول  �أوردت��ه��ا  �لتي  �ملعلومات  نفى 
ب��ي��ن��م��ا ن�شبت  ���ش��ري��ت ج���ورن���ال، 

�إليه  �لفرن�شية  �ل�شحافة  وك��ال��ة 
)�أي حمادثات مع  نبد�أ  �لقول مل 
�ل���ع���ر�ق( ول نعتزم  ب�����ش��اأن  �إي����ر�ن 
�لوكالة  تك�شف  ومل   . ذل���ك  ف��ع��ل 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ع����ن �����ش���م �مل�������ش���وؤول 
و�كتفت  وظ��ي��ف��ت��ه،  �أو  �لأم���ريك���ي 
�ملقت�شب  �لت�شريح  ذل��ك  ب��اإي��ر�د 
ع��ن��ه. وك���ان���ت �إي������ر�ن �أع���رب���ت عن 
م�شاعدة  ل���ت���ق���دمي  �����ش���ت���ع���د�ده���ا 
ع�����ش��ك��ري��ة حل���ك���وم���ة ب����غ����د�د من 
�مل�شلحن،  لهجوم  �لت�شدي  �أج��ل 
مع  �لتعاون  ت�شتبعد  �أن  دون  م��ن 
�لوليات �ملتحدة، لكنها يف �لوقت 
�لر�هن ترف�س �لتدخل يف �ملعارك. 
وجاء على ل�شان �لرئي�س �لإير�ين 
�أم�س  �أول  تاأكيده  روح��اين  ح�شن 
م�شتعدة  ط����ه����ر�ن  �أن  �ل�������ش���ب���ت 
تتدخل  �أن  ب���دون  ب��غ��د�د  مل�شاعدة 

�حل��ل��ف مل��ا و���ش��ف��ه ب��ال��ه��ج��وم غري 
يف  �لعامة  �لقن�شلية  على  �ملقبول 

�ملو�شل.
�أنهم  ي��ع��ت��ق��د  م�����ش��ل��ح��ون  وك�������ان 
ينتمون لتنظيم �لدولة �لإ�شالمية 
�قتحمو�  ق��د  و�ل�����ش��ام  �ل���ع���ر�ق  يف 
�ملو�شل  يف  �ل��رك��ي��ة  �ل��ق��ن�����ش��ي��ل��ة 
 48 و�ح��ت��ج��زو�  �ملا�شي،  �لأرب��ع��اء 
وثالثة  �لقن�شل  بينهم  �شخ�شا، 
�أطفال، �إ�شافة �إىل �أمنين �أتر�ك.

�أي�شا  �مل��ا���ش��ي  �لأ����ش���ب���وع  وخ����الل 
�حلكومة  تقول  م�شلحون،  خطف 
31 من  �إنهم من تنظيم �لدولة، 
�أثناء  �لأت���ر�ك  �ل�شاحنات  �شائقي 
طاقة  ملحطة  وق��ود  �شحنة  نقلهم 
تركيا  �أن  �إىل  ي�����ش��ار  �مل��و���ش��ل.   يف 
�ل���ن���ات���و مت���ل���ك ثاين  �ل��ع�����ش��و يف 
�لع�شكري  �حل��ل��ف  يف  جي�س  �أك���رب 

ي�شتبعد  مل  �أن�����ه  ك��م��ا  ع�����ش��ك��ري��اً، 
ت��ع��اون��اً م��ع �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �إذ� 
قررت و��شنطن �لتدخل يف �لأزمة 

�لتي تع�شف بالعر�ق.
�ىل ذلك، دعا �لأمن �لعام حللف 
�أندر�س  )ن��ات��و(  �لأط��ل�����ش��ي  �شمال 
�إىل  �لثنن  �م�س  ر��شمو�شن  فوغ 
�لإفر�ج �لفوري عن �أفر�د �لطاقم 
�لركي  و�لأم���ن���ي  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
منذ  م�شلحون  يحتجزهم  �لذين 
�لأرب�����ع�����اء ب��ع��د ���ش��ي��ط��رت��ه��م على 
م��دي��ن��ة �مل���و����ش���ل، و����ش���ط �إد�ن������ات 
دول����ي����ة. وق�����ال ر����ش��م��و���ش��ن لدى 
زي��ارت��ه �أن��ق��رة ن��ري��د �أن ن���رى كل 
�لرهائن �لأتر�ك حمررين، ونريد 
�أن  و�أ�����ش����اف  �أم�����ان  يف  ن���ر�ه���م  �أن 
�حللف يتابع �لتطور�ت �خلطرية 
يف �لعر�ق بقلق كبري ، موؤكد� �إد�نة 

�لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  بعد 
بطاريات  �شت  �أن��ق��رة  وت�شت�شيف 
ل�شو�ريخ باتريوت �لتابعة للحلف 
بهدف �لدفاع عنها يف مو�جهة �أي 

هجوم من �شوريا.
�لركية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
�لدبلوما�شين  �إن  �ل�����ش��ب��ت  ي����وم 
و�جلنود �ملحا�شرين يف �لقن�شلية 
ب��امل��و���ش��ل مل ي��ك��ن �أم��ام��ه��م �شوى 
مئات  حا�شر  بعدما  �ل�شت�شالم 
�لإ�شالمين �ملت�شددين �ملدججن 
�أكد  ومن جانبه   . �ملبنى  بال�شالح 
رئ���ي�������س �ل���������وزر�ء �ل����رك����ي رجب 
طيب �أردوغان �أن �لرهائن بخري، 
لتاأمن  ت���ب���ذل  �جل���ه���ود  ك���ل  و�أن 
وجمموعة  ه��م  �شر�حهم  �إط���الق 

�ل�شائقن.
وك����ان جم��ل�����س �لأم�����ن ق���د د�ن يف 
وقت �شابق �شيطرة �مل�شلحن على 
�لركي  �لطاقم  وخطف  �ملو�شل 
على يد من و�شفه بتنظيم �إرهابي 

يحاول زعزعة ��شتقر�ر �ملنطقة.
ويف وق��ت �شابق دع��ا �لأم��ن �لعام 
ل�������الأمم �مل���ت���ح���دة ب�����ان ك����ي م���ون 
توحيد  �إىل  �ل��������دويل  �مل���ج���ت���م���ع 
���ش��ف��وف��ه خ��ل��ف �ل����ع����ر�ق، يف حن 
�لدولية  �لأف���ع���ال  ردود  ت��ت��و����ش��ل 
�ل����ت����ي ت����ع����رب ع�����ن خم��������اوف من 
�لدولة  تنظيم  م��ق��ات��ل��ي  ���ش��ي��ط��رة 
�لعر�قية  �مل������دن  م����ن  ع�����دد  ع���ل���ى 
وخ���ا����ش���ة �مل���و����ش���ل. وك���ان���ت هذه 
�لتطور�ت قد جاءت يف ظل تو�شيع 
م�شلحن تقول �حلكومة �إنهم من 
هجماتهم  ن��ط��اق  �ل��دول��ة  تنظيم 
حيث �شيطرو� على مناطق عدة يف 
حمافظات �شمايل وغربي �لعر�ق، 
�لعر�قي  يف حن ير�جع �جلي�س 

�أمام هذه �لهجمات.

الناتو يدعو الإطالق املختطفني االأتراك 

وا�شنطن تدر�س اإجراء حوار مع اإيران ب�شاأن العراق

و�فادت وكالة مهر �ن برز�ين �شيلتقي �لمن �لعام 
مل��ج��ل�����س �لم����ن �ل��ق��وم��ي �لم�����ري�ل ع��ل��ي �شمخاين 

لبحث �لحد�ث �لخرية يف �لعر�ق .
�لقو�ت  وت�شارك  ��شافية  تفا�شيل  �ي  تك�شف  ومل 
�لكردية يف �ملعارك �شد متمردي �لدولة �ل�شالمية 
تثبيت  �لكردية  للقو�ت  �جلهادين  هجوم  و�ج��از   .
طويل  زم��ن  منذ  عليها  متنازع  �ر�����س  يف  �شلطتها 
مدينة  غ��ر�ر  على  بغد�د،  يف  �ملركزية  �ل�شلطات  مع 
مل�شاعدة  ��شتعد�دها  ع��ن  ط��ه��ر�ن  و�ع��رب��ت  ك��رك��وك 
بغد�د لكن من دون تدخل ميد�ين، موؤكدة �ن �لقو�ت 

�حلكومية �لعر�قية قادرة على هزم �جلهادين.

•• بنوم بنه-اأ ف ب:

هرب �كرث من 142 �لف كمبودي من تايالند وعادو� �ىل بالدهم 
�شيا�شة  ع��ن  �لع�شكرية  �ملجموعة  �ع��الن  بعد  �لخ���رية،  �لي���ام  يف 
مت�شددة ملكافحة �لهجرة غري �ل�شرعية، كما �فادت ح�شيلة �خرية 
�لثنن لل�شلطات �لكمبودية. وقال كور �شام �شارويت حاكم �قليم 
بانتي مين�شي يف �شمال �شرق كمبوديا على �حلدود مع تايالند، �ن 
عدد �ملهاجرين �لتايالندين �لذين عادو� من تايالند بلغ 142 
�لفا ليل �لحد �لثنن وحتدثت �حل�شيلة �ل�شابقة عن عودة �كرث 

من 120 �لف �شخ�س.
وتو��شلت �م�س حركة �لو�شول، خ�شو�شا عرب معرب �ر�نيابر�تت-

بهوؤلء  �ملحملة  بال�شاحنات  �لطريق  و�زدح��م��ت  �حل���دودي  بو�بي 
�لرجال و�لن�شاء و�لطفال، كما ذكر مر��شلو وكالة فر�ن�س بر�س 
�لذين  �ل�شرعين  غ��ري  �لعمال  وه���وؤلء  ب��و�ب��ي��ه.  �ىل  �ملتوجهون 
يو�شعون  �لعودة،  رحلة  نفقات  لدفع  �لم��و�ل  تنق�شهم  ما  غالبا 
يف �شاحنات للجي�س �لكمبودي للعودة �ىل مناطقهم. ويف ت�شريح 
لوكالة فر�ن�س بر�س، قالت �حدى هوؤلء �شينغ فاون )28 عاما( 
�لعودة  ق��ررت  �شهرين،  منذ  تايالند  بناء يف  ور�شة  تعمل يف  �لتي 

لين كنت خائفة من �ن يعتقلني �جلي�س �لتايالندي .
بدور  ي�شطلعون  ولو����س،  وب��ورم��ا  كمبوديا  م��ن  �لآت���ون  و�لعمال 
و�لزر�عة  كال�شيد  �لتايالندي  �لقت�شاد  بع�س قطاعات  كبري يف 

و�لبناء، لكن كثريين منهم مل يح�شلو� على �ذن عمل.

•• لندن-وكاالت:

�أولت �شحف بريطانية �هتماما و��شعا بالأزمة �لعر�قية 
�ملتفاقمة، وت�شاءل بع�شها يف ما �إذ� كان غزو �لعر�ق �أدى 
�إىل ما ت�شهد �لبالد من �شر�ع يف �لوقت �لر�هن، و�أنحى 
د�عيا  بو�س،  وج��ورج  ح�شن  �شد�م  على  بالالئمة  �آخ��ر 
�إىل مو�جهة �مل�شلحن �لذين ي�شيطرون على م�شاحات 

كبرية ويهددون بالزحف على بغد�د.
فقد ت�شاءلت ذي غارديان عما �إذ� كان غزو �لعر�ق �أدى 
�إىل ما ت�شهده �لبالد من �شر�ع يف �لوقت �لر�هن، �أو �أنه 

�ل�شبب يف �نهيار �لدولة �لعر�قية.
�لكارثية  �لأح���د�ث  �إن  بافتتاحيتها  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
م�شيفة  خاطئا،  كان  �لغزو  ب��اأن  ت�شي  بالعر�ق  �لر�هنة 
�أن ما يلحق بالعر�ق من �شرر مزيج مما فعله �لرئي�س 
بالعر�ق  �أحلقته  ومم��ا  ب�شعبه،  ح�شن  ���ش��د�م  �ل��ر�ح��ل 
و�لربيطانيون،  �لأم��ريك��ي��ون  فر�شها  �لتي  �لعقوبات 
�لتي �أدت �إىل تقوي�س دعائم �ل�شعب �لعر�قي بالطريقة 

�لتي ي�شهدها �لعامل �ليوم.
قبل  فو�شى  ي�شهد  ك��ان  �ل��ع��ر�ق  �إن  بالقول  و�ختتمت 
�لغزو، و�إن قر�ر �لغزو مل يكن ب�شبب �خلطر �لذي كان 
�إد�رة  رغبة  ب�شبب  ولكن  ج��ري�ن��ه،  على  �ل��ع��ر�ق  ميثله 
�لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق جورج بو�س با�شتعر��س قوة 
�لثورة  �أم��ام  �ملتحدة  �لوليات  ب��الده، وذلك بعد هز�ئم 

�لإير�نية ويف هجمات �حلادي ع�شر من �شبتمرب-�أيلول 
2001 وفق �ل�شحيفة.

من جانبها، ن�شرت �شحيفة ذي �إندبندنت مقال للكاتب 
�ل���وزر�ء  رئي�س  ت�شريحات  فيه  �نتقد  في�شك  روب���رت 
�لأخري  بدعوة  �ملتمثلة  بلري  توين  �ل�شابق  �لربيطاين 
تدخل  ع��دم  �إن  بلري  وب��ق��ول  ب��ال��ع��ر�ق،  �ل��غ��رب  لتدخل 

�لغرب يف �شوريا �أنتج �لأزمة �لر�هنة يف �لعر�ق.
لو  ما  يف  �شوريا  يف  �لغربي  �لتدخل  �أن  في�شك  و�أ�شاف 
مت، فاإنه كان �شيدفع باملت�شددين �إىل �أعتاب بغد�د يف كل 

�لأحو�ل.
فيه  قالت  �شميث  جل��و�ن  مقال  �ل�شحيفة  ن�شرت  كما 
�إن غزو �لعر�ق كان �أمر� خاطئا، ولكن يجب �أن نتدخل 
هذه �ملرة و�إن �نتقاد �لبع�س لبلري وبو�س ل يقدم �شيئا 
مل�شاعدة �ملحتاجن بالعر�ق يف �لوقت �لر�هن، وخا�شة 

ملو�جهة تنظيم �لدولة �لإ�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام.
و�أ�شافت �لكاتبة بالقول �إن لدى �لعر�ق حكومة وح�شية 
نوري  �ل����وزر�ء  رئي�س  و�إن  و�لطائفية  باملحاباة  تت�شم 
�ملالكي غري قادر على �لقيام مبهمته، ولكن ترك تنظيم 
�لبالد �شي�شكل  �لدولة ي�شيطر على مناطق �شا�شعة يف 
ديلي  ذي  �شحيفة  ن�شرت  �لأزم����ة،  �شياق  ويف  ك��ارث��ة.. 
�إن  فيه  ق��ال  ثومب�شون  د�م��ي��ان  للكاتب  مقال  تلغر�ف 
تنظيم �لدولة يغزو �لعر�ق، و��شفا ما يجري باحلرب 

�لدينية.

�شحف بريطانية: املالكي عاجز ويجب مواجهة امل�شلحني

•• كييف-رويرتز:

�لأمن  منظمة  من  مر�قبون  ق��ال 
و�لتعاون يف �أوروبا �م�س �إن �لقتال 
يف �شرق �أوكر�نيا يهدد مو�رد �ملياه 
مل��دي��ن��ة دون��ي��ت�����ش��ك وق���د ت��ك��ون له 
عو�قب وخيمة على �أربعة مالين 

�شخ�س.
�مل��ر�ق��ب��ن �خلا�شة  ب��ع��ث��ة  ون��ق��ل��ت 
�شرق  يف  �لأوروب������ي������ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
حملين  م�شوؤولن  ع��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�أ�شر�ر�  �أحل���ق  �ل��ق��ت��ال  �إن  ق��ول��ه��م 

من  وب��ج��زء  �مل��ي��اه  ل�شخ  مبحطة 
قرية  من  بالقرب  �لأنابيب  �شبكة 
مدينة  من  �لقريبة  �شيميونوفكا 
بن  عليها  �مل��ت��ن��ازع  �شالفيان�شك 

�لقو�ت �حلكومية و�لنف�شالين.
وقالت �لبعثة يف بيان بعد حمادثات 
�أجرتها مع رئي�س بلدية دونيت�شك 
ل��وك��ي��ان��ت�����ش��ي��ن��ك��و هذه  �ل��ك�����ش��ن��در 
ت�شكالن  �لأنابيب  و�شبكة  �ملحطة 
ل�شكان  �لرئي�شية  �مل��ي��اه  �إم�����د�د�ت 
عددهم  �ل��ب��ال��غ  دونيت�شك  مدينة 
مليون ن�شمة بالإ�شافة �إىل ثالثة 

مالين �آخرين من �شكان �ملنطقة.  
موقع  على  �لبعثة  �شفحة  ونقلت 
قوله  لوكيانت�شينكو  عن  في�شبوك 
دونيت�شك  مل��دي��ن��ة  �مل���ي���اه  ���ش��خ  �إن 
مل ي��ت��اأث��ر ب��ع��د ول��ك��ن ه���ذ� �حلال 

�شيتغري قريبا جد� .
و�أ�شافت �لبعثة �أن �أعمال �لت�شليح 
ملنع  �مل�����ش��اع��دة  ينبغي  لكن  ج��اري��ة 

عرقلتها ب�شبب �إطالق �لنار.
���ش��ي��م��ي��ون��وف��ك��ا ع���ل���ى بعد  وت���ق���ع 
جنوب  تقريبا  كيلومر�ت  خم�شة 
���ش��رق��ي ���ش��الف��ي��ان�����ش��ك وع��ل��ى بعد 

�ل�شمال  �إىل  ك��ي��ل��وم��ر�ت   110
�لرئي�شية  �مل��دي��ن��ة  دونيت�شك  م��ن 
يف منطقة دونبار �ملعروفة مبناجم 
�ل��ف��ح��م وب��ي��ان �ل��ب��ع��ث��ة ه��و �أحدث 
�لن�شانية  �لأزم�������ة  ع��ل��ى  م���وؤ����ش���ر 

�ملتز�يدة يف �شرق �أوكر�نيا.
و�لغذ�ء  �مل��ي��اه  �إم������د�د�ت  وت���اأث���رت 
و�ل��ط��اق��ة يف ب��ع�����س �مل��ن��اط��ق وفر 
�إىل  م��ن��ازل��ه��م  م��ن  �ل�����ش��ك��ان  �آلف 
مناطق �أكرث �أمنا كما جلاأ �لبع�س 
يف  �نف�شاليون  وب���د�أ  رو���ش��ي��ا.  �إىل 
بالرو�شية  �لناطق  �أوكر�نيا  �شرق 
لل�شغط  ني�شان  �أب��ري��ل  يف  مت���رد� 
بعد  رو�شيا  �إىل  �ملنطقة  �شبيل  يف 
�لط����اح����ة ب��ال��رئ��ي�����س �لأوك�������ر�ين 
فرب�ير  يف  يانوكوفيت�س  فيكتور 
�شبه  رو�شيا  �شمت  وبعدما  �شباط 
يف  �إليها  �لأوكر�نية  �لقرم  جزيرة 

مار�س �آذ�ر.

