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نادي الإمارات 
يحتفي بفريق اليد

عربي ودويل

نهيان بن مبارك يفتتح م�ؤمتر الإمارات 
الدويل الأول حتت �صعار )الغد اأ�صبح الي�م(  

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

باك�صتان جتّدد معار�صتها 
للغارات بطائرات ال�صتطالع 

   

الزياين يهنئ قادة دول جمل�س التعاون 
مبنا�سـبة مـرور 32 عامــا على تاأ�سـي�سـه

•• الريا�ض-وام: 

العربية  ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام ملجل�س  الأم���ن  م��ع��ايل  رف��ع 
الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين خال�س التهاين والتربيكات 
اإىل مقام اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول املجل�س وذلك مبنا�شبة 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  لقيام  وال��ث��الث��ن  الثانية  ال��ذك��رى 
العربية. وقال معاليه اإن هذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن 
والنماء  اخل��ر  م�شرة  حققته  مبا  واع��ت��زازا  فخرا  تزيدنا  خليجي 
بارزة ت�شتهدف  واإجن��ازات  را�شخ وتعاون �شامل  والعطاء من تالحم 
اإىل  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  و�شتوؤدي  ومواطنيها  املجل�س  دول  وتقدم  خر 
التعاون  ملجل�س  العام  الأم��ن  واأ�شاد  والتكامل.  الرتابط  من  املزيد 
يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة بجهود اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو القادة 
املوؤ�ش�شن ملجل�س التعاون اخلليجي رحمهم اهلل الذين اأر�شوا قواعد 
فجاءت  ���ش��ادق��ة  وع��زمي��ة  �شلبة  واإرادة  ثاقبة  روؤى  متينةقوامها 
ث��م��رات عطائهم وب��ذل��ه��م واإخ��ال���ش��ه��م ع���زا وخ���را ع��م ك��اف��ة دول 
ال��ع��ام ملجل�س  الأم���ن  واأك���د  العربية والإ���ش��الم��ي��ة.  وال���دول  املجل�س 
بالبنان  اإليها  ي�شار  اليوم منظومة دولية  اأ�شبح  املجل�س  اإن  التعاون 
التكتالت  نحو  يتجه  ال��ذي  ال��دويل  املجتمع  �شمن  فارقة  وعالمة 
والحتادات فم�شرته املباركة را�شخة قوية الأ�ش�س ومكتملة الأركان 
وتفاوؤل.  اأمل  بكل  الأجيال  وم�شتقبل  اأجل حا�شر  وتنجز من  تبني 
وقال الدكتور عبداللطيف الزياين اإنه بف�شل من اهلل العلي القدير 
وحكمة اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول املجل�س وروؤيتهم الثاقبة 
مواطنيها  والتفاف  ال�شت  دول��ه  انتهجتها  التي  الواعية  وال�شيا�شة 
ال��ت��ع��اون م��ن تخطي  الأوف���ي���اء ودع��م��ه��م للم�شرة مت��ك��ن جم��ل�����س 
العديد من ال�شعاب التي واجهت م�شرته وجتاوز الظروف املعقدة 
وامل�شطربة التي عا�شتها املنطقة على مدى اأكرث من ثالثن عاما 
واأ�ش�س عالقات وثيقة مع خمتلف  ب��ارزة وم�شهودة  وحقق اجن��ازات 
دول العامل.                                                             التفا�شيل )�س7(

الق�شر ما زالت �شامدة يف وجه الق�شف اجلوي واملدفعي لقوات الأ�شد وحزب اهلل )ا ف ب(

دم�سق ت�سرب عدرا بالكيماوي  وت�سارك مبوؤمتر ال�سالم ..واجتماع دويل منتظر حلقوق الإن�سان  

ت�ساعد املواجهات وعنا�سر حزب اهلل والنظامي يت�ساقطون يف الق�سري واحلر يتقدم بدرعا 

�سالح اجلو الربيطاين يجرب طائرة باك�ستانية 
على حتويــل م�ســارهـا العتقـال 2 من ركابهـا

•• لندن-ا.ف.ب 

اكد م�شوؤولون ان طائرات تابعة ل�شالح اجلو امللكي 
ال���ربي���ط���اين ق��ام��ت مب��واك��ب��ة ط���ائ���رة رك����اب تابعة 
مطار  اىل  ايرلينز  انرتنا�شونال  باك�شتان  ل�شركة 
يف لندن بعد وقوع حادثة على منت الطائرة، وقامت 
ال�شرطة باعتقال اثنن من ركابها..واعلنت �شرطة 
انها  املطار  يقع  حيث  الربيطانية  اي�شك�س  منطقة 
اعتقلت اثنن من ركاب الطائرة الباك�شتانية. وقال 
اىل  ال�شرطة  عنا�شر  �شعد  ال�شرطة  با�شم  املتحدث 
منت الطائرة واعتقلوا رجلن ي�شتبه بانهما عر�شا 
التي  الطائرة  ان  ال�شرطة  للخطر..وقالت  الطائرة 
كانت يف رحلة بن لهور الباك�شتانية ومان�ش�شرت يف 
�شمال غرب انكلرتا، هبطت ب�شالم يف مطار �شتان�شتد 

قرب لندن بعد ان اجربت على تغير م�شارها.
تغريدة على موقع  ذك��رت يف  اي�شك�س  �شرطة  وكانت 
ت��وي��رت ان ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي مت حت��وي��ل م�����ش��اره��ا اىل 
توا�شل  و�شركاوؤها  ال�شرطة  الن.  هبطت  �شتان�شتد 
ان  ال���دف���اع  ب��ا���ش��م وزارة  م��ت��ح��دث  ال���ت���دخ���ل..وق���ال 
طائرات من طراز تايفون اقلعت من قاعدة لل�شالح 
من  ق�شر  وق��ت  قبل  احل��ادث��ة،  بعد  امللكي  اجل���وي 
موعد هبوط الطائرة يف مان�ش�شرت ال�شاعة 13،00 

تغ.
وقال املتحدث ان طائرات تايفون اقلعت من قاعدة 
كونينغزبي للتحقق ب�شاأن حادثة على منت طائرة يف 

املجال اجلوي الربيطاين.
وبعد هبوط الطائرة قال املتحدث با�شم وزارة الدفاع 

ان امل�شالة الن بيد ال�شرطة وان دورنا انتهى.

الفجر........    04:10            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:47   
املغرب.....   07:06  
الع�صاء......   08:36

•• عوا�صم-وكاالت:

ت���وا����ش���ل���ت ح�����دة امل����واج����ه����ات يف 
حم�س،  ب��ري��ف  الق�شر  مدينة 
باأنها  و����ش���ف���ت  ح���م���ل���ة  و�����ش����ط 
القوات  ت�����ش��ن��ه��ا  ال���ت���ي  الأع����ن����ف 
م�شنودة  ال�����ش��وري��ة  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
اللبناين  اهلل  حزب  من  بعنا�شر 
يف  التوايل،  على  ال�شاد�س  لليوم 
م�شلحي  اأن  نا�شطون  اأف��اد  حن 
اأحد  يف  تقدما  حققوا  املعار�شة 

املواقع.
م�شلحي  اأن  امل�������ش���ادر  واأف��������ادت 
املعار�شة ت�شدوا ملحاولة اقتحام 
من  ثمانية  فيها  قتلوا  ج��دي��دة 
ع��ن��ا���ش��ر ح���زب اهلل وث��الث��ة من 
ج��ن��ود ال���ن���ظ���ام، ل��رت��ف��ع بذلك 
عدد قتلى حزب اهلل يف الق�شر 
ك��م��ا يفيد  م��ائ��ة  م���ن  اأك����رث  اإىل 

نا�شطون.
من  امل��ع��ار���ش��ة  م�شلحو  واأع���ل���ن 
اأخ����رى ت��ق��دم��ه��م يف قرية  ج��ه��ة 
اجلو�شية بعد ا�شتعادة �شيطرتهم 
على ثالثة مواقع يف وقت �شابق 
النظام  ق���وات  ب��امل��دي��ن��ة. وك��ان��ت 
الق�شر  لأح��ي��اء  ق�شفها  كثفت 
املدنين  م�����ن�����ازل  م�������ش���ت���ه���دف���ة 

واملحال التجارية و�شط املدينة.

يف الأثناء و�شلت الق�شر بع�س 
التابعة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال���ك���ت���ائ���ب 
ل��ل��ج��ي�����س احل�����ر مل���������وؤازرة ق����وات 
وجهه  لنداء  ا�شتجابة  املعار�شة 

الئتالف الوطني ال�شوري.
يف املقابل، نفى م�شوؤول العالقات 
يكون  اأن  اهلل  بحزب  الإع��الم��ي��ة 
مبدينة  احل��������زب  ق���ت���ل���ى  ع�������دد 
ال��ق�����ش��ر ال�����ش��وري��ة ق���د جت���اوز 
اأي تف�شيل  اإعطاء  املائة، راف�شا 

عن املو�شوع.
وت��ت��ع��ر���س ال��ق�����ش��ر م��ن��ذ اأي����ام 
قوات  قبل  من  مركزة  لهجمات 
ال��ن��ظ��ام م��دع��وم��ة م��ن م�شلحي 
منطقة  تعترب  حيث  اهلل،  ح��زب 
ت�شكل  ل��ك��ون��ه��ا  اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
دم�شق  بن  اأ�شا�شية  و�شل  �شلة 
وخطا  ال���������ش����وري،  وال�������ش���اح���ل 
من  لقربها  ل��الإم��دادات  رئي�شيا 

احلدود اللبنانية.
اآخ�����ر، ق����ال املركز  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
اإن اجلي�س  ال�����ش��وري  الإع��الم��ي 
على  ال�شيطرة  م��ن  متكن  احل��ر 
ح��اج��ز ال��ن��ادي ال��ري��ا���ش��ي ومقر 

حزب البعث يف درعا البلد.
ب��ع��د م���ع���ارك عنيفة  ج����اء ذل����ك 
ع�����ش��ري��ن يوما،  ن��ح��و  ا���ش��ت��م��رت 
جميع  ت�شبح  ال�شيطرة  وب��ه��ذه 

اأحياء مدينة درعا البلد با�شتثناء 
اجلمرك واملن�شية خارج �شيطرة 

اجلي�س ال�شوري النظامي.
قوات  ق�شفت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
�شجن  ال�����ش��وري حميط  ال��ن��ظ��ام 
ال���ذي حتا�شره  امل���رك���زي،  ح��ل��ب 
ق����وات امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة منذ 

موؤمتر  يف  للم�شاركة  م�شتعدة 
ج��ن��ي��ف 2 اخل��ا���س ب��اإي��ج��اد حل 
توا�شل  بينما  ال�شورية،  لالأزمة 
م�شاوراتها  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة 
يف اإ���ش��ط��ن��ب��ول ب�����ش��اأن ع����دد من 
امل�شاركة  اإمكانية  بينها  الق�شايا 

يف املوؤمتر الدويل ذاته. 