ال�شعودية تطالب بحكومة وفاق وطني يف العراق 
•• جدة-اأ ف ب:

طالبت �ل�شعودية �م�س بال�شر�ع يف ت�شكيل حكومة وفاق وطني يف �لعر�ق منددة 
ب�شيا�شة �لق�شاء و �لطائفية يف هذ� �لبلد �لذي يو�جه خطر جمموعات جهادية 
�ر��شيه. و�ف��اد م�شدر ر�شمي �ن جمل�س �لوزر�ء  ت�شيطر على �ج��ز�ء و��شعة من 
طالب بال�شر�ع يف ت�شكيل حكومة وفاق وطني تعمل على �عادة �لمن و�ل�شتقر�ر، 
يف  مور�شت  �لتي  و�لطائفية  �ملذهبي  �لتاأجيج  على  �لقائمة  �ل�شيا�شات  جتنب  و 
�لعر�ق . كما عرب �ملجل�س عن �لقلق �لبالغ لتطور�ت �لحد�ث يف �لعر�ق �لتي ما 
كانت لتقوم لول �ل�شيا�شات �لطائفية و�لإق�شائية موؤكد� رف�س �لتدخل �خلارجي 
�حلقيقية  �مل�شاركة  تكفل  �لتي  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  ودع��ا  �لد�خلية  �شوؤونه  يف 

جلميع مكونات �ل�شعب و�مل�شاو�ة بينها يف تويل �ل�شلطات و�مل�شوؤوليات.
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 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/08/25    �ملودعة حتت رقم: 196843  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �أوب�شكي�شتفو ��س �وجر�نيكينوي �وتفيت�شتفينو�شتوي "نوفالين"  

جن�شية �ل�شركة: رو�شيا �لحتادية 
 – يو  �آر  �شكيلكوفو  جي.  ف�شكايا،  مو�شكو  �إل.  يو  كورب�س،  �تيفيني  �أدميني�شر   ،301 رقم  مكتب  وعنو�نه: 

141112 مو�شكوف�شكايا �وبال�شت، رو�شيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 

�لأر�شيات  لتغطية  �أخ��رى  وم��و�د  �لأر�شيات  فر�س  وم�شمع  �حل�شري  ومفار�س  و�حل�شر  و�لب�شط  �ل�شجاد 
�لقائمة ومطرز�ت تعلق على �جلدر�ن )من مو�د غري ن�شيجية(، �شجاد �شيار�ت فئة 27 

و�لو�قعة يف �لفئة: 27 
و�لعالمة  �أ�شفلها خط م�شتقيم  ب�شكل خا�س  �لعالم�ة: كلمة"NOVLINE"  بحروف لتينية  و�شف 

باللونن �لأحمر و�لأزرق كما بال�شكل �ملو�شح.
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية:  

  
بت�اري�����خ: 2013/08/13    �ملودعة حتت رقم: 196300  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شومفي �أ�س �أيه �أ�س.    

جن�شية �ل�شركة: فرن�شا.  
 وعنو�نه: 50 �أفنيو دو نوفو موند، 74300 كلو�شي�س، فرن�شا.   

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
حمركات كهربائية، خمف�شات �شرعة �ملحركات �مل�شتخدمة لت�شغيل �ل�شتائر و�حلاجبات و�ل�شتائر وم�شاريع 

�لنو�فذ )�لأغطية �ملتحركة( و�لنو�فذ و�لأبو�ب و�أبو�ب �ملر�آب و�لبو�بات و�حلو�جز �ل�شبكية
و�لو�قعة يف �لفئة: 7

و�شف �لعالم�ة: كلمة )CENTREO( بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/08/25    �ملودعة حتت رقم: 196839  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �أربا �إند�شريال �إ�س.بي.�أيه.   

جن�شية �ل�شركة: �إيطاليا
وعنو�نه: 91 فيا بوماتي، 12042 بر� كونيو، �إيطاليا.  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
�ملطاط و�لغوتابر�شا و�ل�شمغ و�لأ�شب�شتو�س و�مليكا و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات 
�أخرى، مو�د بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف �لت�شنيع، مو�د �لتغليف و�حل�شو و�لعزل، �أنابيب مرنة 

غري معدنية. 
و�لو�قعة يف �لفئة: 17 

و�شف �لعالم�ة: كلمة "ARPA" بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح. 
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
 �ملودعة حتت رقم: 195428  بت�اري�����خ: 2013/07/24  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: دبليو دي-40 مانيوفاكت�شرنغ كومباين  

جن�شية �ل�شركة: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وعنو�نه: 1061 كود�هي بلي�س، �شان ديغو، كاليفورنيا 92110، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
طالء�ت حماية �شد �ل�شد�أ و�لتاآكل. 

و�لو�قعة يف �لفئة:  2 
و�لأ�شفر  �لأزرق  ب��الأل��و�ن  و�لعالمة  درع  ر�شم  بد�خلها  �إ�شطو�ين  �شكل  على  عبوة  ر�شم  �لعالم�ة:  و�شف 

و�لأحمر و�لأبي�س كما بال�شكل �ملو�شح
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

  
 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   

لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/07/08    �ملودعة حتت رقم: 194605  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: دبليو دي-40 مانيوفاكت�شرنغ كومباين  
 جن�شية �ل�شركة: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  

 وعنو�نه: 1061 كود�هي بلي�س، �شان ديغو، كاليفورنيا 92110، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 

طالء�ت حماية �شد �ل�شد�أو�لتاآكل. 
و�لو�قعة يف �لفئة: 2 

و�شف �لعالم�ة: ر�شم �إ�شطو�ين بد�خله ر�شم درع و�لعالمة بالألو�ن �لأزرق و�لأ�شفر كما بال�شكل �ملو�شح.
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
 �ملودعة حتت رقم: 197293   بت�اري�����خ: 2013/09/02  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ذي �شول ز�ينتز كمبني  

جن�شية �ل�شركة: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
وعنو�نه: 2600 تينث �شريت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
خدمات توفري معلومات عن �ل�شفر و�لرحالت، خدمات توفري مو�قع �إلكرونية لتنظيم �لرحالت و�ل�شفر، 
�إلكرونية  �لإت�شال مبو�قع  توفري  �ل�شياحية، خدمات  و�جل��ولت  �لنزهة  وترتيب رحالت  تنظيم  خدمات 

خا�شة بالغري تعر�س �ل�شفريات، خدمات توفري �ملعلومات و�لأخبار و�لتف�شري�ت فى جمال �ل�شفر
و�لو�قعة يف �لفئة: 39 

و�شف �لعالم�ة: عبارة )MIDDLE-EARTH( بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح.     
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

  
 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   

لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/08/19    �ملودعة حتت رقم: 196572    

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شيالنيكار.كوم )م.م.ح(     

جن�شية �ل�شركة: دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة    
وعنو�نه: �س.ب 120123، �ل�شارقة، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة   

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
خدمات جتميع ملنفعة �لآخرين ت�شكيلة من �ملركبات وقطع �ملركبات بحيث يتمكن �لزبائن من م�شاهدة �أو 
بيع �أو �شر�ء تلك �ل�شلع ب�شكل مريح يف معر�س مركبات �أو من كتالوج طلبيات بريدية من �ملركبات، �و من 
موقع على �شبكة �لإنرنت متخ�ش�س ببيع �ملركبات؛ خدمات معلومات و�إ�شت�شار�ت تتعلق بجميع ما تقدم 

وتتعلق ببيع �أو �شر�ء �أو جودة �ملركبات. فئة 35
و�لو�قعة يف �لفئة: 35 

و�شف �لعالم�ة:  عبارة “SellAnyCar.com” بحروف لتينية ور�شم ما ي�شبه حلقة مفاتيح بد�خلها 
�شيارة  ر�شم  بد�خلها  مفاتيح  حلقة  ي�شبه  ما  ور�شم  عربية  �شيارة” بحروف  �أي  “بيع   وعبارة  �شيارة  ر�شم 

و�لعالمة بالألو�ن �لأ�شود   و�لأخ�شر و�لأبي�س بال�شكل �ملو�شح
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/08/25    �ملودعة حتت رقم: 196841  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �س. فيتامن �شوبي �إند�شريز، �إنك.   

جن�شية �ل�شركة: �أمريكا 
وعنو�نه: 2101  91 �شريت، نورث بريغن، نيوجري�شي 07047، �أمريكا. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
فيتامينات، مكمالت من �لفيتامينات و�ملعادن، مكمالت غذ�ئية ومكمالت للحمية، كرميات طبية ملعاجلة 
�لب�شرة، منتجات �لطب �لبديل و�لتكميلي، وخا�شة زيوت وغ�شول )لو�شن( للعالج بالرو�ئح وزيوت ��شتحمام 
للعالج بالرو�ئح من �أجل �لإ�شرخاء وتقليل �لإجهاد و�لتهيئة ولإنعا�س وت�شفية �لذهن وجتديد �لن�شاط 

و�لإلهام. 
و�لو�قعة يف �لفئة: 5 

و�شف �لعالم�ة: عبارة )The Vitamin Shoppe every body matters( بحروف لتينية 
بال�شكل  كما  و�لفاحت  �لغامق  و�لربتقايل  �لفاحت  و�لأزرق  �لغامق  �لأزرق  بالالألو�ن   V حرف  ي�شبه  ور�شم 

�ملو�شح. 
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/07/24    �ملودعة حتت رقم: 195430   

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: دبليو دي-40 مانيوفاكت�شرنغ كومباين  

جن�شية �ل�شركة: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وعنو�نه: 1061 كود�هي بلي�س، �شان ديغو، كاليفورنيا 92110، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
زيوت �خر�ق وت�شحيم جلميع �لغر��س. 

و�لو�قعة يف �لفئة: 4 
و�لأ�شفر  �لأزرق  ب��الأل��و�ن  و�لعالمة  درع  ر�شم  بد�خلها  �إ�شطو�ين  �شكل  على  عبوة  ر�شم  �لعالم�ة:  و�شف 

و�لأحمر و�لأبي�س كما بال�شكل �ملو�شح
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

  
 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   

لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/07/21    �ملودعة حتت رقم: 195190  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: فان كليف �أيه �ربيل ��س �يه    

جن�شية �ل�شركة: �شوي�شر�
وعنو�نه: روت دي بي�س 8، فيالر-�شور-جالن، �شوي�شر�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 

�شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل )كوزمتيك(، غ�شول )لو�شن( لل�شعر.
و�لو�قعة يف �لفئة: 3

و�شف �لعالم�ة: عبارة )RÊVE Van Cleef & Arpels( بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/09/02    �ملودعة حتت رقم: 197292  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: ذي �شول ز�ينتز كمبني  

جن�شية �ل�شركة: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
وعنو�نه:  2600 تينث �شريت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
�أحاجي ثالثية  �ل�شطرجن،  �أطقم لعبة  �لأ�شلحة،  �ألعاب لوحية، لعب  �ل�شخ�شيات،  لعب، وخا�شة جم�شمات 
�ألعاب �لورق  �أطقم لألعاب �لهو�يات �ملهارية لت�شكيل جم�شمات م�شغرة،  �أحاجي �ل�شور �ملقطوعة،  �لأبعاد، 

�لقابل للتبادل، ُدمى. 
و�لو�قعة يف �لفئة: 28 

و�شف �لعالم�ة: عبارة )MIDDLE-EARTH( بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح. 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
 �ملودعة حتت رقم: 196571  بت�اري�����خ: 2013/08/19  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: جاكو�ر لند روفر ليمتد  

جن�شية �ل�شركة: �ململكة �ملتحدة 
وعنو�نه: �بي رود، و�يتلي، كوفنري �شي يف 3 4 �إل �إف، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
مركبات موتورية وقطعها ولو�زمها، در�جات هو�ئية، عربات �لأطفال، عربات يدوية، �ملركبات و�أجهزة �لنقل 

�لربي �أو �جلوي �أو �ملائي. 
و�لو�قعة يف �لفئة: 12 

و�شف �لعالم�ة: عبارة )C-TYPE( بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح. 
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

  
 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   

لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/08/25    �ملودعة حتت رقم: 196840  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �أربا �إند�شريال �إ�س.بي.�أيه.   

جن�شية �ل�شركة: �إيطاليا
وعنو�نه: 91 فيا بوماتي، 12042 بر� كونيو، �إيطاليا.  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
�ملطاط و�لغوتابر�شا و�ل�شمغ و�لأ�شب�شتو�س و�مليكا و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات 
�أخرى، مو�د بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف �لت�شنيع، مو�د �لتغليف و�حل�شو و�لعزل، �أنابيب مرنة 

غري معدنية. 
و�لو�قعة يف �لفئة: 17 

و�شف �لعالم�ة: كلمة "ARPA" بحروف لتينية ور�شم خطوط �أفقية كما بال�شكل �ملو�شح. 
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/07/24    �ملودعة حتت رقم: 195429  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: دبليو دي-40 مانيوفاكت�شرنغ كومباين  

جن�شية �ل�شركة: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
  وعنو�نه: 1061 كود�هي بلي�س، �شان ديغو، كاليفورنيا 92110، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
م�شتح�شر�ت تنظيف لال�شطح �ملعدنية. 

و�لو�قعة يف �لفئة:  3 
و�لأ�شفر  �لأزرق  ب��الأل��و�ن  و�لعالمة  درع  ر�شم  بد�خلها  �إ�شطو�ين  �شكل  على  عبوة  ر�شم  �لعالم�ة:  و�شف 

و�لأحمر و�لأبي�س كما بال�شكل �ملو�شح
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية:  

  
بت�اري�����خ: 2013/07/18    �ملودعة حتت رقم: 195111  

تاريخ �لأ�شبقية : رقم 11640596 تاريخ 2013/03/08 �لحتاد �لأوروبي.   
باإ�ش��م: فولفو كار كوربوري�شن )وتعمل �أي�شاً باإ�شم فولفو بري�شونفاجنار �إيه بي(   

جن�شية �ل�شركة: �ل�شويد
 وعنو�نه: �إ�س-405 31 غوتبورغ، �ل�شويد.       

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
مركبات موتورية برية و�أجز�ءها ولو�زمها �لو�ردة بالفئة 12.  

و�لو�قعة يف �لفئة: 12 
كما  لتينية  ب��ح��روف   )  SENSUS CONNECTED TOUCH( ع��ب��ارة  �لعالم�ة:  و�شف 

بال�شكل �ملو�شح
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية: 

   
بت�اري�����خ: 2013/09/03    �ملودعة حتت رقم: 197356  

تاريخ �لأ�شبقية : رقم 11636602 تاريخ  2013/03/07 يف �لحتاد �لوروبي
باإ�ش��م: ذ� نت – �آ- بورتيه جروب ليمتد.    

جن�شية �ل�شركة: �ململكة �ملتحدة  
وعنو�نه: 1 ذ� فيليج �أوفي�شيز، و�شتفيلد، �أيريل و�ي، لندن دبليو12  7 جي �إف، �ململكة �ملتحدة.   

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
�أدو�ت تو�ليت و�ردة بالفئة 21، �أوعية و�ردة بالفئة 21 مل�شتح�شر�ت �لتجميل و�لعطور وم�شتح�شر�ت �لزينة 
وم�شتح�شر�ت �ل�شعر و�لأدوية ومزيالت �لرو�ئح �لكريهة وجل �لإ�شتحمام وم�شتح�شر�ت �جل�شم و�ل�شابون 
وكرميات وغ�شولت ت�شمري �لب�شرة بالتعر�س لل�شم�س ومنظفات �لأ�شنان؛ �أم�شاط، علب لالأم�شاط، ��شفنج؛ 
لل�شابون؛  �شحون  جتميل؛  �أدو�ت  �لتجميل؛  لأغر��س  فر��شي  حالقة،  فر��شي  21؛  بالفئة  و�ردة  فر��شي 
�ل�شعر؛  وم�شتح�شر�ت  �لزينة  وم�شتح�شر�ت  و�لعطور  �لتجميل  مل�شتح�شر�ت  وجميعها  ومر�ذيذ  بخاخات 
�لأ�شنان؛  نكا�شات  �أ�شنان، حامالت  �لأ�شنان ونكا�شات  �لزينة، خيوط تنظيف  علب وحقائب جمهزة لأدو�ت 

�أدو�ت لأغر��س �لتنظيف.
و�لو�قعة يف �لفئة: 21

بال�شكل  كما  لتينية  بحروف   )MR PORTER APOTHECARY( عبارة  �لعالم�ة:  و�شف 
�ملو�شح.  