اأكرث من �شهر.
التن�شيق  جل��ان  ق��ال��ت  دم�شق  يف 
ال���ن���ظ���ام  ق���������وات  اإن  امل����ح����ل����ي����ة 
الكيمياوي  ال�شالح  ا�شتخدمت 

مبنطقة عدرا بريف دم�شق.
اخلارجية  وزارة  اأعلنت  �شيا�شيا 
ال�شورية  احلكومة  اأن  الرو�شية 

اإن�شانيا طالبت الوليات املتحدة 
وت��رك��ي��ا وق��ط��ر اجل��م��ع��ة رئي�س 
جمل�س حقوق الن�شان يف المم 
اجتماع  اىل  ب��ال��دع��وة  امل��ت��ح��دة 
امل��ق��ب��ل للبحث  ع��اج��ل ال���ش��ب��وع 
الن�شان  حقوق  و�شع  تدهور  يف 
وع���م���ل���ي���ات ال���ق���ت���ل الخ�������رة يف 

الق�شر.
وف���ي���م���ا ت����ب����داأ الث����ن����ن ال������دورة 
الثالثة والع�شرون ملجل�س حقوق 
رئي�س  على  يتعن  بات  الن�شان، 
لجراء  م��وع��د  حت��دي��د  املجل�س 
هذه املناق�شات التي يفرت�س ان 

جترى الثالثاء او الربعاء
التي  الوىل  امل���رة  لي�شت  وه���ذه 
الدبلوما�شيون  خاللها  يجتمع 
يف ج��ن��ي��ف مل��ن��اق�����ش��ة ال���و����ش���ع يف 
اج��ت��م��ع جمل�س  ����ش���وري���ا. وق����د 
ح���ق���وق الن�������ش���ان خ��م�����س م���رات 
دورات  ارب���ع  )خ���الل  الن  ح��ت��ى 
منذ  ط��ارئ��ة(  ومناق�شة  خ��ا���ش��ة 
مار�س  اذار  يف  ال����ن����زاع  ب����داي����ة 

.2011
الطارئ،  ال��ن��ق��ا���س  ه���ذا  وخ���الل 
���ش��ت��ك��ون ���ش��وري��ا م���رة اخ����رى يف 
���ش��ل��ب م���ن���اق�������ش���ات امل���ج���ل�������س يف 
مع  يونيو،  ح��زي��ران  من  الثالث 
للجنة  ج���دي���د  ت��ق��ري��ر  ت���ق���دمي 

علماء دين �شنة و�شيعة ي�شلون معا �شالة اجلمعة يف عدة مناطق عراقية دحرا للفتنة)ا ف ب(

•• بغداد-وكاالت:

توا�شلت ام�س املظاهرات يف عدة 
واأق��ي��م��ت �شلوات  ع��راق��ي��ة  م���دن 
اجلمعة حتت �شعارات احتجاجية 
ع��ل��ى ���ش��ي��ا���ش��ات رئ��ي�����س ال������وزراء 
نوري املالكي، بينما اقيمت �شالة 
دعا  ب��غ��داد  العا�شمة  يف  م��وح��دة 
لها املالكي، وذلك يف وقت اأعربت 
تزايد  حيال  قلقها  عن  وا�شنطن 

اأعمال العنف يف البالد. 
امل�شلن  ع�������ش���رات  �����ش����ارك  وق�����د 
بينهم م�����ش��وؤول��ون وم��وظ��ف��ون يف 
ال���وق���ف���ن ال�����ش��ي��ع��ي وال�����ش��ن��ي يف 
ن�شب  يف  املوحدة  اجلمعة  �شالة 
املالكي  وك���ان  ب��غ��داد.  يف  ال�شهيد 
دعا لهذه ال�شالة ردا على ما قال 

اإنها فتنة طائفية يف البالد.
واأكد خطيب هذه ال�شالة رئي�س 
اأحمد  ال�����ش��ن��ي  ال����وق����ف  دي�������وان 
ال�����ش��ام��رائ��ي ع��ل��ى ح���رم���ة ال���دم 
ال��ع��راق��ي، وع��ل��ى ���ش��رورة تعزيز 
للعراقين  اجل����ام����ع  اخل����ط����اب 
ونبذ ما �شماه اخلطاب الطائفي 
مقابل  ال��ع��ن��ف.يف  على  امل��ح��ر���س 
من  الآلف  ع�شرات  ت��واف��د  ذل��ك 
العت�شام  ���ش��اح��ات  اإىل  امل�شلن 
يف مدن عدة للم�شاركة يف �شالة 

ينفذ  اأبــوظــبــي  ــدين  م دفــاع 
ــة حــديــثــة  ــي ــن ــق ـــة ت ـــرب جت
احلـــرائـــق مـــكـــافـــحـــة  يف 

 •• ابوظبي -وام: 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأج�����رت 
اأبوظبي جتربة عملية  امل��دين يف 
ون  نظام  ت�شمى  ج��دي��دة  لتقنية 
وذلك  احل��رائ��ق  ملكافحة  �شيفن 
املدين  الدفاع  اأكادميية  مبنى  يف 
باأبوظبي. ح�شر التجربة العقيد 
جمعة �شامل علي نائب مدير عام 
والعقيد  باأبوظبي  املدين  الدفاع 
امل����زروع����ي مدير  ه����الل ع��ي�����ش��ة 
والتدخل  ال�شالمة  ���ش��وؤون  اإدارة 
ملكتب  ال��ع��ام��ة  ب��الأم��ان��ة  ال�شريع 
�شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
من  كبر  وع���دد  الداخلية  وزي���ر 
العامة للدفاع  بالقيادة  ال�شباط 
املدين  ال���دف���اع  واإدارات  امل����دين 
ال�����دول�����ة ومم���ث���ل���ي اجل���ه���ات  يف 
واخلا�شة.  امل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
واأكد العقيد جمعة �شامل حر�س 
الإدارة العامة على جت�شيد روؤية 
وزارة الداخلية وروؤيتها يف تطوير 
ج��ه��از ال���دف���اع امل����دين لف��ت��ا اإىل 
ال�شركة �شاحبة  زي���ارة  اأن��ه مت��ت 

التقنية يف مقرها باأملانيا.
التفا�شيل )�س(

احتجاجات �سد املالكي و�سلوات موحدة يف العراق

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  قال 
اإ���ش��رائ��ي��ل فقدت  اإن  ه��ي��غ  ول��ي��ام 
ب����الده ودول  ال��ت��اأي��ي��د يف  ب��ع�����س 
الوقت  اأخ�����رى مب����رور  اأوروب����ي����ة 
الذي  ال�شتيطان  ن�شاط  ب�شبب 
متار�شه يف الأرا�شي الفل�شطينية. 
وح������دد م���وق���ف ب������الده م����ن هذا 

ال�شتيطان قائال نحن ندينه.
واأ����ش���اف ال���وزي���ر ال��ربي��ط��اين يف 
مقابلة مع قناة �شكاي نيوز بثتها 
ب�شدة  ن���رف�������س  اجل���م���ع���ة  ام�������س 
اإق���ام���ة امل�����ش��ت��وط��ن��ات يف الأر�����س 
معه  نعمل  بلد  اإ�شرائيل  املحتلة، 
نرف�س  ول��ك��ن��ن��ا  ك���ث���رة،  ب���ط���رق 
ت�شريحات  ال���ش��ت��ي��ط��ان.وج��اءت 
بها  اأدىل  اأخ���������رى  ع���ق���ب  ه���ي���غ 
الإ�شرتاتيجية  ال�������ش���وؤون  وزي����ر 
�شتاينت�س  ي���وف���ال  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
امل�����ق�����رب م�����ن رئ����ي���������س ال����������وزراء 
ل�شحيفة  ن��ت��ن��ي��اه��و  ب���ن���ي���ام���ن 
وقال  الربيطانية،  تلغراف  ديلي 
اإ�شرائيل  جت��اه  ال��ن��ظ��رة  اإن  فيها 

يف ب��ري��ط��ان��ي��ا اأك����رث ���ش��ل��ب��ي��ة من 
بعملية  يتعلق  اأخرى.وفيما  دول 
نافذة  اأن  من  هيغ  ح��ذر  ال�شالم، 
لإ�شرائيل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ال��ف��ر���ش��ة 
وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن ل��الت��ف��اق على 
تنغلق  ال���دول���ت���ن  ح���ل  ���ش��ي��اغ��ة 
اإ�شرائيل  اأن  يعني  مم��ا  ب�شرعة 
ال�شمتن  على  للحفاظ  �شت�شارع 
ب�شدة،  ب��ه��م��ا  ت��ت��م�����ش��ك  ال���ل���ت���ن 
يهودية  دول������ة  ت���ظ���ل  اأن  وه���م���ا 

ودميقراطية.
ُيذكر اأن هيغ اأعرب -خالل زيارته 
لالأرا�شي الفل�شطينية واإ�شرائيل 
اإط���ار  يف  اخل��م��ي�����س  الأول  اأم�����س 
تزامنت  اأو���ش��ط��ي��ة  ���ش��رق  ج��ول��ة 
الأمركي  ل��ن��ظ��ره  اأخ�����رى  م���ع 
ج���ون ك���ري ب��ه��دف دف���ع عملية 
ال�����ش��الم- ع��ن دع��م ب���الده ب�شكل 
كامل للجهود الأمركية الرامية 

اإىل ا�شتئناف املفاو�شات .