�ل�ش��ر�طات:  
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية:  

  
 �ملودعة حتت رقم: 196573   بت�اري�����خ: 2013/08/19  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �شيالنيكار.كوم )م.م.ح(     

جن�شية �ل�شركة: دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة   
وعنو�نه: �س.ب 120123، �ل�شارقة، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة    

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
 خدمات �شيانة وخدمة و�إ�شالح �ملركبات؛ �شيانة وحفظ وتنظيف وتنجيد �ملركبات؛ خدمات ر�س �ملركبات 

و�إ�شالح �أعمال ج�شم �ملركبات؛ خدمات �إ�شت�شارية ومعلوماتية تتعلق بجميع ما تقدم. فئة 37
و�لو�قعة يف �لفئة: 37 

و�شف �لعالم�ة: عبارة “SellAnyCar.com” بحروف لتينية ور�شم ما ي�شبه حلقة مفاتيح بد�خلها 
�شيارة  ر�شم  بد�خلها  مفاتيح  حلقة  ي�شبه  ما  ور�شم  عربية  �شيارة” بحروف  �أي  “بيع   وعبارة  �شيارة  ر�شم 

و�لعالمة بالألو�ن �لأ�شود   و�لأخ�شر و�لأبي�س بال�شكل �ملو�شح
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
 لت�شجيل �لعالمة �لتالية:   

بت�اري�����خ: 2013/08/25    �ملودعة حتت رقم: 196842  
 تاريخ �لأ�شبقية :    

 باإ�ش��م: �س. فيتامن �شوبي �إند�شريز، �إنك.   
جن�شية �ل�شركة: �أمريكا 

وعنو�نه: 2101  91 �شريت، نورث بريغن، نيوجري�شي 07047، �أمريكا. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 

خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكن عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 
�حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(، وقد تقدم هذه �خلدمات من خالل متاجر �لبيع بالتجزئة 
�لعاملية  �لكمبيوتر  �شبكات  طريق  عن  توفريها  يتم  و�لتي  و�لإنرنت  �لربيدية  �لطلبات  كتالوجات  وعرب 
وجميعها يف جمال �لفيتامينات ومكمالت �لفيتامينات و�ملعادن ومكمالت �حلمية و�ملكمالت �لغذ�ئية و�أنو�ع 
و�لكتب  و�لتكميلي  �لبديل  �لطب  ومنتجات  و�لريا�شة  �لن�شاط  وم�شروبات  و�مل�شروبات  و�لأطعمة  �ل�شاي 
�لب�شرة  معاجلة  وكرميات  و�ل�شتحمام  �حلمام  ومنتجات  بالرو�ئح  �لعالج  ومنتجات  �لع�شبية  و�ملنتجات 
و�لزيوت  و�ل�شابون  �لريا�شين  تغذية  ومنتجات  �لع�شبية  و�ملكمالت  �ملثلية  باملعاجلة  �ملتعلقة  و�ملكمالت 
�لأليفة  �حل��ي��و�ن��ات  و�أغ��ذي��ة  و�حل��ي��و�ن��ات  لالإن�شان  �حلمية  ومكمالت  �لتجميل  وم�شتح�شر�ت  �لعطرية 

ومنتجات �حليو�نات �لليفة. 
و�لو�قعة يف �لفئة: 35 

و�شف �لعالم�ة: عبارة )The Vitamin Shoppe every body matters( بحروف لتينية 
بال�شكل  كما  و�لفاحت  �لغامق  و�لربتقايل  �لفاحت  و�لأزرق  �لغامق  �لأزرق  بالالألو�ن   V حرف  ي�شبه  ور�شم 

�ملو�شح. 
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد
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 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   

لت�شجيل �لعالمة �لتالية:  

  
بت�اري�����خ: 2013/08/04    �ملودعة حتت رقم: 195814  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �لفا �نرنا�شيونال تريدجن �ند دي�شربيو�شن م م ح  

جن�شية �ل�شركة: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وعنو�نه: 1316-13 ��س �ي تي تاور، و�حة دبي لل�شيلكون، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة   

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
�خلدمات �لطبية، �خلدمات �لبيطرية، خدمات �لعناية �ل�شحية و�ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�شرية 

�أو �حليو�نات، خدمات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات. 
و�لو�قعة يف �لفئة: 44 

و�شف �لعالم�ة: عبارة "ALPHA " بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح.
�ل�ش��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد

اإدارة الت�صـجيل التجـاري
الثالثاء  17  يونيو 2014 العدد 11125

 يعلن ق�ش�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �شما�س للملكية �لفكرية   
لت�شجيل �لعالمة �لتالية:  

  
بت�اري�����خ: 2013/07/22    �ملودعة حتت رقم: 195280  

 تاريخ �لأ�شبقية :    
 باإ�ش��م: �تيان �يجرن �يه جي  

جن�شية �ل�شركة: �أملانيا
 وعنو�نه: 9 مارباك�شر��س، 81369 ميونخ، �أملانيا

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية: 
 �لأثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�شور، �ملنتجات )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى( �مل�شنوعة من �خل�شب �أو �لفلن �أو 
�أو  �أو �لكهرمان  �أو �ل�شدف  �أو عظم �حلوت  �أو �لعاج  �أو �لعظام  �أو �ل�شف�شاف �و �لقرون  �أو �خليزر�ن  �لغاب 

�ملحار �أو �ملر�شوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د ، �أو من �ملو�د �لبال�شتيكية. فئة 20
و�لو�قعة يف �لفئة: 20 

بال�شكل  كما  خا�س  ب�شكل  �لالتيني   )A( ح��رف  ر�شم  يعلوها   ”AIGNER“ كلمة  �لعالم�ة:  و�شف 
�ملو�شح

�ل�ش��ر�طات:  
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�صاد
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�لعاملي  �ل�����دوري  ن��ه��ائ��ي  دب���ي  يف  �ل��ي��وم  ينطلق 
�أف�شل  ثمانية من  للرجال مب�شاركة  �ملاء  لكرة 
جاء  و�لتي  �لريا�شة،  هذه  يف  �لعامل  منتخبات 
طريقها  ���ش��ق��ت  �أن  ب��ع��د  �ل��ن��ه��ائ��ي  �إىل  ت��اأه��ل��ه��ا 
مكاناً  لتحجز  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة  �جل����ولت  يف  ب��ق��وة 
جممع  يحت�شنه  �ل���ذي  �ل�شوبر  نهائي  يف  لها 
 21-16 �ل���ف���رة م���ن  �ل��ري��ا���ش��ي يف  ح���م���د�ن 
لنتز�ع  بينها  فيما  وتتناف�س  �جل���اري،  يونيو 
لقب �لدوري �لعاملي لكرة �ملاء 2014 و�لظفر 

بجائزته �ملالية �لبالغة 100،000 دولر. 
�شنوية  م�شابقة  �مل��اء  لكرة  �لعاملي  �ل��دوري  يعد 
كرة  ف��رق  عمالقة  لقبها  على  يتناف�س  عاملية، 
�ملاء يف �لعامل، وياأتي ترتيبها من حيث �لأهمية 
بعد �لأومل��ب��ي��اد وب��ط��ول��ة �ل��ع��امل، وت�����ش��ارك فيه 

جم���دد�ً ه��ذ� �ل��ع��ام �ل��ف��رق �ل��ث��الث �لتي �رتقت 
من�شة �لتتويج يف دوري �لعامل �ملا�شي، �شربيا 
�لتي ��شتحوذت على �لذهب، وهنغاريا �لف�شة، 
و�جل��ب��ل �لأ����ش���ود �ل���ربون���ز، �إىل ج��ان��ب ك��ل من 
�أ�شر�ليا و�لوليات �ملتحدة و�لرب�زيل و�ل�شن 

وكند�.
ويعد هذ� �حلدث �لأول من نوعه بهذ� �حلجم 
�لذي ت�ش�شيفه دبي، �إذ �شبق جلمهور �لريا�شة 
يف �لدولة �أن ��شتمتع باأول عر�س دويل ملناف�شات 
 ،2012 �لآ�شيوية يف  �لبطولة  �ملاء خالل  كرة 
و�ل���ت���ي ���ش��ه��دت ف����وز �ل�����ش��ن ب��ال��ن��ه��ائ��ي عقب 
�ملنظمون  �أع��رب  وق��د  كاز�خ�شتان،  على  تغلبها 
�لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  با�شت�شافة  �شعادتهم  ع��ن 

�لر�ئع.

وق�����ال ر�����ش���د �ل���ك���م���ايل م���دي���ر �ل���ف���ّع���ال���ي���ات يف 
جمل�س دبي �لريا�شي، خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي 
�لبطولة:  نحن  �أم�س يف مقر  ي��وم  �ل��ذي عقد 
�شعد�ء با�شت�شافة دبي لهذ� �حلدث �لذي يعد 
�لأمد  برناجمنا طويل  �أخ��رى يف  خطوة هامة 
لتطوير ك��رة �مل��اء يف دول��ة �لإم���ار�ت، ويف نف�س 
لع�شاق  ممتعة  ريا�شية  �أح���د�ث  تقدمي  �لوقت 
يف  ريا�شي  جمتمع  بناء  هو  فهدفنا  �لريا�شة، 
�لإم������ار�ت وج��ع��ل دب���ي وج��ه��ة ري��ا���ش��ي��ة عاملية، 
ي�����ش��رن��ا �أن ن��رح��ب ب��ن��خ��ب��ة م���ن ف���رق ك���رة �ملاء 
�لعاملية يف جممع حمد�ن �لريا�شي، وياأتي هذ� 
�لتي  و�لر�ئعة  �لقوية  �لعرو�س  عقب  �حل��دث 
�لعامل  لكاأ�س  دب��ي  ��شت�شافة  خ��الل  �شهدناها 
ونحث  للغط�س،  �لعاملية  و�ل�شل�شلة  �ل�شباحة 

ملتابعة  ح��م��د�ن  جممع  �إىل  للح�شور  �جلميع 
ه��ذ� �حل��دث �لعاملي �ل��ر�ئ��ع.  و�أ���ش��اف خويطر 
�ل��ظ��اه��ري، م�شاعد �أم��ن ع��ام �حت��اد �لإم���ار�ت 
لل�شباحة: �إن �لإرث �لذي تركه ��شت�شافة دبي 
لهذه �لأحد�ث �لريا�شية �لكربى بد� و��شحاً يف 
�لريا�شات  و�مل�شاركة يف جميع  �لهتمام  تنامي 
�ملائية يف دبي و�لإمار�ت، فهذه �لأحد�ث ل تعد 
بل  فح�شب  للجمهور  و�ملتعة  للت�شلية  م�شدر� 
حتفز �أطفالنا على �لإقبال على هذه �لريا�شات 
نعمل  ونحن  غ��م��اره��ا،  خو�س  على  وت�شجعهم 
�لأندية  م�شتوى  ع��ل��ى  �مل���اء  ك���رة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
وت�شكيل فريقنا �لوطني، وهذ� �حلدث منا�شبة 
و�لطالع  �أطفالنا  �إىل  �مل��اء  كرة  لتقدمي  جيدة 

عن كثب على �ملناف�شات �لعاملية �مل�شتوى. 

�شارك يف �ملوؤمتر �ل�شحفي �أي�شاً جياين لونزي 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة ل��ك��رة �مل����اء يف �لحت���اد 
مدربي  �أف�شل  من  و�ثنن   ، لل�شباحة  �ل��دويل 
�ل���ك���رو�ت���ي ر�تكو  �ل���ع���امل وه���م���ا  �مل�����اء يف  ك����رة 
وتيبور  �ل��رب�زي��ل��ي،  �ملنتخب  م���درب  رودي��ت�����س، 
�أع��رب عن ثقته  بينيدك، م��درب هنغاريا �ل��ذي 
بقدر�ت فريقه عقب فوزه ببطولة �لعامل �لعام 
�لتغلب على  �ل�شعب  ق��ال: من  �أن��ه  �إل  �ملا�شي، 
�مل�شابقة،  بهذه  م��ر�ت  ع��دة  ف��ازت  �لتي  �شربيا 
ولكننا نلعب �ليوم ب�شكل جيد، وهذ� �حلدث يف 

غاية �لأهمية لنا.  
و�أ�شاد روديك مبجمع حمد�ن �لريا�شي قائاًل: 
�إنه خمتلف عن �أي جممع �آخر يف �لعامل، ونحن 
�شعد�ء للعب كرة �ملاء يف ربوعه، و�لدوري �لعاملي 

�مل��اء لأن��ه يجمع نخب كرة  ك��رة  مفيد لتطوير 
�ملاء يف �أوروب��ا وبقية �لعامل، فالرب�زيل حت�شر 
2016 وه��ذ� ح��دث ه��ام لنا  فريقها لأومل��ب��ي��اد 
�لنتائج  نعري  ل  لنا  وبالن�شبة  �أد�ئ��ن��ا،  لتقييم 
عر�س  لتقدمي  نتطلع  م��ا  بقدر  كبرية  �أهمية 
�لأوربية،  �لفرق  �مل�شتوى، فنحن تالميذ  رفيع 

ولكن قد يفاجئ �لطالب معلمه �أحياناً. 
يقام نهائي �لدوري �لعاملي لكرة �ملاء على مدى 
�ل�شاعة  ي��وم��ي��اً  م��ب��اري��ات��ه  وجت���رى  �أي�����ام،  �شتة 
م�شاًء.  و6.30  و5.10،  و3.50،   ،2.30
ملجمع  �لرئي�شي  �مل��دخ��ل  عند  �ل��ت��ذ�ك��ر  تتوفر 
حمد�ن �لريا�شي �لو�قع على طريق �لإمار�ت، 
درهماً،   40 �ل��و�ح��د  �ل��ي��وم  ت��ذك��رة  �شعر  ويبلغ 

و�لدخول جماناً لالأطفال دون 12 عاماً. 

على  �لول  �أم�س  ي��وم  �ل�شتار  �أ���ش��دل 
للح�شول  �ل��ق��دم  ك��رة  م��درب��ي  دورة 
و�لتي   A �لتدريبية  �لرخ�شة  على 
بتنظيم  ���ش��ه��ر  م����دى  ع��ل��ى  �أق��ي��م��ت 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  و�إ�شر�ف 
بالتعاون مع �حتاد �لكرة وبالتن�شيق 

مع �لحتاد �ل�شيوي لكرة �لقدم.
وج����������اءت �ل�����������دورة ����ش���م���ن ب����ر�م����ج 
وم����������ب����������ادر�ت جم����ل���������س �أب�����وظ�����ب�����ي 
�لكو�در  ومت��ك��ن  ل��دع��م  �ل��ري��ا���ش��ي 
لنيل  وتاأهيلهم  �لوطنية  �لتدريبية 
�ل��رخ�����س و�ل�����ش��ه��اد�ت �مل��ع��ت��م��دة مبا 
�ملنظومة  ���ش��روط وم��ع��اي��ري  ي��و�ك��ب 

�لحر�فية على �ل�شعيد �لقاري. 
نادي  يف  �ملحا�شر�ت  قاعة  و�شهدت 
�جل�����زي�����رة خ����ت����ام �ل�����������دورة، وذل�����ك 
ب���ح�������ش���ور حم���م���د ع�����ب�����د�هلل ه�����ز�م 
بالوكالة  �ل��ع��ام  �لأم����ن  �ل��ظ��اه��ري 
لحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم، وطالل 
�ل�شوؤون  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
�لريا�شي،  �أبوظبي  مبجل�س  �لفنية 
و�ملحا�شر �لدويل و�خلبري �لآ�شيوي 
�لكويتي  �لحت���اد  يف  �لفني  و�مل��دي��ر 
ب���در ع��ب��د �جل��ل��ي��ل، �ىل ج��ان��ب 28 
�ل�����دورة ميثلون  م��درب��ا ود�ر����ش���ا يف 
و�أبوظبي،  �لإم������ار�ت  �أن���دي���ة  ع��م��وم 
�لكو�در  م��ن  عنا�شر   3 ع��ن  ف�شال 

�لتدريبية �لن�شائية.
و�لتي   A �ل���دورة  وت�شمنت حم��اور 
�لأندية  ترخي�س  ���ش��روط  م��ن  تعد 
�لوقت  يف  �لح��������ر�ف  وم���ن���ظ���وم���ة 
�شباحية  مل����ح����ا�����ش����ر�ت  �ل������ر�ه������ن، 
نظرية  و�خ������ت������ب������ار�ت  وم�������ش���ائ���ي���ة 
زيار�ت لالأندية  �إىل  �إ�شافة  وعملية 
�ملدربن  م�شتويات  على  و�ل��وق��وف 
ي�شرفون  �لتي  �لفرق  مع  وتعاملهم 
من  جنوها  �لتي  و�ملكت�شبات  عليها 

ح�شور هذه �لدورة، بجانب �لإطالع 
ب�شكلها  �ل���ف���ري���ق  م��ن��ظ��وم��ة  ع���ل���ى 
�أكرث  �لهجومي و�لدفاعي و�لتعرف 

عن م�شتجد�ت كرة �لقدم.
�أي�شا  �ل������دورة  ت��ط��رق��ت ه����ذه  ك��م��ا   
�لول  �ل����ف����ري����ق  �إد�رة  جل�����و�ن�����ب 
�للعب  �مل��ن��ا���ش��ب وط����رق  و�ل��ت��ك��ت��ي��ك 
لإد�رة  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ملباريات يف �ملو�شم �لريا�شي �لكامل، 
و����ش��ت��ع��ر���ش��ت �أي�����ش��ا حم����اور مهمة 
�لريا�شي  و�ل��ط��ب  �ل��ن��ف�����س  ع��ل��م  يف 
و�لتغذية و�لإد�رة �لريا�شية وكيفية 
�لقدم  ك��رة  �مل��درب مع �شركة  تعامل 
عنا�شر  وك��اف��ة  و�لإد�رة  و�لإع�����الم 
�ملنظومة للو�شول باملدرب وت�شليحه 
لكي  له  متهد  �لتي  �لأدو�ت  بجميع 

يكون مدربا و�عد� يف �مل�شتقبل.
ط����الل  ق�������دم  �ل������������دورة  خ�����ت�����ام  ويف 
�أبوظبي  جم��ل�����س  درع  �ل��ه��ا���ش��م��ي 

�ل����ري����ا�����ش����ي ل���ل���م���ح���ا����ش���ر �ل������دويل 
�جلليل  عبد  بدر  �لآ�شيوي  و�خلبري 
ت��ق��دي��ر� وت��ث��م��ي��ن��ا ل�����دوره �ل���ب���ارز يف 
�إث�����ر�ء حم����اور �ل�����دورة �ل��ت��ي تركت 

�نطباعات و�أ�شد�ء �يجابية. 
ورفعت �لكو�در �لتدريبية �لوطنية يف 
و�لتقدير  �ل�شكر  �آيات  �أ�شمى  �خلتام 
ل�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
م�شت�شار �لأمن �لوطني نائب رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي �لرئي�س �لفخري 
نهيان  �ل�شيخ  ول�شمو  �لكرة،  لحت��اد 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س  �آل  ب��ن ز�ي����د 
لدوريهما  �ل���ري���ا����ش���ي  �أب����وظ����ب����ي 
�ملدربن  م�شرية  دع��م  يف  �لكبريين 
�لإمكانيات  كل  وت�شخري  �ملو�طنن 
ودعم  جتربتهم  لإجن���اح  و�ل���ق���در�ت 
ف���ر����س ت���ط���وره���م ب��احل�����ش��ول على 
�ل���������ش����ه����اد�ت و�ل����رخ���������س �ل���ق���اري���ة 

و�لدولية. 