موحدة  .
الآلف  ع�����������ش�����رات  اأدى  وق�������د 
بغداد(  )�شمال  �شامراء  مبدينة 
�شعارها  جمعة  يف  موحدة  �شالة 
خيارنا  امل�����ي�����دان  يف  م����ن  خ����ي����ار 
اخلطيب  خ����الل����ه����ا  ا����ش���ت���ن���ك���ر 
املالكي  حم��������اولت  ����ش���م���اه���ا  م����ا 
�شورة  وت�شويه  احلقائق  لتزوير 

ال�شلمية.واأ�شاف  الح��ت��ج��اج��ات 
ممار�شات  اأن  اجل��م��ع��ة  خ��ط��ي��ب 
جتر  الطائفية  املالكي  و�شيا�شات 
ال��ب��الد ن��ح��و م��ن��ح��در خ��ط��ر ما 
مل يتدارك العقالء املوقف، وفق 
تعبره. واأكد ا�شتمرار املظاهرات 
املوحدة  والع��ت�����ش��ام��ات واجل��م��ع 
جلميع  حلكومة  ت�شتجيب  حتى 

�شهود  الرمادياأفاد  املطالب.ويف 
الأمنية  ال�����ش��ل��ط��ات  ب�����اأن  ع���ي���ان 
ال�شحفين  م��ن  ع����ددا  اع��ت��ق��ل��ت 
من الذي كانوا ي�شعون للو�شول 
التي  الع����ت���������ش����ام  ����ش���اح���ة  اإىل 
���ش��ه��دت اأم�������س اإع�����الن ع����دد من 
عن  ان�شقاقهم  ال�شحوات  اأف���راد 

جمال�س ال�شحوات اجلديدة.

يحذر هيغ: اال�ستيطان يفقد اإ�سرائيل تاأييد االأوروبيني الــلــبــنــاين  الــرئــيــ�ــس 
الــفــتــنــة   مـــن  اهلل  حــــزب 

•• بريوت-ا.ف.ب:

مي�شال  ال��ل��ب��ن��اين  ال��رئ��ي�����س  ن��ب��ه 
���ش��ل��ي��م��ان ام�������س اجل���م���ع���ة حزب 
م�شاركته  ب�شبب  الفتنة  اىل  اهلل 
القوات  ج���ان���ب  اىل  امل����ع����ارك  يف 
يف  �شيما  ل  ال�����ش��وري��ة  النظامية 
ال�شرتاتيجية،  الق�شر  مدينة 
األقاها  كلمة  يف  ج��اء  م��ا  بح�شب 
ال����دف����اع  وزارة  زي�����ارت�����ه  خ�����الل 
ال�����وط�����ن�����ي..وق�����ال ����ش���ل���ي���م���ان ان 
وا�شمى  اع���ل���ى  امل���ق���اوم���ة  م���ع���اين 
ان تغرق يف  املعاين وم��ن  من كل 
رم��ال الفتنة، ان يف �شوريا، او يف 
لبنان وذلك يف ا�شارة اىل احلزب 
التي  ال�����ش��خ��م��ة   ال��رت���ش��ان��ة  ذي 
مقاومة  منها  ال��ه��دف  ان  ي�شدد 
ا����ش���رائ���ي���ل..وا����ش���اف  ان الم���ل 
التي  ب���امل���ب���ادىء  ك��ب��را  ي����زال  ل 
يعتنقها اجلي�س اللبناين ومعاين 
حاربت  ال��ت��ي  ال�شامية  امل��ق��اوم��ة 
وح�����ررت ل��ي�����س م���ن اج���ل ق�شية 
اج�����ل ق�شية  م����ن  ب����ل  م��ذه��ب��ي��ة 

وطنية قومية.

ـــــط الـــنـــفـــط  ـــري خ ـــج ـــف ت
ــن ــم ــي ال يف  الـــرئـــيـــ�ـــســـي 

•• �صنعاء-رويرتز:

اليمنية  ال����دف����اع  وزارة  ق���ال���ت 
وم�������ش���ادر يف ق���ط���اع ال���ن���ف���ط ان 
اأنابيب  خ��ط  ف��ج��روا  م��ه��اج��م��ن 
ام�س  اليمن  يف  الرئي�شي  النفط 
لتوقف  اأدى  م���ا  وه����و  اجل��م��ع��ة 

التدفقات.
وق���ال ب��ي��ان م��ن وزارة ال��دف��اع ان 
خم����رب����ن يف م��ن��ط��ق��ة �����ش����رواح 
مبحافظة م��اأرب يف و�شط اليمن 
فجروا خط النابيب الذي ي�شل 

اىل البحر الحمر.
يعتمد  ال�������ذي  ال���ي���م���ن  و����ش���ه���د 
لتجديد  ال��ن��ف��ط  ����ش���ادرات  ع��ل��ى 
ما  ومتويل  النقدية  احتياطياته 
ي�شل اىل 70 باملئة من امليزانية 
اأنابيب  خل��ط  متكررة  تفجرات 
ال��ن��ف��ط ال��رئ��ي�����ش��ي م��ن��ذ ان����دلع 

انتفا�شة �شعبية عام 2011.
اأعمال  ان  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
النفط  اأنابيب  خطوط  تخريب 
واأبراج الكهرباء يف ماأرب تزايدت 

ب�شدة يف اليام الخرة.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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�سرطة اأبوظبي تناق�س كيفية اتخاذ القرارات يف �سوء ندرة املعلومات
واملطارات،  املنافذ  اأم��ن  لإدارة  التابع  بالعن  هيلي  منفذ 
الأبحاث  ق�شم  رئ��ي�����س  ع��ل��ي،  اآل  خليفة  حم��م��د  وال���رائ���د 