�أكد حممد عبد�هلل هز�م  من جهته 
بالوكالة  �ل��ع��ام  �لأم����ن  �ل��ظ��اه��ري 
لحتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم حر�س 
�لحتاد على دعم �ملدربن �ملو�طنن 
وتطوير  جديدة  خ��رب�ت  و�إك�شابهم 
قدر�تهم يف عامل �لتدريب من خالل 
�لدور�ت وور�س �لعمل �لتي تنظمها 
�لإد�رة �لفنية بالحتاد بالتعاون مع 
�ملجال�س �لريا�شية، موؤكد�ً �أن �لدعم 
�مل�شتقبل،  يف  و�شيتو��شل  �شي�شتمر 
�أثبت  �لوطنية  �لكو�در  �أن  �إىل  لفتاً 
قدرتها على حتمل �مل�شوؤولية وقادت 
حتقيق  �إىل  �ل��وط��ن��ي��ة  م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا 
�ل��ع��دي��د م��ن �لإجن�����از�ت يف خمتلف 

�ملحافل �لكروية .
بالوكالة  �ل����ع����ام  �لأم��������ن  وب��������ارك 
لربنامج  �جتيازهم  على  للد�ر�شن 
�ل�������دورة م��ت��م��ن��ي��اً ل��ه��م �ل��ت��وف��ي��ق يف 
م�������ش���و�ره���م �ل���ت���دري���ب���ي �����ش����و�ء مع 

�لأندية �أو �ملنتخبات �لوطنية وتقدم 
�أبوظبي  جمل�س  �إىل  بال�شكر  ه���ز�م 
وتنظيمه  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لتفاقية  �شمن  تاأتي  �لتي  ل��ل��دورة 
�لفاعلة ما بن �حتاد �لكرة وجمل�س 
و�أن  �شبق  حيث  �لريا�شي،  �أبوظبي 
�ل���دور�ت  م��ن  �لعديد  �ملجل�س  نظم 
�أو �حلكام  �ل��ف��ن��ي��ة  ل��الأج��ه��زة  ���ش��و�ء 

�مل�شتجدين �أو �لأجهزة �لإد�رية .
�ملحا�شر  ب��ج��ه��ود  ه����ز�م  �أ����ش���اد  ك��م��ا 
�مل��ع��ت��م��د م����ن �لحت�����ادي�����ن �ل�����دويل 
بدر  �لكويتي  �لقدم  لكرة  و�لآ�شيوي 
ومدهم  �ل��د�ر���ش��ن  م��ع  عبد�جلليل 
مب�����ا ك�����ل ه�����و ج����دي����د ح�������ول ع����امل 
�لتدريب �إ�شافة �إىل تعاونه �مل�شتمر 

مع �حتاد �لكرة .
�لها�شمي  ط���الل  ����ش��اد  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�إد�رة �ل�شوؤون �لفنية مبجل�س  مدير 
�لفني  بامل�شتوى  �لريا�شي  �بوظبي 

�ل����ع����ام ل����ل����دورة �ل���ت���ي ت���ن���اول���ت كل 
�جل����و�ن����ب �مل��ع��ن��ي��ة ب��ت��خ��ري��ج ك����و�در 
�إثبات  على  وق���ادرة  ك��ف��وءة  تدريبية 
مكانتها يف تدريب �لفرق و�ملنتخبات 
�لوطنية، متقدما بال�شكر و�لتقدير 
�ل�شيوي  ول���الحت���اد  �ل��ك��رة  لحت����اد 
على �إتاحة �لفر�شة ملجل�س �بوظبي 
�ل��ري��ا���ش��ي ل��ت��ن��ظ��ي��م وع��ق��د �ل����دورة 
�لتدريبية للمدربن بهدف �حل�شول 
�لتي   A �لتدريبية  �لرخ�شة  على 
تعد من �ل�شهاد�ت �ملتقدمة يف جمال 
�ملدربن  ب����دور  م�����ش��ي��د�  �ل���ت���دري���ب، 
�لتام  و�لتز�مهم  تفاعلهم  وم�شتوى 
�لعام  �لربنامج  بنجاح  ��شهم  �ل��ذي 
متمنيا  ف�����ش��ول��ه��ا،  ب��ك��اف��ة  ل���ل���دورة 
مب�شو�رهم  و�ل��ت��ق��دم  �ل��ن��ج��اح  ل��ه��م 
�ل��ت��دري��ب��ي خ���الل �ل���ف���رة �مل��ق��ب��ل��ة ، 
�ملتو��شل من  �ن �لهتمام  لفتا �ىل 
�لريا�شي  �ب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ج��ان��ب 

�ملا�شية  �ل���ف���رة  خ����الل  ق����ام  �ل����ذي 
ملدربي  تدريبيتن  دورت���ن  ب��اإع��د�د 
منهاج  ت�شمل  و�لتي  �بوظبي  �ندية 
�لذي  �لأم��ر   ،)C & B( لرخ�شة�
�ل��ت��ط��وي��ر و�لرقي  م��ف��اه��ي��م  ي��ع��زز 
وي��وف��ر ق��اع��دة و����ش��ع��ة م��ن �لكو�در 
�لتدريبية �لوطنية، مثنيا على جهود 
�ل�شيوي  و�خلبري  �ل��دويل  �ملحا�شر 
بدر عبد �جلليل و��شهاماته �لفاعلة 
تطبيق  يف  �ل���و�����ش���ح���ة  وب�����ش��م��ات��ه 
منهاج �لدورة، متمنيا من �لد�ر�شن 
�ملر�حل و�ملحا�شر�ت  توظيف جميع 
حماور  �شملتها  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�شو�ء  �ليومي  برناجمهم  �ل��دورة يف 
للو�شول  �ملنتخبات  �و  �لأن��دي��ة  م��ع 
�لحر�يف  �لد�ء  م��ر�ح��ل  �أع��ل��ى  �إىل 

من �جلو�نب �لفنية .
�لدويل  �ملحا�شر  �أع��رب  ناحيته  من 
�جلليل  عبد  بدر  �ل�شيوي  و�خلبري 

ملجل�س  وت��ق��دي��ره  �شكره  عميق  ع��ن 
�أبوظبي �لريا�شي �لذي حر�س منذ 
ف���رة ط��وي��ل��ة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م �ل����دورة 
حتى جنح يف عقدها م�شيد� بجهود 
�إعد�د  يف  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س 
ت��دري��ب��ي��ة ك��ث��رية ،  م���ن ق��ب��ل دور�ت 
يف  �لكبري  �لفني  �ل��دع��م  �ن  م��وؤك��د� 
ظل عقد �لدور�ت �لتاأهيلية �شيوفر 
م�شاحات و��شعة ويخلق فر�س كبرية، 
م�شيد� بالأجو�ء �ليجابية �ملحيطة 
للمدربن  �مل��م��ي��ز  و�ل�����دور  ب���ال���دورة 
لفتا  و�ل�شتفادة،  بالتعلم  ورغبتهم 
�ىل �ن �لرخ�شة �لتدريبية A تخول 
�لفريق  وق��ي��ادة  لتدريب  �ل��د�ر���ش��ن 
م�شيد�  �لوطنية،  و�ملنتخبات  �لول 
بتفاعل �ملدربن ومعرب� عن �شعادته 
مب�����ش��ارك��ة �ل��ع��ن��ا���ش��ر �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف 

حماور �لدورة. 
�لدويل  �لعن  م��ن جهته ع��رب جن��م 
���ش��امل ج��وه��ر ع���ن �شروره  �ل�����ش��اب��ق 
�لتدريبية  �ل�������دورة  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
�لتي   A �ل��رخ�����ش��ة  ع��ل��ى  للح�شول 
�ملقايي�س،  بكل  باهر�  جناحا  حققت 
جمل�س  وتوجيهات  باهتمام  م�شيد� 
�بوظبي �لريا�شي وحر�شه على دعم 
وتوفري  �لوطنية  �لتدريبية  �لكو�در 
�ملنا�شبة  و�ل�������دور�ت  �ل���رب�م���ج  ل��ه��م 
يف  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م  �أه��د�ف��ه��م  لتحقيق 
مع  يتما�شى  مب��ا  وذل���ك  �مل�شتقبل، 
�ل�شيوي،  �لحت��اد  ومعايري  �شروط 
�أه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه �لرب�مج  م���وؤك���د� 
ودورها يف �لرتقاء مب�شاف �ملدربن 
�لدولة  �ن���دي���ة  ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ن 
�أو  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  ف���رق  م��ع  ���ش��و�ء 
�شعادته  ع��ن  معرب�   ، �لول  �لفريق 
�لالعبن  م����ن  ن���خ���ب���ة  مب�������ش���ارك���ة 

�لدولين �ل�شابقن .

دبي ت�شتقطب عمالقة كرة املاء يف العامل 

اأقيمت �شمن خطط جمل�س اأبوظبي الريا�شي وبالتعاون مع احتاد الكرة 

A جناح باهر يف ختام دورة مدربي كرة القدم للح�شول على الرخ�شة التدريبية
الكوادر التدريبية الوطنية تثمن دعم هزاع بن زايد ونهيان بن زايد

القرعة جتري اليوم

جمل�س دبي الريا�شي ينظم بطولة ال�شلة الن�شائية مب�شاركة 6 فرق
�لن�شائية يف  �ل�شلة  �لأوىل من بطولة كرة  �لن�شخة  �لريا�شي  ينظم جمل�س دبي 
�لفرة من 20 �إىل 21 يونيو مب�شاركة �شتة فرق هي �ل�شباب ، �لن�شر ، �لبلدية ، 
جامعة ز�يد ، �جلالية �ل�شورية وفريق �شركة �ل�شلهوب ، وجترى مباريات �لبطولة 
بنادي دبي للمعاقن. وجترى �لقرعة يف �لعا�شرة من �شباح �ليوم مبقر جمل�س 
دبي �لريا�شي باجلد�ف ، و�شيتم حتديد مو�جهات �لبطولة يف �لدور �لأول و�لتي 
تلعب يوم �جلمعة 20 يونيو من �لعا�شرة �شباحاً وحتى �لثانية ظهر�ً بناًء على 
�إىل  �ملتاأهلة  �لفرق  بلقاء  �لتايل  �ليوم  يف  �لبطولة  تختتم  فيما  �لقرعة،  نتائج 
دبي  ملجل�س  �ل�شر�تيجية  �خلطة  �إط���ار  يف  �لبطولة  وت��اأت��ي  �لنهائية.  �ملرحلة 
و�إتاحة   ، �ملختلفة  بالريا�شات  �لهتمام  مب�شاعفة  للتطوير،  �لهادفة  �لريا�شي 
فر�شة ممار�شة �لن�شاط لكل فئات �ملجتمع تو�فقاً مع روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء وحاكم دبي 
�ملو�هب  �كت�شاف  �إىل  �لبطولة  �أ�شلوب حياة. وتهدف  �لريا�شة  رعاه �هلل يف جعل 
حلمل  و�شوًل  �مل�شتوى  تطوير  يف  وم�شاعدتها  �لن�شائية  �لفئات  لدى  �لريا�شية 
لو�ء �لريا�شة �لإمار�تية يف �ملحافل �لدولية ، �إ�شافة �إىل ت�شجيع ودعم �إن�شاء فرق 
للتو��شل �لن�شائي يف �لأندية �لريا�شية �لقائمة باإمارة دبي باعتباره �أحد �لأدو�ت 
�ملهمة يف تنفيذ �ل�شيا�شات �لريا�شية �ملتعلقة بريا�شة �ملر�أة و�مل�شاهمة يف �إيجاد جو 

�أ�شري يف �لأندية وجذب �لن�شاء ملمار�شة �لأن�شطة �لريا�شية و�لجتماعية.
�لرتيبات  ك��اف��ة  �كتمال  ع��ن  �لبطولة  م��دي��ر  �لتميمي  ظ��اع��ن  فاطمة  و�أع��ل��ن��ت 
لنطالقة �حلدث بنادي دبي للمعاقن ، م�شرية �إىل �أن �لبطولة ��شتهدفت �لفرق 
�لن�شائية بالأندية �لتي متار�س بها كرة �ل�شلة، لإتاحة �لفر�شة لالعبات لتطوير 

من  مزيد  لكت�شاف  و�شعياً   ، �ملباريات  يف  �ملناف�شة  عرب  �ل�شلة  ك��رة  يف  قدر�تهن 
�ملو�هب �لن�شائية ، متمنية �ن ت�شهم �لبطولة يف تقدمي لعبات مميز�ت ، وت�شاعد 

يف ن�شر �للعبة �أكرث بن �لفئات �لن�شائية.
�ملد�ر�س و�جلامعات حل�شور  �لدعوة لل�شيد�ت وطالبات  �لبطولة  ووجهت مدير 
�لفعالية وت�شجيع �لالعبات ، موؤكدة �ن �ملباريات �شت�شهد مناف�شة قوية من و�قع 
�لبطولة من  �لظهور يف  �لتي حر�شت على  �مل�شاركة  للفرق  �ملكثفة  �ل�شتعد�د�ت 
�أجل �ملناف�شة على �للقب ، م�شيفًة �أن �لبطولة متلك كل عنا�شر �لنجاح متوقعة 
ممثلة  �ل��د�ع��م��ة  للجهات  �ل�شكر  مقدمة   ، كبري  جماهريي  باهتمام  حتظى  �ن 
�لفعاليات  لتنظيم  جي  �ي  جي   ، ف��ود  �ورغانيك   ، فري�شت  فيتن�س   : �شركات  يف 

�لريا�شي ، و�ي�شكرمي بيكاديلي ويب.
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متكن نادي �لإمار�ت لل�شيار�ت من �لفوز باأحقية ��شت�شافة 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  عن  �لتاأهيلي  �لربنامج 
�أفريقيا وو�شط �آ�شيا لأكادميية �لتميز لل�شائقن �ل�شباب، 
و�لتوعية  �ل�شباب  �لقيادة  مو�هب  بتطوير  تعنى  و�لتي 

بال�شالمة يف ريا�شة �ل�شيار�ت.
وطنية  هيئة   23 �شمن  لل�شيار�ت  �لإم���ار�ت  ن��ادي  وك��ان 
لريا�شة �ل�شيار�ت يف �ملنطقة تتناف�س ل�شت�شافة �لفعالية، 
على  للمنطقة  �لتاأهيلية  �لفعاليات  �شي�شت�شيف  و�لآن 
على  �لثانية  للمرة  �أبوظبي  يف  يا�س  مر�شى  حلبة  �أر���س 

�لتو�يل بدء� من 29 �شبتمرب وحتى 1 �أكتوبر. 
�أما �لفعاليات �لتاأهيلية �لأخرى فتقام يف كل من هولند� 
جنوب  )ملنطقة  وك��رو�ت��ي��ا  �أوروب����ا(  غ��رب  �شمال  )ملنطقة 
غرب �أوروبا، وجنوب �أفريقيا )ملنطقة �أفريقيا( و�ملك�شيك 
�آ�شيا  )ملنطقة  معا  و�أ�شر�ليا  و�ل�شن  )لالأمريكيتن( 

و�لهادئ(. 
وتعليقا على هذ� �لجن��از، �شرح حممد بن �شلّيم، رئي�س 

�لدويل  �لحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  لل�شيار�ت  �لإم�����ار�ت  ن���ادي 
بن  م��ن  ن��ك��ون  ب���اأن  �شعد�ء  نحن  ق��ائ��ال:   ، فيا  لل�شيار�ت 
�لدول �ل�شت �مل�شيفة لفعاليات �لتاأهيل هذه، ولأن نلعب 
�ل�شائقن  مهار�ت  لتطوير  �لهادفة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  دور� 
ريا�شة  يف  بال�شالمة  للتوعية  نف�شه  �لوقت  ويف  �ل�شباب 

�ل�شيار�ت حول �لعامل .
�لعاملية  و�مل��ر�ف��ق  �لرفيعة  �خل���رب�ت  ي�شطر  ه��ذ�  وت��اب��ع: 
�لإم������ار�ت، ونتطلع  دول���ة  ه��ن��ا يف  �ل��ت��ي منلكها  �مل�����ش��ت��وى 
قدما لتعزيز �شر�كتنا مع معهد �أكادميية �لحتاد �لدويل 

لل�شيار�ت فيا .
ومت رف���ع ع���دد �ل��ف��ع��ال��ي��ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة �مل��وؤه��ل��ة ح���ول على 
ف��ع��ال��ي��ات. و���ش��ي��ت��م �ختيار  ���ش��ت  �إىل  �ل���ع���امل م���ن خ��م�����س 
يف  لالأكادميية  لالن�شمام  �لفعاليات  يف  �ل�شتة  �لفائزين 
�آخرين  �شائقن  �أربعة  �ختيار  يتم  �أن  2015، على  �لعام 
 10 للطالب،  �لكلي  �ل��ع��دد  ليكتمل  �لقرعة  با�شتخد�م 

�شائقن �شباب. 

وت��ق��دم �لأك��ادمي��ي��ة ب��رن��اجم��ا ت��دري��ب��ي��ا جم��ان��ي��ا بالكامل 
مل�شاعدة �ل�شائقن يف تطوير مهار�تهم �لقيادية وت�شهيل 
�حر�فهم للريا�شة، يف �لوقت �لذي يقومون فيه بتعزيز 
مهار�ت �ل�شالمة و�لتوعية بامل�شوؤولية د�خل وخارج �أر�س 

�حللبة. 
�شائق  لالأكادميية،  �ل�شابقن  �خلريجن  �أب��رز  بن  وم��ن 
�شتوفيل  رو���ش��ي،  �أليك�شاندر  و�ح��د  �لفورميول  �شباقات 
فاندورن، وروبن فرينز، وبطل �لعامل للر�ليات �أندريا�س 

ميكيل�شون وبونتو�س تيدمياند وكريغ برين. 
وي���اأم���ل ن���ادي �لإم������ار�ت ل��ل�����ش��ي��ار�ت ب���اأن ت��ق��وم �ل����دول �ل� 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لربنامج  يف  �ملنخرطة  �لأخ���رى   22
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا وو�شط �آ�شيا، و�لتي ت�شم كال من 
من  و�ل�شعودية،  عمان  �شلطنة  قطر،  �لكويت،  �لبحرين، 
تر�شيح �شائقن للم�شاركة يف فعالية �لختيار يف �أبوظبي. 
ومتكن �ل�شائق �ل�شعودي عبد�هلل بامقدم من حجز مقعد 
�أقيمت  �لتي  �لتاأهيلية  �لفعاليات  من  �لأك��ادمي��ي��ة  يف  له 

و�لتي  يا�س  مر�شى  حلبة  يف  �ملا�شي  �لعامل 
�شهدت م�شاركة 15 �شائقا. 