الأمنية يف مركز دعم اتخاذ القرار .
عبد  نا�شر  جميلة  الدكتورة  املقدم   ، املحا�شرة  وقدمت 
العن،  مبدينة  والنيابة  املحاكم  �شرطة  ف��رع  مدير  اهلل، 
والدبلوما�شية  احلكومية  املن�شاآت  حماية  لإدارة  التابعة 
ال���ق���رارات يف حال  ات��خ��اذ  ال��ت�����ش��رف يف  لكيفية  ت�����ش��وراً 
اخلربة  على  العتماد  اأهمية  اإىل  لفتة  املعلومات  ن��درة 
وال��ت��ج��ارب ال�����ش��اب��ق��ة، وحت��ل��ي��ل امل��وق��ف، وال���ش��ت��ف��ادة من 
معلومات مت�شابهة مع موقف القرار، والقدرة على التنبوؤ 

واحلد�س املنطقي، وح�شاب اأف�شل و اأ�شواأ النتائج، اأو اأقل 
والتوظيف  وتداخالتها،  ال��ق��رار  بيئة  واإدراك  اخل�شائر، 
العلمي والعملي للموقف. وتناولت تعريف اتخاذ القرار 
ما  م�شكلة  حلل  متاح  بديل  من  اأك��رث  بن  املفا�شلة  باأنه 
جمموعة  اأو  ه���دف؛  لتحقيق  الأف�����ش��ل  البديل  واخ��ت��ي��ار 
لأحد  والتدقيق  والختيار احلذر  املرجوة،  الأه��داف  من 

البدائل من بن اثنن اأو اأكرث من البدائل املتاحة . 
واختتمت حديثها باأن القرار املتخذ يف �شوء ندرة املعلومات 
ي�شبه  اقل خ�شارة متوقعة، وهذا  الذي يعطي  القرار  هو 

اإىل حد ما القرارات املتخذة حتت مبداأ املخاطرة.

�شوء  يف  ال��ق��رارات  اتخاذ  كيفية  اأبوظبي  �شرطة  ناق�شت 
ندرة املعلومات  يف حما�شرة متخ�ش�شة نظمها مركز دعم 
، يف م�شرح مركز دعم اتخاذ القرار  اتخاذ القرار، اخ��راً 

مبجمع اإدارات ال�شرطة .
الظاهري،  دملوج  حميد  حممد  العقيد  املحا�شرة  وح�شر 
مدير عام ال�شرتاتيجية وتطوير الأداء بالأمانة العامة 
الداخلية،  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  �شمو  ملكتب 
وال��ع��ق��ي��د اأح���م���د ���ش��ي��ف ال��ك��ع��ب��ي، رئ��ي�����س ق�����ش��م �شرطة 
احلكومية  املن�شاآت  حماية  لإدارة  التابعة  العن  حماكم 
والدبلوما�شية، والعقيد عو�س را�شد املهري، رئي�س ق�شم 

مركزية �سرطة اأبوظبي تناق�س التح�سني امل�ستمر للخدمات والعمليات

تخريج 4 دورات بـ اأمن املنافذ يف �سرطة اأبوظبي

••  ابوظبي -وام: 

ب�شرطة  امل��رك��زي��ة  للعمليات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ن��اق�����ش��ت 
فيها  ���ش��ارك  ع��م��ل متخ�ش�شة  ور���ش��ة  خ���الل  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ري�����ش��ي م��دي��ر ع���ام العمليات  ن��ا���ش��ر  اأح���م���د  ال���ل���واء 
والعميد  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  املركزية 
العمليات  ع��ام  مدير  نائب  ال�شركال  حاجي  اإ�شماعيل 
والعمليات  للخدمات  امل�شتمر  التح�شن  �شبل  املركزية 
التي نظمتها  الور�شة  امل�شتوى الإ�شرايف. وتناولت  وفق 
الإدارة العامة للعمليات املركزية اأخرا يف فندق القرم 
و�شرح  تطبيقها  وكيفية  �شيجما   6 منهجية  ال�شرقي 
املقارنات مل�شتوى جودة 99.9 يف املائة وم�شتوى جودة 

6 �شيجما . كما ا�شتعر�شت الور�شة م�شطلح التفاوت يف 
نتائج العمليات يف زمن تقدمي اخلدمة وعدد الأخطاء 
اإىل مكان احل��ادث. وناق�س الربنامج  الو�شول  و�شرعة 
م�شادر احللول التح�شينية واأدوات التحليل وموؤ�شرات 
التح�شن  عملية  يف  الأخ�����ش��ر  احل���زام  ودور  العمليات 
من جمع البيانات وتف�شر البيانات وحتليل التكاليف 
ومهارات  العمليات  وتثبيت  التح�شن  ف��ر���س  وت��ربي��ر 
احلزام الأ�شود يف حل امل�شاكل واإدارات اجلودة واأ�شا�شيات 
امل�شاريع  واإدارة  العمل  وفريق  التغير  واإدارة  الإح�شاء 
مناق�شة  متت  الور�شة  نهاية  ويف  والإر���ش��اد.  والتدريب 
بع�س حالت التح�شن مل�شاريع القيادة العامة ل�شرطة 

اأبوظبي وميثاق م�شروع 6 �شيجما/.

•• ابوظبي -وام: 

اأمن  �شرطة  يف  وامل���ط���ارات  امل��ن��اف��ذ  اأم���ن  معهد  احتفل 
املنافذ واملطارات ب�شرطة اأبوظبي بتخريج 54 م�شاركا 
ال�شرطية  العلوم  خمتلف  يف  متخ�ش�شة  دورات   4 يف 
ا�شتمرت اأ�شبوعا . وقال العقيد مبارك �شعيد املن�شوري 
رئي�س ق�شم املراقبة والتفتي�س واملتابعة يف اإدارة �شرطة 
اأبوظبي خ��الل حفل  وامل��ط��ارات يف �شرطة  املنافذ  اأم��ن 
جت�شيدا  ياأتي  ال�شرطية  العنا�شر  تدريب  اأن  التخرج 
وفق  املنت�شبن  بتاأهيل  اأبوظبي  �شرطة  ل�شرتاتيجية 
�شرطة  اأن  واأ�شاف  العاملية.  واملمار�شات  املعاير  اأف�شل 
اأب��وظ��ب��ي حت��ر���س ع��ل��ى م��واك��ب��ة امل�����ش��ت��ج��دات يف كافة 
املجالت ال�شرطية والأمنية مبا ي�شمن ا�شتمرار اإمارة 

خالل  من  وال�شالمة  ب��الأم��ن  ينعم  كمجتمع  اأبوظبي 
واملقيمن  للمواطنن  اجل���ودة  عالية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
اخل��ري��ج��ن مثمنا  امل��ن�����ش��وري  العقيد  وه��ن��اأ  وال�����زوار. 
الدورات  يف  بانتظامهم  قدراتهم  تطوير  يف  جهودهم 
يف  الأداء  م�شتوى  ورف���ع  التميز  مب��وا���ش��ل��ة  وط��ال��ب��ه��م 
الوطن  �شاأنه خدمة  املجالت كافة وتقدمي كل ما من 
واحلفاظ على مكت�شباته. من جهتها ذكرت املقدم نعيمة 
�شامل عواد مديرة فرع التدريب باملعهد اأن 54 خريجا 
جمهورية  من  اأحدهم  ال�شرطية  الإدارات  خمتلف  من 
خاللها  تعرفوا  دورات   4 يف  التحقوا  ال�شقيقة  لبنان 
على عدد من املهام ال�شرطية اخلا�شة بوظائفهم. ويف 
ال�شهادات  بتوزيع  املن�شوري  العقيد  ق��ام  احلفل  ختام 

على اخلريجن.

دفاع مدين اأبوظبي ينفذ جتربة تقنية حديثة يف مكافحة احلرائق

الداخلية تناق�س التقييم الذاتي ملراكز خدمة املتعاملني 

تخريج اأربع دورات متخ�س�سة مبدر�سة ال�سرطة االحتادية بال�سارقة 

•• ابوظبي -وام: 

للدفاع  ال���ع���ام���ة  الإدارة  اأج������رت 
اأب��وظ��ب��ي جتربة عملية  امل��دين يف 
ون  ن��ظ��ام  ت�شمى  ج��دي��دة  لتقنية 
���ش��ي��ف��ن مل��ك��اف��ح��ة احل���رائ���ق وذلك 
ال��دف��اع املدين  اأك��ادمي��ي��ة  يف مبنى 
العقيد  التجربة  باأبوظبي. ح�شر 
جمعة �شامل علي نائب مدير عام 
والعقيد  باأبوظبي  امل��دين  ال��دف��اع 
امل�����زروع�����ي مدير  ع��ي�����ش��ة  ه�����الل 
والتدخل  ال�شالمة  ���ش��وؤون  اإدارة 
ال�����ش��ري��ع ب��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ملكتب 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  �شمو 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وع���دد ك��ب��ر من 
للدفاع  العامة  بالقيادة  ال�شباط 
امل���دين  ال����دف����اع  واإدارات  امل�����دين 
ال������دول������ة ومم����ث����ل����ي اجل����ه����ات  يف 
احلكومية املحلية واخلا�شة. واأكد 
العقيد جمعة �شامل حر�س الإدارة 

•• ابوظبي -وام:

 ناق�س فريق تطوير اخلدمات يف وزارة الداخلية عملية التقييم الذاتي ملراكز 
خدمة املتعاملن وفقا ملعاير برنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة 
ا�شتعر�س  كما  دب��ي.  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  املتعاملن  خدمة  وجتربة 
املدرجة  املو�شوعات  من  ع��ددا  2013م  ل�شنة  الثاين  اجتماعه  يف  الفريق 
حمد  مانع  الرائد  واأك��د  املتعاملن.  بخدمة  ال�شلة  ذات  اأعماله  ج��دول  يف 
الزعابي نائب مدير اإدارة خدمة املتعاملن يف الإدارة العامة لال�شرتاتيجية 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  العامة  بالأمانة  الأداء  وتطوير 
وزير الداخلية خالل تروؤ�شه الجتماع اأهمية دور الفرق الفرعية يف جميع 
اأهمية الدقة وال�شرعة يف  ال��وزارة لتطوير اخلدمات .. لفتا اإىل  قطاعات 
وتدريب  تاأهيل  باأهمية  ونوه  للمتعاملن.  املقدمة  عملية ح�شر اخلدمات 
فريق تطوير اخلدمات الرئي�شي وفرق تطوير اخلدمات الفرعية يف جميع 
احلكومية  للخدمة  الإم�����ارات  ب��رن��ام��ج  معاير  على  ب���ال���وزارة  ال��ق��ط��اع��ات 

املتميزة لعملية التقييم الذاتي على مراكز خدمة املتعاملن. 