�ب����ن ���ش��ل��ّي��م: ه����ذه ف��ر���ش��ة عظيمة  وق�����ال 
لأف�شل �ل�شائقن �ل�شباب لتطوير مهار�تهم 
�لرت���ق���اء مبهنتهم يف  �ل��ق��ي��ادي��ة، وحم��اول��ة 
�مل�شاركون  يحظى  للعاملية.  �ل�شيار�ت  ريا�شة 
عاملية  وم��ع��ل��وم��ات  ب��ت��دري��ب��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  يف 

�مل�شتوى على مد�ر �أربعة �أيام يف �لوقت �لذي 
�لأكادميية.  يف  م��ق��ع��د  ع��ل��ى  ف��ي��ه  ي��ت��ن��اف�����ش��ون 

�لقيادة  يف  متقدمة  تقنيات  لتعليم  بالإ�شافة 
�لتعامل مع  كيفية  تعليمهم  �شيتم  �لحر�فية، 

�جلماعي  �لعمل  �لإعالمية،  و�لتقنيات  �لو�شائل 
و�لبدين، ومن قبل فريق عمل حمرف . 

تر�وح  �لذين  لل�شباب  �لأك��ادمي��ي��ة  يف  �لت�شجيل  وميكن 
�أب������دو� مهارة  و�ل���ذي���ن  ���ش��ن��ة،  و23   17 ب���ن  �أع���م���اره���م 
وبالإ�شافة  �لح��ر�ف��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة  يف  ع��ال��ي��ة  وت��ن��اف�����ش��ي��ة 

�لإقليمية  �ملجموعة  تت�شمن  �ل�شتة،  �خلليجية  ل��ل��دول 
�آ�شيا كال  �أفريقيا وو�شط  ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�إير�ن، �لأردن، كز�خ�شتان،  من: م�شر، �جلز�ئر، قرب�س، 
فل�شطن،  �مل��غ��رب،  موريتانيا،  ليبيا،  لبنان،  قريغ�شتان، 

�ل�شود�ن، �شوريا، تون�س، تركمان�شتان و�ليمن. 

�مل��ت�����ش��اب��ق �ل��رنوي��ج��ي يف ع���امل ريا�شة  ي��ع��ود 
بال  �أن��و�ع��ه��ا  �ل�����ش��ري��ع��ة مبختلف  �ل�����زو�رق 

يف  جديد  من  للم�شاركة  نيل�شون  فريبك 
بطولة �لعامل )�شكاي د�يف دبي( للزو�رق 
�ل�شريعة �ك�س كات من خالل مناف�شات 
جائزة �أوروبا �لكربى و�ملقرر �أن تنطلق 
يوم �جلمعة وحتى يوم �لأحد �ملقبلن 
على  �لي��ط��ال��ي��ة  �شري�شا  م��دي��ن��ة  يف 

�شفاف بحرية ماجيوري �ليطالية. 
للزو�رق  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  وت�����ش��رف 
�ل�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي �أي����ه و�لتي 
ت���ت���خ���ذ م����ن دب������ي م����ق����ر� ل���ه���ا على 
�ل����روي����ج وت��ن��ظ��ي��م ج��م��ي��ع ج���ولت 
حتت  تقام  و�ل��ت��ي  �لعاملية  �لبطولة 
م��ظ��ل��ة �لحت�������اد �ل�������دويل ل����ل����زو�رق 
بالتعاون  وذل��ك  �أم  �أي  ي��و  �ل�شريعة 
مع �ل�شركاء �ل�شر�تيجين )�شكاي 

د�ي��ف دب��ي و�شوق دب��ي �حل��رة و�شركة 
�عمار �لعقارية وقناة دبي �لريا�شية(. 

�شارك من  �لبطل �لرنويجي قد  وكان 
قبل يف بطولة �لعامل )�شكاي د�يف دبي( 

للزو�رق �ل�شريعة �ك�س كات �لعام �ملا�شي 
عندما ت�شارك قمره قيادة زورق �شوق دبي 

�ملت�شابق  دربه  ورفيق  زميله  30 مع  �حلرة 
�ل���ش��ر�يل �ل�����ش��اب ت��وم ب���اري ك��وت��ري وحققا 

معا �جن��از�ت لفتة كان من بينها �ملركز �لثالث 
�مليناء  �لتي ج��رت يف  �لأوىل  لل�شرعة يف �جلولة  دب��ي �حل��رة  �شوق  �شباق  يف 

�ل�شياحي يف دبي. 
ب�شورة  ي�����ش��ارك  �إذ  �مل��و�ه��ب  متعدد  ري��ا���ش��ي  نيل�شون  ف��ريب��ك  ب��ال  ويعترب 
للبحر  ع�شقه  �إىل  �إ�شافة  �جلبلية  �لهو�ئية  �لدر�جات  �شباقات  يف  منتظمة 
بطولة  ومنها  تقريبا  �لعاملية  �لبطولت  بكل  مر  حيث  �ل�شرعة  و�شباقات 
�لفورمول  ل��زو�رق  �لعامل  وبطولة  �لأوىل  �لفئة  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعامل 
�ك�س كات و�لتي  �ل�شريعة  �لعامل للزو�رق  �أنو�عها و�أخري� بطولة  مبختلف 

يجد فيها �لبطل �لرنويجي متعة خا�شة. 
دولة  يف  وج��دي��دة  ن���ادرة  جتربة  خلو�س  للمغامرة  وع�شقه  حبه  ق��اده  وق��د 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لقفز باملظالت مع �شقور �جلو جنوم موؤ�ش�شة 
بامليناء  �ملوؤ�ش�شة  مقر  يف  �ل��ع��امل(  لبطولة  رئي�شي  )ر�ع  دب��ي  د�ي��ف  �شكاي 
و�لتي  �لفريدة  �لتجربة  بهذه  م�شتمتعا  �شاهق  �رتفاع  من  وقفز  �ل�شياحي 
لوؤلوؤة �خلليج د�ئما وب�شورة منتظمة من �جل ق�شاء  زي��ارة  جعلته يف�شل 

�أجمل �لأوقات. 
�أ�شرة �ك�س كات �لعاملة و�لتي جتمع  �إىل  �أع��ود من جديد  �أن  وقال ي�شعدين 
�أنو�عها  مبختلف  �ل�شريعة  �ل��زو�رق  ريا�شة  يف  �لعاملين  �ملت�شابقن  �أف�شل 

وهذ� ما جعل للبطولة �لعاملية �شحر خا�س وجذ�ب بن كل �لبطولت. 
و�أ�شاف ل ��شعر باأي غربة يف عودتي �حلالية ومع �لفريق �ل�شباين حيث 
و�لذي ميلك خرب�ت يف جمال  �ملت�شابق �ليطايل ماركو فابريزي  �شاأر�فق 
�شباقات �لزو�رق �ل�شريعة حيث �شنعمل �شويا يف حتقيق طموحاتنا وحتقيق 

�أف�شل �لنتائج يف �شري�شا
وم�شى بالقول �شخ�شيا �أحب �أن �أ�شارك يف كل �ل�شباقات �لتي تقام يف هذه 
�ملدينة فقد �شهدت �أول حمطاتي مع بطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة �ك�س 
يف  بتاألقي  �أي�شا  �رتبطت  فقد  �لكثري  يل  متثل  �أنها  كما  �ملا�شي  �لعام  كات 
بطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة �لفئة �لأوىل ويف �ملرتن كنت برفقة زميلي 

�حلا�شر �لغائب �ل�شر�يل توم باري كويتري.

االإمارات تفوز بحق ا�شت�شافة الفعالية التاأهيلية الأكادميية التميز لل�شائقني ال�شباب

معهد اأكادميية الحتاد الدويل لل�شيارات فيا يختار نادي الإمارات لل�شيارات ل�شت�شافة 
برنامج التاأهل لتطوير املواهب ال�شباب والرتويج لل�شالمة يف ريا�شة ال�شيارات

)اإك�س كات( يجتذب نخبة اأبطال العامل

الرنويجي نيل�شون ين�شم اإىل طاقم زورق )اإ�شبانيا 46(
البطل: اإك�س كات عامل جميل يحفل بالكثري من املتعة

ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �شاركت �إ�شطبالت ور�شان من 
خالل فر�شانه وعدد من خيوله - خيول يف بطولة �لنم�شا 
�مل��ف��ت��وح��ة ل��ري��ا���ش��ات ع��رو���س �خل��ي��ول �لعربية  �ل��دول��ي��ة 
يونيو   15 و   14 يومي  م��د�ر  على  �أقيمت  �لتي  �لأ�شيلة 
2014 . يذكر �ن هذه �مل�شاركة هي �لوىل لدولة �لإمار�ت 
كانت  وق��د  ور���ش��ان  �إ���ش��ط��ب��الت  يف  �مل��ت��ح��دة ممثلة  �لعربية 
م�شاركة �إ�شطبالت ور�شان قويا ملفتا وكان ح�شوره متميز� 
ليني موين  �لفار�شة  . ومتكنت  �لعربية  �لفرو�شية  ي�شرف 
من ��شطبالت ور�شان من �لفوز باملركز �لأول لثالث مر�ت 

جمل�س  �خليول  على  مرتن  �لثاين  باملركز  ف��ازت  فيما   ..
لعرو�س  خمتلفة  وج��ولت  فئات  يف  ور�شان  وخطر  ور�شان 
�خليول . كما فاز �لفار�س عادل بزيز من ��شطبالت ور�شان 
�لفر�س  على  �لثالث  و�مل��رك��ز  �لثاين  و�مل��رك��ز  �لأول  باملركز 
مطيعة ور�شان و�لفر�س من�شور ور�شان يف فئات و جولت 
 . ����ش��ط��ب��الت ور���ش��ان  �ن��ت��اج  م��ن  خمتلفة وجميعها خ��ي��ول 
وحظي فريق ��شطبالت ور�شان �مل�شارك على �هتمام وعناية 
كبرية من �مل�شاركن من كافة �لدول ومن �للجنة �ملنظمة 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �ىل  بال�شكر  توجهت  بدورها  �لتي 
ور�شان  لفريق  وتوجيهاته  م��ب��ادرت��ه  على  نهيان  �آل  ز�ي���د 

بامل�شاركة يف هذه �لبطولة ملا يف ذلك من دعم لتنمية 
كما   . �لعربية  للخيول  �حل�شاري  �مل���وروث  تطوير  و 
�أهدت �للجنة �ملنظمة درعا خا�شا لإ�شطبالت ور�شان 
وت�شلم   . �ل��ع��رب��ي  باخليل  و�لإه��ت��م��ام  �مل�شاركة  على 
�لدرع عن ��شطبالت ور�شان ر��شد �لكيومي و ماجد 
�لكيومي حيث وجها �ل�شكر للجنة �ملنظمة على حفاوة 
�ل�شتقبال و �لتعاون موؤكدين �أن �شمو �ل�شيخ �شلطان 

ريا�شات  لتطوير  جهد�  يدخر  ل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لعربية و�ملحافظة على تو�جد �خليل �لعربي  �خليول 

يف كافة �ملحافل �ملحلية و �لدولية.

م�شاركة قوية ل�شطبالت ور�شان يف بطولة النم�شا الدولية املفتوحة

هناأت �لحتاد للطري�ن مارتن كامير، �شفري �لعالمة 
�لتجارية لل�شركة، بفوزه �ل�شاحق يف بطولة �لوليات 
�ملتحدة �ملفتوحة للجولف، �لتي �أقيمت يف بينهري�شت، 
�لفوز  م��ن  كامير  ومت��ّك��ن  �ل�شمالية  كارولينا  ولي��ة 
�أرب���ع ب��ط��ولت للجولف، حيث فاز  �أه��م  ب��و�ح��دة م��ن 
�لأيام  خ��الل  م�شيطًر�  ك��ان  �أن  بعد  �شربات  بثماين 
�لأربعة �لأوىل، حاماًل -9.. وُتعد تلك ثاين بطولة 
�ل�شفري  ل��ربن��ام��ج  �ن�شمامه  م��ن��ذ  ك��امي��ر  ب��ه��ا  ي��ف��وز 
�ل�شيف لدى �لحتاد للطري�ن يف �شهر يناير-كانون 
 Players’ ب��ب��ط��ول��ة   ف���از  ح��ي��ث   ،2014 �ل��ث��اين 
يف �شو�غر��س، بفلوريد�، يف   Championship

�شهر مايو-�أيار �ملا�شي. 
رئي�س  بومغارترن،  بير  يقول  �خل�شو�س،  ه��ذ�  ويف 
�إننا يف غاية  �لتجارية يف �لحتاد للطري�ن:  �ل�شوؤون 
�ل�����ش��ع��ادة ب��ف��وز م��ارت��ن ون��ت��ق��دم م��ن��ه ب��اأح��ر �لتهاين 
لإجن������ازه �مل��ده�����س �ل���ث���اين ون��ت��م��ن��ى ل���ه ك���ل �لنجاح 

و�لتفوق. 
و�أ�شاف: ل �شك �أن �إخال�س مارتن وتركيزه ورغبته 
ونتطلع  �ملهني،  �حر�فه  قمة  على  ي�شعونه  بالفوز 

لالحتفال معه بالفوز لدى عودته �إىل �أبوظبي. 
ف���وزه ببطولة  �إىل ج��ان��ب  �أن���ه  �إىل  �لإ����ش���ارة  وجت���در 

للغولف  �ملفتوحة  �ملتحدة  �لوليات  وبطولة  باليرز 
ببطولة  ��ا  �أي�����شً �لأمل�����اين  �ل��ب��ط��ل  ف���از   ،2014 ل��ع��ام 
 ،2010 عام  لر�بطة حمريف �جلولف يف  �أ�شر�ليا 
�أ����س ب��ي ���ش��ي للجولف لعام  �أت�����س  �أب��وظ��ب��ي  وب��ط��ول��ة 
�أوروبا  ببطولة  فاز  كما  و2011،   2010  ،2008
ل��ل�����ش��رب��ة �مل���ح���رف���ة ب���ك���اأ����س ر�ي������در ل���ع���ام 2012.  
وب�شفته �شفرًي� لالحتاد للطري�ن، ي�شارك كامير يف 
�لعديد من �ملبادر�ت و�لعرو�س �لتي تقيمها �لحتاد 
من  غريها  عن  ف�شاًل  �أملانيا  �لأم  بلده  يف  للطري�ن 
للطري�ن  �لحت����اد  ت�شري  �ل��ت��ي  �لرئي�شية  �لأ����ش���و�ق 

رحالتها �إليها.
ومت �إط�����الق ب��رن��ام��ج �ل�����ش��ف��ري �ل�����ش��ي��ف يف �لحت���اد 
�لعام  م��ن  �لأول  �أكتوبر-ت�شرين  �شهر  يف  للطري�ن 
�لعاملية على  �لأ�شماء  �أهم  ع��دًد� من  2013، وي�شم 
�ل�شفر�ء  وي�شمل  و�لريا�شة  و�لفن  �لرفيه  م�شتوى 
�إحدى  �لأ���ش��ر�ل��ي��ة د�ين م��ي��ن��وغ  �مل��م��ث��ل��ة  �حل��ال��ي��ن 
�إك�������س فاكتور،  ب���رن���اجن  �ل��ت��ح��ك��ي��م يف  �أع�����ش��اء جل��ن��ة 
�ل�شر�يل  �ل�شيف  كاييف،  كاترينا  �لهندية  و�ملمثلة 
�لفيتنامي جنوين لوقا، ولعب كرة �لقدم �لفرن�شي 
�شن  �ل���ش��ر�يل  �لكريكيت  ولع��ب   ، فيري�  باتريك 

و�رن.

الحتاد للطريان تهنئ �شفريها ال�شيف مارتن 
كامير لفوزه يف البطولة الأمريكية املفتوحة
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�ل��ت��اري��خ م��ن بو�بة  ي��ب��د�أ �ملنتخب �جل���ز�ئ���ري رح��ل��ة دخ���ول 
بلجيكا عندما يلتقيان �ليوم �لثالثاء على ملعب غوفرنادور 
ه��وري��زون��ت��ي يف �جل���ول���ة �لوىل من  ب��ي��ل��و  م��اغ��الي��ي�����س يف 
لكرة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  يف  �لثامنة  �ملجموعة  مناف�شات 

�لقدم يف �لرب�زيل.
وي�شعى �ملنتخب �جلز�ئري �ىل �شرب �أكرث من ع�شفور بحجر 
�ملونديال  يف  �لعربي  �لتمثيل  م�شوؤولية  يحمل  فهو  و�ح���د، 
يف  �لوىل  للمرة  �لثاين  �ل��دور  بلوغ  �ىل  ويطمح  �لرب�زيلي، 
تغلبه  منذ  �لعاملي  �لعر�س  يف  �لول  ف��وزه  وحتقيق  تاريخه 
على ت�شيلي 3-2 يف 24 حزير�ن-يونيو 1982 يف �جلولة 
��شبانيا،  مونديال  يف  �لوىل  م�شاركته  من  �لخ��رية  �لثالثة 

وحمو خيبة �مل �مل�شاركة �ل�شابقة يف جنوب �فريقيا.
�ملنتخب �جل��ز�ئ��ري يف  ي�شارك فيها  �لتي  �لر�بعة  �مل��رة  وه��ي 
وتبقى  و2010،  و1986   1982 �ع���و�م  بعد  �مل��ون��دي��ال 
و�لتي حقق  تاريخه  �لف�شل يف  ��شبانيا  �لوىل يف  م�شاركته 
فيها فوز� تاريخيا على �أملانيا 2-1 وكان قاب قو�شن �و �دنى 
من بلوغ �لدور �لثاين لول تو�طوؤ �لملان مع �لنم�شا يف �جلولة 
�لفرن�شي  �ل���ش��ل  �لبو�شني  �جل��ز�ئ��ر  م���درب  و�ك���د  �لخ���رية 
�جلن�شية وحيد خليلودزيت�س �ن فريقه ير�شد حتقيق �ملعجزة 
�ل�شامبا  ب����الد  يف 
�شعوبة  رغ��م 
�ملاأمورية.

وق�������������ال 
ن����ح����ن 

يف 

للو�شول  و�ل�شعي  حظوظنا  على  ب�شر��شة  للدفاع  �ل��رب�زي��ل 
�لرئي�شي.  هدفنا  هو  وذل��ك  �ملناف�شة  من  �لثاين  �ل��دور  �إىل 
�أرف�س �أن �أعد �ل�شعب �جلز�ئري باملعجز�ت، لكننا متم�شكون 

لن نكون يف �مل�شتوى.
و�و�شح خليلودزيت�س �أن �ملنتخب جاهز للذهاب �إىل �أبعد دور 
�لن  نحن  �شنو�ت.  ث��الث  منذ  �للحظة  ه��ذه  ننتظر  ممكن. 

بالرب�زيل. لقد عملنا كثري� لكي نكون هنا.
�مام  �لوىل  �مل��ب��ار�ة  يف  �يجابية  نتيجة  ه��و  مفتاحنا  وت��اب��ع 
يل  بالن�شبة  تبقى  قوية  بلجيكية  ت�شكيلة  �شنو�جه  بلجيكا. 
���ش��يء ممكنا  ك��ل  �ل��ق��دم، يبقى  ك��رة  ل��ل��ف��وز، لكن يف  مر�شحة 
و�شنحاول �لت�شدي لهذ� �ملنتخب. لقد عملنا كثري� من �أجل 
�حد�ث �ملفاجاأة هنا يف �لرب�زيل. نحرم كثري� �لبلجيكين، 
ن�شتطيع  ل  وق��ال  ل�شتغاللها  �لر�بحة  �لأور�ق  من  لنا  لكن 
�شيء  ك��ل  و�ح����دة  م���ب���ار�ة  م��ن��ا. يف  �أق����وى  بلجيكا  �أن  �ل��ق��ول 
ممكن �إذ� �أردنا مفاجاأة �ملنتخب �لبلجيكي علينا خو�س لقاء 

�إ�شتثنائي.
�لبلجيكين  �لالعبن  بت�شريحات  يتعلق  �شوؤ�ل  رده عن  ويف 
�ملدرب  �ل��دف��اع �جل��ز�ئ��ري، رف�س  �رت��ب��اك  �لذين علقو� على 
�أه���ت���م مب���ا يقوله  �ل��ب��و���ش��ن��ي �ل���دخ���ول يف ج����د�ل ق���ائ���ال: ل 
�ملقابل،  يف  �ل�شحافة.  �طالع  ل  فريقنا.  ح��ول  �لبلجيكيون 

وقوة  �شعف  ن��ق��اط  �شخ�س،  �أي  م��ن  �أح�����ش��ن  �أع����رف 
فريقي .

وتطرق خليلودزيت�س لنق�س خربة بع�س �لالعبن 
يف بطولة مثل �ملونديال حيث قال: �شتلعب بع�س 

م�شو�رها،  يف  لها  �لأول  �ملونديال  �لعنا�شر 
يكونو�  �أن  ه��و  �لأه���م  لكن 

بالدرجة  يهمني  ما  وه��و  �ل��ك��ربى،  �لبطولة  لهذه  جاهزين 
�لأوىل .

وبلجيكا،  �جل��ز�ئ��ر  ب��ن  �لوىل  �لر�شمية  �مل��ب��ار�ة  �ن��ه  ي��ذك��ر 
وهما �لتقيا مرتن فقط �شابقا وديا �لوىل يف 14 �يار-مايو 
يف  و�لثانية  �ل�شلبي،  بالتعادل  و�نتهت  بروك�شل  يف   2002
12 �شباط-فرب�ير 2003 و�لت نتيجتها لبلجيكا 3-1 يف 

عنابة.
�ل�شمر�ء يف  �لقارة  �لبلجيكين عن ممثلي  ول تختلف رغبة 
للغاية  جيد  و�شع  يف  فهم  �لوىل،  �مل��ب��ار�ة  يف  �ل��ف��وز  حتقيق 
للذهاب �ىل �بعد دور ممكن بالنظر �ىل عرو�شهم �لر�ئعة يف 
�لت�شفيات و�لتي خولتهم �لعودة �ىل �لعر�س �لعاملي من �لباب 
مونديال  منذ  وحت��دي��د�  عاما   12 د�م  غياب  وبعد  �ل��و����ش��ع 

2002 يف كوريا �جلنوبية و�ليابان معا.
حتى �ن و�شائل �لعالم �لبلجيكية بد�أت تت�شاءل عما �ذ� كان 
�ف�شل  فيلموت�س  م��ارك  عليه  ي�شرف  �ل��ذي  �حل��ايل  �جليل 
من  لعبن  �شم  �ل��ذي  �لذهبي  للجيل  �قله  على  م�شابه  �و 
جان-ماري  �ل���ش��ط��وري  و�حل��ار���س  غرييت�س  �ي��ري��ك  ط���ر�ز 
بفاف ويان كوملان�س و�نزو �شيفو. تعود بلجيكا �ىل �لبطولت 
�لكربى للمرة �لوىل منذ مونديال 2002 �ذ غابت بعدها 
كاأ�س  وع��ن  و2010   2006 نهائيات  عن 
و2012،  و2008   2004 �وروب����ا 
وه��ي ت��ع��ول يف �ل��رب�زي��ل على جيل 
�لذهاب  با�شتطاعته  ���ش��اب  ذه��ب��ي 
ب��ه��ا ب��ع��ي��د� ع��ل��ى غ���ر�ر م��ا حققته 
�ملك�شيك  يف   1986 ن�����ش��خ��ة  يف 
حن حلت ر�بعة �و نهائيات كاأ�س 
1980 حن و�شلت �ىل  �وروب��ا 

�لنهائي.

وقطع  �جليدة  بد�يتها  تاأكيد  �ىل  �مل�شيفة  �ل��رب�زي��ل  ت�شعى 
2014 عندما  �لثاين من مونديال  �ل��دور  �شوط كبري نحو 
ت��ت��و�ج��ه م��ع �مل��ك�����ش��ي��ك �ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء ع��ل��ى م��ل��ع��ب �شتاديو 
مناف�شات  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة  يف  ف��ورت��ال��ي��ز�  يف  كا�شتيالو 

�ملجموعة �لوىل.
 1950 خيبة  تعوي�س  نحو  م�شو�ره  ��شتهل  �شيلي�شاو  وك��ان 
حن و�شل �ىل �ملبار�ة �لنهائية على �ر�شه وخ�شر �مام جاره 
�لعر�س  م��ن  �لع�شرين  �لن�شخة  يف  م�����ش��و�ره  �لوروغ���وي���اين، 
�ل���ك���روي �ل��ع��امل��ي ب�شكل ج��ي��د م��ن خ���الل ف����وزه ع��ل��ى نظريه 
ينتف�س  �ن  بها قبل  ك��ان متخلفا  م��ب��ار�ة  3-1 يف  �ل��ك��رو�ت��ي 
يويت�شي  �ل��ي��اب��اين  �حل��ك��م  و���ش��خ��اء  نيمار  م��ن  ثنائية  بف�شل 
ن��ي�����ش��ي��م��ور� �ل�����ذي م��ن��ح ����ش��ح��اب �لر������س رك���ل���ة ج�����ز�ء غري 

�شحيحة.
مينح  �ن  �لياباين  �حلكم  ق��رر  عندما   1-1 �لنتيجة  وك��ان��ت 
�لرب�زيل ركلة جز�ء �شخية جد� يف �لدقيقة 70 من �ملبار�ة، 
�نربى لها نيمار ونفذها بنجاح قبل �ن ي�شيف �و�شكار �لهدف 

�لثالث ل�شحاب �لر�س يف �لوقت بدل �ل�شائع.
كل حدب  �لنتقاد�ت من  بحملة من  ني�شيمور�  قر�ر  وت�شبب 
كوفات�س  نيكو  و�مل��درب  كرو�تيا  و�ث��ار حفيظة لعبي  و�شوب 
�لذي قال بعد �ملبار�ة كان من �لف�شل لنا �ن نعلن �ن�شحابنا 
�لكرو�تي بالحر�م.  �ملنتخب  و�لعودة �ىل منزلنا. مل يحظ 
بانها ركلة جز�ء �شحيحة، فمن �لحرى  �عترب )�حلكم(  �ذ� 

بنا �لتوقف عن لعب كرة �لقدم ومز�ولة كرة �ل�شلة .
مهند�س  ���ش��ك��ولري،  فيليبي  ل��وي��ز  �مل����درب  رج���ال  و�شي�شعى 
�ىل   ،2002 يف  للرب�زيل  و�لخ��ري  �خلام�س  �لعاملي  �لتتويج 
�لتاأكيد بانه لي�س بحاجة �ىل م�شاعدة �حلكم من �جل حتقيق 
�شد  �ل��ث��الث��اء  �ل��ي��وم  �لثانية  م��ب��ار�ت��ه  يف  �ملطلوبة  �لنتيجة 
�لكامريون  على  �لفتتاحية  مبار�تها  يف  ف��ازت  �لتي  �ملك�شيك 

1-�شفر.
و�شي�شمن �ملنتخب �لرب�زيلي تاأهله �ىل �لدور �لثاين يف حال 
فوزه يف �ملبار�ة �لثالثاء وتعادل كرو�تيا و�لكامريون يف �ملبار�ة 

�لثانية يف �ملجموعة و�لتي تقام �لربعاء.
�لرب�زيل  م�شلحة  يف  �لفنية  و�لوقائع  �لح�شائيات  وت�شب 
خالل لقاء �لربعاء مع �ملك�شيك، خ�شو�شا يف ما يخ�س كاأ�س 

�لثالث  �مل��ب��اري��ات  ف��ائ��ز� م��ن جميع  �شيلي�شاو  �ذ خ��رج  �ل��ع��امل 
�لدور  يف  وكلها  �لنهائيات  خ��الل  تريكولور  ب  جمعته  �لتي 
)5-�شفر(  و1954  )4-�شفر(   1950 �ع��و�م  �ي�شا  �لول 

و1962 )2-�شفر(.
كما خرج �شاحب �لر�س فائز� من �ملبار�ة �لخرية �لتي جمعته 
مبناف�شه �ل�شيف �ملا�شي يف �لدور �لول من كاأ�س �لقار�ت �لتي 
�قيمت يف �لرب�زيل )2-�شفر(، ويتفوق باملجمل على �ملك�شيك 
يف �للقاء�ت �ل38 �لتي جمعته به حتى �لن على �ل�شعيدين 
�لر�شمي و�ل��ودي، �ذ فاز 22 مبار�ة وتعادل يف 6 وخ�شر 10 
ع�شر  �لثاين  �لالعب  �لرب�زيلي  �جلمهور  و�شيكون  مباريات. 
�دن��ى �شك يف م��ب��ار�ة �لرب��ع��اء، كما �شتكون �حل��ال طيلة  دون 
م�����ش��و�ر �وري���ف���ريدي يف �ل��ع��ر���س �ل���ك���روي �ل��ع��امل��ي، وق���د عرب 
�لفتتاحية  �ملبار�ة  يف  ملفت  ب�شكل  ب��الده  ملنتخب  دعمه  دعن 
رغ��م �ل���ش��ط��ر�ب��ات و�ل��ت��ظ��اه��ر�ت و�ل���ش��ط��ر�ب��ات و�لو�شاع 

�لجتماعية �ل�شعبة جد� يف �لبالد.
�لعا�شق ملنتخب  �شكولري بعد لقاء كرو�تيا باجلمهور  و�أ�شاد 
و�لفوز  �مل��ب��اردة  زم���ام  �لالعبن ل�شتعادة  �أل��ه��م  �ل���ذي  ب���الده 
باملبار�ة، م�شيفا علينا �أن نهنئ جميع �مل�شجعن �لذين كانو� 

حا�شرين على �ملدرجات، كان �لمر �روع مما ميكن ت�شوره .
رباطة  على  حافظو�  �ل��ذي��ن  بالعبيه  �شكولري  �أ���ش��اد  كذلك 
ب��ه��دف م���ن دون مقابل،  ت��اأخ��ره��م  ب��ع��د  ج��اأ���ش��ه��م خ�����ش��و���ش��ا 
�ملبار�ة  نتيجة  قلب  ناحية  كان لعبونا ممتازين من  م�شيفا 
�أنه مل ي�شك  �أو�شكار، موؤكد�  �لو�شط  و�أ�شاد �شكولري بالعب 
�لذي  �لنكليزي  ت�شل�شي  ف��ري��ق  �ل��ع��اب  �شانع  ب��ق��در�ت  ي��وم��ا 
�لت�شكيلة  ��شر�كه يف  �أن  �لثالث للرب�زيل، علما  �لهدف  �شجل 

�ل�شا�شية �شكل مو�شع نقا�س قبيل �ملبار�ة.
�ف�شل  �ختري  نيمار  �ل�شباين  بر�شلونة  جنم  �أن  رغ��م  وعلى 
على  �شدد  ���ش��ك��ولري  �ن  �ل  بف�شل هدفيه،  �مل��ب��ار�ة  يف  لع��ب 
�ن �د�ء �و�شكار ي�شتحق �لتقدير: �إذ� كانت هناك جائزة ثانية 

لكانت منحت لو�شكار .
�لذي  �ملك�شيك  �م��ام  مفتوحة  �مل��ب��ار�ة  تكون  �ن  �ملتوقع  وم��ن 
تخرج  �ن  بامكانها  وك��ان  �لكامريون  �م��ام  مميز�  �د�ء  قدمت 
من  �حل��ك��م  يحرمها  مل  ل��و  1-�شفر،  نتيجة  م��ن  �ك��رب  بغلة 

هدفن �شحيحن.

ول��ط��امل��ا ك��ان��ت �مل��و�ج��ه��ات ب��ن �ل��ط��رف��ن حما�شية 
وهناك عالقة تاريخية بن �لفريقن تعود �ىل عام 
1970 عندما توجت �لرب�زيل بطلة للعامل على 
ح�شاب �يطاليا )4-1( ومب��وؤ�زرة هائلة جد� من 
�جلمهور �ملك�شيكي �لذي �جتاح �مللعب بعد �شافرة 

�لنهاية ليحتفل مع بيليه ورفاقه بالتتويج.
وقد عرفت �لكرة �ملك�شيكية جناحات مميزة على 
�لكاأ�س  م��ن  ب���دء�  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  نظريتها  ح�شاب 
�مل�شوؤولون  ق���رر  ح���ن   1996 ع���ام  �ل��ذه��ب��ي��ة 

�لرب�زيليون �لعتماد على �لفريق �لوملبي.
و�شهدت موقعة �لنهائي مبدينة لو�س �جنلي�س 
فوز �ملك�شيك بقيادة لوي�س غار�شيا وكو�تيموك 
ذ�ت����ه يف  �ل�����ش��ي��ن��اري��و  وت��ك��رر  2-�شفر،  ب��الن��ك��و 
�أ�شاع  ح��ي��ث   ،2003 ع����ام  ن��ف�����ش��ه��ا  �مل�����ش��اب��ق��ة 
و�نهزمو�  �للقب،  و�أ�شدقاوؤهما  وكاكا  روبينيو 

مبلعب �زتيكا بالهدف �لذهبي.
�لكاأ�س  م�شابقة  ع��ل��ى  �لأم����ر  ه���ذ�  ي��ت��وق��ف  ول 
�لذهبية �ذ كان ملعب �زتيكا �شاهد� على نهائي 
كاأ�س �لقار�ت 1999 حن تفوقت �ملك�شيك على 
كتيبة ديد� و�ليك�س ورونالدينيو ورفاقهم 3-4. 
وكانت هناك موقعة نهائي كاأ�س �لعامل حتت 17 

�شنة يف �لبريو عام 2005 حن خرجت �ملك�شيك 
فائزة بثالثية نظيفة بوجود جنم �ملنتخب �حلايل 
�مللفت  �لنت�شار  وك��ان  �شانتو�س.  دو���س  جيوفاين 

 2012 �لخري للمك�شيك على �لرب�زيل يف �شيف 
حن مني �وريفريدي بخيبة �مل جديدة يف �للعاب 

رغم وجود  �لوىل  ذهبيته  �ح��ر�ز  وف�شل يف  �لوملبية 
رغم   2-1 بخ�شارته  وذل��ك  وه��ول��ك،  و�و���ش��ك��ار  نيمار 

ب�شبب  �شانتو�س  دو���س  جيوفاين  �ىل  تريكولور  �فتقاد 
�ل�شابة و�شرح �ملدرب �ملك�شيكي لوي�س فرناندو تينا بعد 

�ملنتخبات  �شد  �أف�شل  فريقينا  �أد�ء  يكون  �لتتويج:  ذلك 
�لكربى، وهذ� ما حدث �ليوم. وينطبق هذ� �لأمر ب�شكل 

�ملفتوح،  �للعب  �إىل  ع��ادة  يلجاأون  �إذ  �ل��رب�زي��ل،  خا�س على 
مما يزيد من حما�شنا وي�شاعدنا. 

خليلودزيت�س: هدفنا التاأهل للدور الثاين

اجلزائر ت�شعى لدخول التاريخ من بوابة بلجيكا اليوم 

االإح�شائيات يف �شالح ال�شامبا

الربازيل تاأمل التاأهل للدور الثاين مبوقعة املك�شيك

على رغم �لد�ء �ملخيب لالمال ن�شبيا ملنتخب �لرجنتن لكرة �لقدم يف �ملبار�ة 
�لوىل يف مونديال �لرب�زيل 2014 �لتي �نتهت بفوز �لبي �شيلي�شتي 

2-1 على �لبو�شنة، �ل �ن �لنجم ليونيل مي�شي �لذي �ختري رجل 
�ملبار�ة خرج مبت�شما من ملعب مار�كانا معربا عن ر�شاه عن �لفوز.

وقال مي�شي )26 عاما( بعد �نتهاء �ملبار�ة: لدينا بع�س �لمور �لتي 
يجب �ن نعمل على حت�شينها �ل �نها كانت مبار�ة �وىل جيدة لنا يف 

كاأ�س �لعامل . و�أ�شاف: كان �لالعبون جميعا حري�شن على 
�لقيام بعمل جيد، و�لنتيجة كانت �أهم ما يف �لمر 

، كا�شفا �ن تغيري� تكتيكيا يف خطة �للعب من 
قبل �ملدرب �ليخاندرو �شابيال كان حا�شما يف 

حت�شن �د�ء �لفريق.
�للعب  خطة  �لرجنتن  منتخب  بدل  وقد 
يف �ل�شوط �لثاين من ت�شكيلة تعتمد على 
ثالثة مد�فعن �ىل طريقة لعبه �ملعتادة 
نابويل  م��ه��اج��م  �ن�����ش��م��ام  م��ع   ،3-3-4
�ليطايل غونز�لو هيغو�ين �ىل �لهجوم 
مي�شي  ل���ه���دف  �ل��ت��ح�����ش��ري  يف  ل��ي�����ش��اع��د 

.)65(
كان  �لثاين  �ل�شوط  �أن  �لأخ��ري  ور�أى هذ� 

وخلقنا  �ل��ك��رة  على  ��شتحوذنا  وق��د  ر�ئ��ع��ا، 
ف��ر���ش��ا ع����دة وه���ك���ذ� ي��ج��ب �ن من�����ش��ي يف 

�ملونديال . وتابع جنم بر�شلونة �ل�شباين: 
�أ�شلوب �للعب يف �ل�شوط �لثاين ينا�شبنا 
�أك����رث ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو ك��م��ه��اج��م��ن، وهو 

لنا فر�شا عدة للت�شجيل وفر�شا �كرث  �أت��اح 
للتمرير، بعدما عانينا بع�س �ل�شيء يف �ل�شوط 

�لول وكنا بعيدين من مرمى �لبو�شنة .
وخل�س مي�شي �ىل �أن �لمر كان �شعبا، �عتمدنا ��شلوبن للعب 
وفزنا يف �ملبار�ة وهذ� �هم ما يف �ملو�شوع ، معربا يف �لوقت عينه 

ب�  و�فتخاره  �لرجنتينين  �مل�شجعن  �لكثري من  لروؤية  تاأثره  عن 
�ي�شا  �شينقلونها  و�لتي  �ملدرجات  �أوجدوها على  �لتي  �لر�ئعة  لجو�ء 

�لرجنتن  تخو�س  حيث   ، �ليغري  وب��ورت��و  ه��وري��زون��ت��ي  بيلو  �ىل 
يف  �لتو�يل  على  ونيجرييا  �إي��ر�ن  مو�جهة  يف  �لتاليتن  مبار�تيها 

21 و25 حزير�ن-يونيو �شمن مناف�شات �ملجموعة �ل�شاد�شة.
على  �أن  �شابيال  �ليخاندرو  �لفريق  م��درب  ر�أى   ، مي�شي  وبعك�س 

�شابيال  وق���ال  عاتقه  على  يقع  �لم���ر  وه���ذ�  �أد�ئ��ه��م  حت�شن  لعبيه 
�ل�شوطن، �عطي  �إذ� حللنا  �ملبار�ة:  �لذي �عقب  �ل�شحايف  �ملوؤمتر  خالل 
نتح�شن، وجزء من  �أن  و�أ�شاف: علينا   .  10 �شت عالمات على  �ملنتخب 
�حتوينا  �لأول  �ل�شوط  �شابيال: يف  و�أ�شاف  �لتح�شن هو م�شوؤوليتي  هذ� 

�لبو�شنة ب�شكل جيد لكننا مل ن�شتطع �لو�شول �ىل �ملرمى، وهذ� ما جنحنا يف 
�شنعه يف �ل�شوط �لثاين .

ت�شكيلة تعتمد على  �لثاين من  �ل�شوط  �للعب يف  وقد بدل منتخب �لرجنتن خطة 
�ن�شمام مهاجم نابويل �ليطايل غونز�لو هيغو�ين �ىل  4-3-3، مع  �ملعتادة  ثالثة مد�فعن �ىل طريقة لعبه 

�لهجوم لي�شاعد يف �لتح�شري لهدف مي�شي )65(.
وتابع �شابيال: توغلنا �كرث يف منطقة �لبو�شنة مع �ن�شمام )غونز�لو( هيغو�ين و)فرناندو( غاغو �ىل �لهجوم، 
وتوغل )�أنخل( دي ماريا �كرث، وهكذ� جنحنا يف ��شتعادة �أد�ئنا �لذي قدمناه يف �لت�شفيات . و�أردف: لعبنا على غري 

�ملعتاد يف �ل�شوط �لول وكان هذ� قر�ري، ويف كرة �لقدم يجب �ن تو�زن بن �لدفاع و�لهجوم .

اختري رجل املباراة

مي�شي را�ٍس عن نتيجة البو�شنة و�شابيال متذمر

ع��ق��دت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة مل���وؤمت���ر دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي �ل���دويل 
�ل�شتعد�د�ت  ملناق�شة  �ل��ث��ال��ث  �ل����دوري  �جتماعها  �لتا�شع 
كل  م��ن  دي�شمرب  يف  يعقد  �ل��ذي  �ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر  لتنظيم 
عام بتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي. وناق�شت 
ع�شو  �لكمايل  حممد  برئا�شة  للموؤمتر  �ملنظمة  �للجنة 
�لت�شور�ت �خلا�شة  �لتنفيذي ملجل�س دبي �لريا�شي  �ملكتب 
�ل�شبوع  خالل  يومن  ي�شتمر  �لذي  �ملوؤمتر  �قامة  مبوعد 
�لأخ����ري م��ن �شهر دي�����ش��م��رب �ل���ق���ادم و���ش��ع��ار �مل���وؤمت���ر �لذي 
�ليومن..بح�شور  م��د�ر  على  �جلل�شات  حم��اور  منه  تنبثق 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  نائبة  �لبو�شميط  عائ�شة  �لدكتورة 

ومديرة �ملوؤمتر و�لأع�شاء حممد عبد �هلل بن هز�م �لمن 
وعلي  �آل رحمة  �أم���ان  ونا�شر  �ل��ك��رة  �مل�شاعد لحت��اد  �ل��ع��ام 
�ملطوع ور��شد �لكمايل و�أع�شاء فريق �لدعم �لدكتور ناجي 
�لزهروين  وت��وف��ي��ق  �لإم����ام  عبد  �شامي  وح��ام��د  ��شماعيل 
�لت�شور�ت  ����ش��ت��ع��ر����س  �لج��ت��م��اع  يف  ومت  حم��م��د  ور�����ش���د 
م��ا مت طرحه  م��ع  يتكامل  �جلل�شات مب��ا  �خلا�شة مب��ح��اور 
�ملو�شوعة  �لأه��د�ف  للموؤمتر ويحقق  �ل�شابقة  �ل��دور�ت  يف 
حيث يكون �ملوؤمتر يف كل عام مكمال للدرو�ت �ل�شابقة ومبا 
�لتو�شيات  وتنفيذ  �لريا�شي  �لقطاع  حاجة  م��ع  يتنا�شب 
�ملو�شوعة يف �لدور�ت �ل�شابقة للموؤمتر. كما مت ��شتعر��س 
عدد من �أ�شماء �ل�شخ�شيات �ملر�شحة للم�شاركة من قياد�ت 

�أندية ومدر�ء تنفيذين ولعبن  و�إد�ري��ن وروؤ�شاء  كروية 
وو�شع �لت�شور �لأويل لربنامج �جلل�شات و�لتوجيه بدر��شة 
�أج���ل و���ش��ع �لت�شور  ك��ل جل�شة م��ن خمتلف �جل��و�ن��ب م��ن 
�لريا�شي  دبي  �لتنفيذي ملجل�س  �ملكتب  �إىل  �لنهائي ورفعه 
حممد  و�أ���ش��اد  �مل��وؤمت��ر.  تنظيم  موعد  جانب  �إىل  لعتماده 
�آل  �لكمايل بدعم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي للقطاع 
�ملن�شود  �لتطور  لتحقيق  �ل�شديدة  وتوجيهاته  �لريا�شي 
يف  �لعاملن  جميع  تطوير  خ��الل  م��ن  �لريا�شي  للقطاع 
تدعم  �لتي  �حلديثة  باملعارف  وتزويدهم  �ملجالت  خمتلف 

جهودهم لتحقيق �لأهد�ف �ملو�شوعة. 

و�أكد �أن �للجنة �ملنظمة �شتو��شل �لعمل وفق توجيهات �شمو 
رئي�س �ملجل�س و�شمن �خلطة �ل�شر�تيجية للمجل�س.. كما 
توجه بال�شكر �إىل �شعادة مطر �لطاير نائب رئي�س جمل�س 
توفري  على  وحر�شه  للعمل  �لد�ئم  لدعمه  �لريا�شي  دب��ي 
�شبل �لنجاح للجنة �ملنظمة من �أجل �إخر�ج �حلدث بال�شوة 
عائ�شة  �لدكتورة  و�أكدت  �ملو�شوعة.  �أهد�فه  �ملثلى وحتقيق 
�لبو�شميط �أن �ملوؤمتر هذ� �لعام �شيكون ذكيا كما �شتو��شل 
�لذكية  �لإد�رة  �أ�شاليب  باأحدث  �ل�شتعانة  �ملنظمة  �للجنة 
وكذلك  �لريا�شي  �ل��ق��ط��اع  يف  للعاملن  �جل��دي��د  وت��ق��دمي 
�أنه  �أك��دت  كما  للبيئة  ك�شديق  �ملوؤمتر  هوية  على  �حلفاظ 
�شتتحدث  �لتي  �لعاملية  �لكروية  �ل�شخ�شيات  �ختيار  �شيتم 

�ملوؤمتر يف  �ل��ذي حققه  �لنجاح  يتنا�شب مع  �ملوؤمتر مبا  يف 
�ملا�شية ويكون مكمال له وما مت طرحه  �لثماين  �ل��دور�ت 
فيها من روؤى وبر�مج و�أفكار متقدمة يف �لإد�رة �لريا�شية 
�لريا�شي عموما وكرة  يف زمن �لح��ر�ف وحاجة قطاعنا 
�ملنظمة  �للجنة  �أن  وق��ال��ت  �خل�����ش��و���س.  وج��ه  على  �ل��ق��دم 
موؤمتر  م��ن  �لتا�شعة  �لن�شخة  خ���الل  �ل��رك��ي��ز  �شتو��شل 
�لتي تخدم  �لق�شايا  ع��دد من  �ل��دويل على  �لريا�شي  دب��ي 
�لريا�شة و�ملجتمع معا وتقدمي �جلديد يف عامل كرة �لقدم 
�لأ�شابيع  خ��الل  و�شنقوم  فيه..  �مل�شتخدمة  و�لتكنولوجيا 
�لقليلة �ملقبلة بالإعالن عن �أ�شماء �ملتحدثن و�أبرز حماور 

�جلل�شات بعد �عتمادها من �ملكتب �لتنفيذي للمجل�س. 

اللجنة املنظمة ملوؤمتر دبي الريا�شي الدويل التا�شع تبحث ال�شتعدادات



    

لعبة ت�شتنفر الدفاع املدين 
�أثار تعطل لعبة كهربائية يف �أحد �ملنتجعات �لرفيهية بجدة، هلع وخوف 
و�لإنقاذ  �لإ���ش��ع��اف  ف��رق  ح�شور  ��شتدعى  م��ا  بد�خلها،  �ملحتجزين  ل��دى 

بالدفاع �ملدين و�لهالل �لأحمر، لإ�شعافهم ب�شرعة.
خطري  ب�شكل  توقفت  �للعبة  �إن  �ل�شعودية  �شبق  ل�شحيفة  م�شادر  وقالت 
جد�ً، �إذ كان �ملحتجزون بها معلقن بن �ل�شماء و�لأر�س، وروؤو�شهم متدلية 
ب�شكل مقلوب، بعد �أن ف�شلت جميع �ملحاولت يف �إ�شالح هذ� �خللل �أُ�شيب 
�ملحتجزون وذووهم بحالة هلع �شديدة، وتعالت �أ�شو�ت �ل�شتغاثة و�لبكاء 
�شعاف بالهالل  �ل�شديد. وتابع �مل�شدر مت ��شتدعاء �لدفاع �ملدين وفرق �لإ
ب�شكل  تتعاىل  �أ�شبحت  ����ش���و�ت  �لأ �أن  خا�شة  �ل�����ش��ري��ع،  للتدخل  ح��م��ر  �لأ
�ملوقف،  �لتعامل بحذر مع  ه�شتريي، وبالفعل ح�شرت جميع �لفرق، ومت 
و�أمكن �إعادة �للعبة تدريجياً �إىل و�شعها �لطبيعي. و�أ�شاف �مل�شدر بعد �أن 
مت تد�رك �ملوقف من قبل رجال �لدفاع �ملدين و�ملخت�شن باملنتجع، �أُخرج 

جميع �ملحتجزين، وكان من بينهم حالت �إغماء.
منية و�لدفاع  ن جتمعاً كبري�ً للدوريات �لأ و�أكد �مل�شدر �أن �ملوقع ي�شهد �لآ

جر�ء�ت �لنظامية، و�لتحقق من �أ�شباب عطل �للعبة. �ملدين ملتابعة �لإ

بدائل وات�س اآب تف�شل يف 
تعوي�شه

و�ت�س  �لفوري  �لر��شل  تطبيق  بد�ئل  �أن  متخ�ش�شة  �أملانية  جملة  ذك��رت 
موقع  عليه  ��شتحوذ  �أن  منذ  فر�غه  �شد  يف  �لآن  حتى  ف�شلت  �ل�شهري  �آب 

�لتو��شل �لجتماعي في�شبوك .
وقد تو�شلت جملة �حلا�شوب ت�شيب �إىل هذه �لنتيجة بعدما �أجرت �ختبار� 
على خم�شة من بر�مج �لر��شل �لفوري �لبديلة، ورغم �أن هذه �لرب�مج قد 
تتفوق على و�ت�س �آب فيما يخ�س �لأمان وت�شفري �لبيانات، فاإنها ل تتمتع 
�ل�شتخد�م،  و�شهولة  �لنت�شار  �شعة  حيث  م��ن  �ل�شهري  �لتطبيق  مب��ز�ي��ا 
كما ُيوؤخذ على بع�س هذه �لرب�مج قلة �ل�شفافية ب�شبب كود �مل�شدر غري 
�لبد�ئل  �أف�شل  ميثل  ثرميا  تطبيق  �أن  �لختبار  نتائج  و�أظ��ه��رت  �ملفتوح. 
�لوظائف  وتعدد  �ل�شتخد�م،  ب�شهولة  ميتاز  �إن��ه  حيث  �آب  و�ت�س  لتطبيق 

وت�شفري متطور للبيانات ما يزيد من �خل�شو�شية لدى �مل�شتخدمن.
�خل�شو�شية  معايري  �شوء  ب�شبب  �شيئ  تقييم  على  تلغر�م  تطبيق  وح�شل 
�شريفر  على  �لهاتف  �شجل  بتحميل  يقوم  فهو  مل�شتخدميه،  يقدمها  �لتي 
تطوير  معايري  على  يعتمد  �أن��ه  �إىل  �إ�شافة  �مل�شتخدم،  �إذن  دون  �ل�شركة 

خا�شة به بدل من �للتز�م باملعايري �لعامة �ملعمول بها.
�أما �لتطبيق تاك�شت�شكيور �ملخ�ش�س لنظام �أندرويد فقد �شجل نتائج جيدة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

»22 جمب �شرتيت« 
يت�شدر ايرادات ال�شينما 
و�لكوميديا  �حلركة  فيلم  ت�شدر 
�شريت  ج���م���ب   22( �جل�����دي�����د 
�إي��������ر�د�ت   )22Jump Street
�ل�شمالية  �أم���ري���ك���ا  يف  �ل�����ش��ي��ن��م��ا 
�لفيلم  دولر.  مليون   60 م�شجال 
بطولة ت�شانينج تاتوم وجوناه هيل 
و�أي�س كيوب ومن �إخر�ج فيل لورد 
وكري�شتوفر ميلر. وجاء يف �ملركز 
�ل���ث���اين �جل����زء �ل���ث���اين م���ن فيلم 
ترين  ت��و  )ه��او  �ملتحركة  �ل��ر���ش��وم 
 2How to Train 2 يور در�جون
ب����اي����ر�د�ت   )Your Dragon
دولر.  م��ل��ي��ون   50 �إىل  و���ش��ل��ت 
و�حلركة  �مل��غ��ام��رة  فيلم  وت��ر�ج��ع 
من   )Maleficent )مالفي�شنت 
�ملركز �لثاين �لذي �حتله �لأ�شبوع 
م�شجال  �لثالث  �ملركز  �إىل  �ملا�شي 
مليون   19.0 �إىل  و�شلت  �إي���ر�د�ت 
روبرت  �خ���ر�ج  م��ن  �لفيلم  دولر. 
�شرومربج وبطولة �أجنلينا جويل 

و�إيلي فانينج و�شارلتو كوبلي.
ف��ي��ل��م �حل��رك��ة و�خليال  وت���ر�ج���ع 
ت����وم����ورو  �أوف  )�إي���������دج  �ل���ع���ل���م���ي 
من   )Edge of Tomorrow
�ملركز �لثالث �لذي �حتله �لأ�شبوع 
�إىل �ملركز �لر�بع باير�د�ت  �ملا�شي 
�لفيلم  دولر.  مليون   16.2 بلغت 
من �إخر�ج دوج ليمان وبطولة توم 
كروز و�إميلي بلنت وبيل باك�شتون.
وتر�جع فيلم �لدر�ما و�لرومان�شية 
 The ����ش���ت���ارز  �أور  �إن  ف���ول���ت  )ذ� 
من   )Fault in Our Stars
�خلام�س  �مل��رك��ز  �إىل  �لأول  �مل��رك��ز 
مليون   15.7 ب��ل��غ��ت  ب������اي������ر�د�ت 
جو�س  �إخ����ر�ج  م��ن  �لفيلم  دولر. 
بون وبطولة �شايلن ووديل و�أن�شل 

�إجلورت ونات وولف.

يدفن ابنه حيًا انتقامًا من 
طليقته

بال رحمة ول �شفقة دفن �أب �نعدمت فيه م�شاعر �لأبوة، 
�بنه �ل�شغري حياً، ب�شبب خالفاته مع طليقته، فلم يجد 
�لطفل  �لأب  �أخ��ذ  �لطريقة.  بهذه  منها  ينتقم  �أن  �شوى 
من �أمام منزل و�لدته وذهب به �إىل �ملقابر بعدما �أقنعه 
�أنه �شي�شري له حلوى، ثم قال له �لأب �إنهما �شيذهبان 
ل��ري �ل��زرع و���ش��ر�ء �ل�شجائر، وب���رب�ءة �لأط��ف��ال �شدقه 
�أنفا�شه حتى فقد  �أن خنقه وكتم  �إىل  �لبن وذهب معه، 
و�أث��ن��اء مرور  ت��ويف، فقام بدفنه.  �أن��ه  �لأب  �لوعي، فظن 
�أحد �لأ�شخا�س بجو�ر �ملقابر، �شعر بحركة �لطفل �لذي 
مل يكن قد تويف، فاقتاده �إىل �أقرب ق�شم �شرطة، وهناك 
روى �لطفل ما حدث له مع �أبيه منذ حلظة ��شطحابه 
�مل��ن��زل وح��ت��ى دف��ن��ه، ح�شب م��ا ورد يف برنامج  ب��اب  م��ن 
�لأم  . وروت  �شي م�شر  �إم بي  يحدث يف م�شر على قناة 
ر�أي  �أن �لطفل  �لق�شية، مو�شحة  يف �لربنامج تفا�شيل 
�أثناء دفنه يف �لقرب. على �لفور با�شرت �ل�شرطة  ملكن 
بالو�قعة،  �ع���رف  �ل���ذي  �ل��و�ل��د  ع��ن  �لبحث  يف  عملها 
مو�شحاً �أنه �أقدم على هذه �جلرمية، �نتقاماً لوفاة �بنته، 
رف�شت  �شخ�س  من  تزوجت  زوجته  عن  �نف�شاله  فبعد 
�بنته �لتعامل معه �أو حتى وجوده يف منزل و�لدتها، وبعد 
�أن طليقته وزوجها كانا  فرة توفت �لبنه، فتوقع �لأب 

يعامالنها ب�شكل �شيء، فانتقم يف �بنها.

يحاول النتحار ليجتمع 
بطليقته 

 من �حل��ب ما قتل ، هكذ� ح��ال رج��ل �شيني ق��رر تناول 
��شتعادة  من  يتمكن  كي  �شامة،  ح�شرية  مبيد�ت  زجاجة 
زوج���ت���ه �ل�����ش��اب��ق��ة �ل���ت���ي �ن��ف�����ش��ل ع��ن��ه��ا م��ن��ذ �أك�����رث من 
�أ�شبوعن. عرثت �ل�شرطة �ل�شينية يف بلدة بانت�شيهو� يف 
مقاطعة �شي�شو�ن على رجل ملقى �أر�شاً  بجو�ر نهر، مع 
خروج �لرغوة من فمه وبجو�ره زجاجة مبيد�ت ح�شرية 

�شامة، فنقل على �لفور �إىل �مل�شت�شفى، حيث مت �إنقاذه.
وب�شوؤ�ل �ل�شرطة �ل�شيني ليو �لبالغ من �لعمر 30 عاماً 
بعد �إفاقته، عن �ل�شبب جر�ء قيامه بهذه �لفعلة، رد �أنه 
فقرر  زوج��ت��ه،  ع��ن  �نف�شل  بعدما  �لنتحار  ي��ح��اول  ك��ان 
مفارقة �حلياة، عله ي�شتعيد حياته �لزوجية بعد �لوفاة، 
موقع  يف  ورد  ح�شبما  بالتقم�س،  ي��وؤم��ن  و�أن����ه  ل�شيما 

غلوبال تاميز �ل�شيني.

تنتحر مع اأطفالها بالقفز 
من �شقتها

على  عائلية  �نتحار  عملية  يف  �ليابانية  �ل�شرطة  حتقق 
�لأرجح بعد �شقوط �مر�أة و�أطفالها �لثالثة �ل�شغار من 
35 عاما،  �مل��ر�أة، �لبالغة  مبنى �شكني.  وعرث على جثث 
و�لثانية  و�ل�شاد�شة  �ل�شابعة  يف  وه��م  �لثالثة  و�أولده���ا 

احذروا تناول ال�شكريات يف ال�شباح
��شتخد�م  ب�شبب  وذل��ك  �ل��دم منخف�شة ج��د�ً،  �ل�شكر يف  ن�شبة  �ل�شباحية تكون  �لفرة  �نه خالل  �ملعلوم   من 
�جل�شم خمزون �ل�شكر �أثناء فرة �لنوم، لذلك مييل �لكثريون لتناول �ل�شكريات يف �ل�شباح ل�شد �حلاجة �إىل 

�ل�شكر.
وذلك قد ي�شبب �آثار�ً �شلبية على �جل�شم، حيث �إنه قد يهدد بالإ�شابة مبر�س �ل�شكر ويزيد من ن�شبة �لإ�شابة 

بال�شمنة، وما ينتج عنها من �لإ�شابة مبر�س �ل�شر�ين و�لقلب.
لذلك ين�شح �لأطباء بتناول وجبة �إفطار حتتوي على �لربوتينات و�لكربوهيدر�ت، حيث توؤدي �لربوتينات �إىل 

�إبطاء معدل �مت�شا�س �لكربوهيدر�ت، مما يقي من �رتفاع �ل�شكر �ملفاجئ بالدم.
�لكبد وخاليا  ويتم تخزينه يف  بالطاقة،  لتزويد �جل�شم  �مل�شادر  �أف�شل  يعد من  �ل�شكر  �أنَّ  بالذكر  و�جلدير 
�لع�شالت، حيث يتم حتويلها �إىل طاقة لت�شتخدمها �خلاليا طو�ل �لوقت حتى �أثناء فرة �لنوم وذلك بن�شبة 

�لدماغ. طاقة  % من   30
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ا�شرتى م�شا�شة فظهرت له اأملا�شة 
وجد مر�هق �أملا�شة خام تقدر قيمتها باأكرث من مليون دولر بعد 
�ن ��شرى م�شا�شة ب�شعر ب�شيط ل يتجاوز �ل�25 �شنت من بقالة 

لبائع فقري . 
يف  �نها حجر�ً  وظ��ن  �مل�شا�شة  د�خ��ل  ر�آه  ما  �لفتى  ��شتغرب  حيث 
�ملا�س �خلام  �لنا�س من مييزون �شكل  �أن قليال من  �لبد�ية حيث 

غري �مل�شقول ح�شب �شحيفة �لأنباء �لكويتية. 
فكان على و�شك رميها حيث �أثار ��شتيائه �لعثور على ج�شم كهذ� 

يف م�شا�شته . 
�أ�شرت على عر�س �حلجر على  �لتي  و�لدته  �نتباه  لفتت  ولكنها 
�ل�����ش��ادم��ة حينما �خربهم  �مل��ف��اج��اأة  ك��ان��ت  جم��وه��ر�ت��ي وه��ن��اك 

�ملجوهر�تي �أنها ما�شة نقية قيمتها �كرث من مليون دولر . 

جتوب العامل برفقة جم�ّشم 
والدها املتويف

�ل��ذي رح��ل ع��ن �حل��ي��اة بعد �شر�ع  ب��وف��اة و�ل��ده��ا  ُفجعت �شينية 
�ملعدة، فقررت تد�شن جم�شم كرتوين لأبيها  �شرطان  طويل مع 
وتلتقط  �لعامل  به  جت��وب  ح��ي،  وه��و  له  �حلقيقي  �حلجم  مياثل 

�شور�ً لها معه.
وم��ن��ذ ع��ام��ن وب��ع��د رح��ي��ل و�ل��ده��ا م��ب��ا���ش��رة �شممت جينا يانغ 
25 عاماً هذ� �ملج�شم �لتي ت�شطحبه معها يف  �لبالغة من �لعمر 
جميع �أرجاء �أوروبا، بعدما �شعرت بالياأ�س وعدم �لرغبة يف �حلياة 
من دون و�لدها �لذي تع�شقه، وكانت تتمنى �أن جتوب معه �لعامل، 
كما �أنها وجدت فر�شة لتحقيق �أحد �أماين و�لدها �لذي مل ت�شنح 

له �لفر�شة �ل�شفر حول �لعامل.
�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  على  ح�شابها  ع��رب  ي��ان��غ  وت�����ش��ارك 
�شورها �مللتقطة مع جم�شم و�لدها �لكرتوين، لت�شجع من يعي�س 
عبقرية  �عتربتها  �لتي  �لطريقة  هذه  �إىل  �للجوء  على  ظروفها 
يف ��شتعادة من فارقو� �حلياة للعودة مرة �أخرى ي�شاركونا �أجمل 
د�يلي ميل  ورد يف موقع  ملا  وفقاً  و�شفها،  حلظات حياتنا، ح�شب 

�لربيطاين.

عري�س يده�س طفاًل من فرحته
م��ن ���ش��دة ف��رح��ت��ه ب��ي��وم زف��اف��ه �ن��ط��ل��ق ع��ري�����س ���ش��ع��ودي م�شرعاً 
ب�شيارته متجهاً نحو �لفندق، فده�س طفاًل يف �لطريق، وفر هارباً 

دون �إ�شعافه.
من  طفاًل  ده�س  بعدما  بالفر�ر  لذ  �لعري�س  �إن  م�شادر  وق��ال��ت 
�شدة �شرعة �ل�شيارة يف �شارع �ل�شتن باملنطقة �ملركزية يف �ملدينة 

�ملنورة.
�إىل  �ل��ف��ور  وُن��ق��ل �لطفل على  �مل��وق��ع  �إىل  ج���اءت دوري����ات �لأم���ن 
�أ�شيب بك�شر  �لذي  �إ�شعاف �لطفل  �لأن�شار، وهناك مت  م�شت�شفى 

باإحدى قدميه، لكن حالته م�شتقرة.
وبعد ن�شف �شاعة من �لبالغ، عرثت دوريات �لأمن على �ل�شيارة 
�لغربية، ح�شبما ورد يف  �ملركزية  باملنطقة  �لفنادق،  باأحد مو�قف 

املمثلة جينا مالون لدى و�شولها على ال�شجادة احلمراء حل�شور مهرجان جوائز)MMVA( يف تورونتو. )رويرتز(�شحيفة �شبق �ل�شعودية.

بالون يت�شبب بوفاة 
طفل

على �لرغم من �ملنا�شد�ت �ليومية 
عمر  دون  �لأط�����ف�����ال  ل���ه���و  ب���ع���دم 
�لثالثة بالأجز�ء �ل�شغرية �لقابلة 
لالبتالع، و�لتعليمات �ملكتوبة على 
�ملنا�شبة  �ل�شن  وحت��دي��د  �لأل��ع��اب 
ح����و�دث  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �أن  �إل  ل��ه��ا، 
�لألعاب  ج����ر�ء  �لأط���ف���ال  �خ��ت��ن��اق 
ت�����ز�ل حت����دث حتى  �ل�����ش��غ��رية ل 
�لآن. لقى طفل �شعودي مل يتجاوز 
عمره �لثالثة م�شرعه جر�ء لهوه 
ب���ب���ال���ون، ف��اب��ت��ل��ع ج������زء�ً م���ن���ه، ما 
نف�شه،  و�نقطاع  �ختناقه  �إىل  �أدى 
�ملهد  م�شت�شفى  �إىل  ف����ور�ً  ف��ن��ق��ل 
�ل���ع���ام  يف حم��اف��ظ��ة م��ه��د �لذهب 
حماولت  ب���اءت  لكن  بال�شعودية، 

�إنقاذه بالف�شل.
�لطبي  �ل����ف����ري����ق  ي���ت���م���ك���ن  ومل 
�لبالون  ��شتخر�ج  من  بامل�شت�شفى 
من حلقه على �لرغم من جهودهم 

اأجنلينا وبيت يعودان 
للو�س اأجنلو�س

ع������ادت �ل��ن��ج��م��ة �أجن���ل���ي���ن���ا جوىل 
بيت  بر�د  �لعاملى  �لنجم  وخطيبها 
�ثنن  �أجنلو�س ب�شحبة  لو�س  �إىل 
12 �شنة،  �أط��ف��ال��ه��ا م��ادوك�����س  م��ن 
كرمتها  �أن  بعد  �شنو�ت   9 وزه���رة 
ومنحتها  �لثانية  �إليز�بيث  �مللكة 
و���ش��ام ���ش��ي��دة ق��ائ��دة وه���ى �لرتبة 
�مللكة مبنا�شبة بعيد  �لتى متنحها 

ميالدها.
م�شاركة  بعد  �لتكرمي  ذل��ك  ي��اأت��ى 
�لعاملية  �لقمة  فى  ج��وىل  �أجنلينا 
�أوقات  فى  �جلن�شى  �لعنف  لإنهاء 
ل��ن��دن وه���و �ملوؤمتر  �حل�����روب ف���ى 
من  م�شورة  بر�شالة  �ختتم  �ل��ذى 
ل���الأمم �ملتحدة بان  �ل��ع��ام  �لأم���ن 
ك��ى م��ون حت��ت ع��ن��و�ن �لغت�شاب 

�أمر مدمر مثل �أى ر�شا�شة .
�لعر�س  دور  يعر�س فى  �أنه  يذكر 
حاليا فيلم �لنجمة �أجنلينا جوىل 
Maleficent ، وهو �لفيلم �لذى 
�أح�������دث ���ش��ج��ة ك���ب���رية م���ن���ذ بدء 
به  ��شتخدم  �أن��ه  خا�شة  ت�شويره، 
�إبهار  على  عملت  حديثة  تقنيات 
�مل�����ش��اه��دي��ن، و�ل��ف��ي��ل��م م��ن �إخ���ر�ج 
و�شيناريو  ����ش���روم���ربج،  روب�����رت 
وح������و�ر ل��ي��ن��د� ول���ف���ارت���ون وب���ول 
�أجنلينا  ب��ط��ول��ة  دي��ن��ى، وه���و م��ن 
�إيزىل  و�أينديا  فانينج  و�آل  ج��وىل 
وبرينتو �شويت�س و�شارليتو كوبلى، 
وت����دور �أح�����د�ث �ل��ف��ي��ل��م ف��ى �إط���ار 
م����ن �ل���ف���ان���ت���ازي���ا و�خل����ي����ال حول 
�ل��ق�����ش��ة �ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة ع���ن �أم���رية 
جديدة  مبعاجلة  �ل��ن��ائ��م  �جل��م��ال 
�ل�شر  �أم��������رية  ن���ظ���ر  وج����ه����ة  م����ن 

.Maleficent

عالجات طبيعية لتوتر العيون 
�أو �لهاتف  �أ�شياء مثل �شا�شة �لكمبيوتر  �إىل  عندما تنظر 
للتكيف مع  مفرطاً  �لعينن جهد�ً  �لع�شالت حول  تبذل 
�لتكيف  ه��ذ�  وي�شبب  �ل�شا�شة،  م��ن  ينبعث  �ل��ذي  �ل�شوء 
تتلقاها  �لتي  �ل�شور  �شرعة  يف  تغيري�ً  �مل�شتمر  و�لتعديل 
�لعن، وينتج عن ذلك توتر �لعيون. �لعن �لب�شرية غري 
�أو �لهاتف، ويعترب  �إىل �شا�شة �لتلفزيون  م�شّممة لتنظر 

ن�شاط �لتعديل �مل�شتمر من �أكرث عو�مل تدهورها.
�لدورة  حت�شن  على  �لعمل  علينا  �ل�شرر  ه��ذ�  لت�شحيح 
على  للحفاظ  �ل��ب�����ش��ري��ة  و�لأع�����ش��اب  للعيون  �ل��دم��وي��ة 

�شحتهم. كيف ميكن �لقيام بذلك؟
متارين �لعيون: ميكن حتفيز ع�شالت �لعينن كل �شباح 
بغ�شل �ل��وج��ه ب��امل��اء �ل��ب��ارد، ث��م م��لء �لفم ب��امل��اء، و�إغالق 
على  �لتمرين  هذ�  ي�شاعد  �لبارد.  باملاء  ور�شهما  �لعينن 
ي�شببه  �ل���ذي  �ل�شغط  ب�شبب  �لعينن  ع�شالت  حتفيز 
�متالء �لفم باملاء، بينما ي�شاعد ر�س �ملاء على �لعينن على 
لالأ�شخا�س  �لعيون:  تدليك  �لع�شبية.  �لنهايات  �إح��ي��اء 
طويلة.  �شاعات  �لكومبيوتر  �شا�شات  �أم��ام  يعملون  �لذين 
تكون  بحيث  �حلاجب،  حول  و�ل�شبابة  �لإبهام  بو�شع  قم 
بلطف  ��شغط  �أع���اله.  و�لإب��ه��ام  �حلاجب  �أ�شفل  �ل�شبابة 
كل  على  بلطف  بال�شغط  وق��م  باإ�شبعيك،  �حلاجب  على 
على  بلطف  بالإبهام  ��شغط  ذل��ك  بعد  �حلاجب.  مناطق 

�شاعات   4-3 ك��ل  بالتمرين  ق��م  �ل��ع��ن.  �ملناطق ح��ول  ك��ل 
ع�شالت  حتفيز  �لعينن.  حل  �لدموية  �ل��دورة  لتح�شن 
بتدوير  قم  �لعن،  ع�شالت  �لتمرين  ه��ذ�  يحّفز  �لعن: 
مقلة �لعن مرة �إىل �ليمن، ومرة �إىل �لي�شار، ثم �شعود�ً 
ونزوًل، ثم قم بالتدوير باجتاه عقارب �ل�شاعة، ثم عك�س 
هذ� �لجتاه. كرر �لتمرين 3-4 مر�ت. ر�حة �لعيون: �أحد 
�أن  ن�شاطها  ��شتعادة  على  �لعن  ت�شاعد  �لتي  �لأ�شاليب 
تعطيها ر�حة عن طريق و�شع ر�حتي �ليدين على �لعينن 
ملدة 30 ثانية حتى ت�شعر �أنهما د�فئتن، قم بفرك �لعينن 
بر�حتي �ليد، ثم �شع ر�حتي �ليد على �لعينن ملدة دقيقة. 
�ل�شوء  ليعتاد�  �ل��وق��ت  و�منحهما  ب��ب��طء،  عينيك  �ف��ت��ح 
تدريجياً، ول تنظر �إىل �شوء �شاطع حتى يعتاد� �ل�شوء. 
�إنه  �لعيون،  ل�شحة  ج��د�ً  ���ش��روري  �لعميق  �ل��ن��وم  �ل��ن��وم: 
نف�شه. كذلك يقول �خلرب�ء  �إ�شالح  ي�شاعد �جل�شم على 
10 دقائق قبل �لنوم ي�شاعد �لعينن على  �إن �لتاأمل ملدة 
�لتمارين  �لنظر عن  بغ�س  �لغذ�ئي.  �لنظام  �ل�شرخاء. 
لتعمال  �ل�شحي  �ل��غ��ذ�ء  �إىل  �لعيون  حتتاج  و�ل�شرخاء 
�لعيون:  �إك�شري  تعترب  �لتي  �لأغذية  تناول  جيد.  ب�شكل 
و�لبطاطا  �جل��زر  تناول  كذلك  و�ل��ت��ن.  و�لزبيب،  �ل��ل��وز، 
�أغنى  من  لأنها  �خل�شر�ء  �لورقية  و�خل�شرو�ت  �حللوة 

�لأطعمة بفيتامن �أ . 

جنيفر لوبيز لن تعتزل 
الفن اأبدًا

�لغناء  جم��ال  يف  تعمل  �شتظل  �إن��ه��ا  لوبيز  جنيفر  �مل�شهورة  �لأمريكية  �لنجمة  قالت 
و�ل�شتعر��س حتى يف �شن �ل�شيخوخة، ح�شب تقارير �إخبارية �م�س �لإثنن.

جمهورها  �لعامل،  كاأ�س  �فتتاح  حفل  يف  �ملا�شي  �خلمي�س  �شاركت  �لتي  لوبيز،  وطماأنت 
يف  �ل�شتمر�ر  ق��ررت  لأنها  �لعمر،  بها  تقدم  كلما  �لع��ت��ز�ل،  ل�شغوط  تر�شخ  لن  باأنها 
باأخبار  �ملعني  �لإلكروين  ميوزيك  كونتاكت  موقع  ح�شب  �شيخوختها،  يف  حتى  عملها 

�مل�شاهري.