•• ابوظبي -وام:

 خرجت مدر�شة ال�شرطة الحتادية يف مقرها بال�شارقة اأخرا اأربع دورات 
متخ�ش�شة �شملت دورة املحا�شبة املالي�ة ودورة الطباعة واإدخال البيانات 
املحا�شري�ن  اإع�����داد  ودورة  التت��را  اأجهزة  ت�شغيل  ودورة  الآيل  باحلا�شب 
التابعة  والإدارات  القيادات  ومنت�شبة من خمتلف  59 منت�شبا  مب�شاركة 
املدر�شة  مدير  الهاجري  عبداهلل  اأحمد  العميد  واأك��د  الداخلية.  ل��وزارة 
حر�س وزارة الداخلية على عقد دورات متخ�ش�شة طوال العام ملنت�شبيها 
ملواكبة امل�شتجدات يف املجال ال�شرطي واملجال العلمي ومبا يلبي متطلبات 
العاملية.  املعاير  اأح��دث  وف��ق  ال���وزارة  واحتياجات  والتطوير  التحديث 
اأف�شل  ال���دورات  ملنت�شبي  توفر  الحت��ادي��ة  ال�شرطة  مدر�شة  اأن  واأ���ش��اف 
يف  ي�شهم  مبا  وميدانية  علمية  بخربات  وت�شتعن  التدريبية  الكفاءات 
اإك�شاب املتدربن مزيدا من املهارات واخلربات داعيا اخلريجن لتطبيق 
باحرتافية  املختلفة  عملهم  جم��الت  يف  تلقوها  التي  وامل��ع��ارف  العلوم 

ومهارة. 

للحريق وخفة وزن  الفوم  احتواء 
اخل��رط��وم ع��الوة على قدرتها يف 
من  اأط��ول  م�شافات  من  املكافحة 
اإىل  ال�شكر  وق��دم  ال��ع��ادي.  النظام 
التجربة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ن 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  ومم����ث����ل����ي 
ح�شورهم  على  واخلا�شة  املحلية 
ال�شراكة  ي����ع����زز  ال�������ذي  الأم���������ر 
الداخلية.  وزارة  اأه��داف  وحتقيق 
وقال املالزم اأول حميد عبداهلل اآل 
التجربة  على  العام  امل�شرف  علي 
هذه  م���ن  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال���ه���دف  اإن 
ال��ع��م��ل��ي��ة ه��و مالحظة  ال��ت��ج��رب��ة 
الفوارق الرئي�شية للنظام احلايل 
مركبات  يف   - امل�����ش��غ��وط  امل����اء   -
بالدولة  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  الإط����ف����اء 
والنظام اجلديد عن طريق جتربة 
النظامن يف مكافحة حريق �شب 
ب��ث��الث��ة جم�����ش��م��ات م��ت�����ش��اب��ه��ة يف 

الكم و الوزن. 

وزارة  روؤي���ة  جت�شيد  على  ال��ع��ام��ة 
الداخلية وروؤيتها يف تطوير جهاز 
ال��دف��اع امل��دين لفتا اإىل اأن��ه متت 

التقنية يف  ال�شركة �شاحبة  زي��ارة 
مقرها باأملانيا والطالع على فكرة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وم���راح���ل ت�����ش��ن��ي��ع��ه��ا يف 

مركبات الإطفاء. وقال اإن التقنية 
تتميز يف ا�شتخدامها ملادة الفوم يف 
�شرعة  مالحظة  وميكن  الإط��ف��اء 

موؤ�س�سة االإمارات لتنمية ال�سباب واجلامعة الربيطانية تد�سنان م�سروع املعلم امل�ساعد  ال�سحة ت�سارك يف ور�سة عمل اجلمعية الرتكية لل�سحة وال�سياحة العالجية
للدخول يف �شوق العمل والدمج الجتماعي وذلك من خالل التعرف على 
املجتمعية  ال�شراكة  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  ال�شباب  تواجه  التي  التحديات 
التي تقوم على ت�شجيع ال�شباب على التطوع كاأ�شلوب حياة وحتفيزهم على 
امل�شاركة املدنية من خالل عدد من الربامج التي ت�شاعدهم على فهم قيمة 
امل�شاركة املجتمعية. وي�شتمل دور فريق الدمج الجتماعي يف املوؤ�ش�شة على 
فهم التحديات والعقبات التي حتول دون انخراط ال�شباب يف دولة الإمارات 
على  الكامنة  لطاقاتهم  ا�شتغاللهم  وتعيق  جمتمعهم  يف  املتحدة  العربية 
الوجه الأكمل.و اإجراء البحوث العملية والعمل مع ال�شباب للتعرف على 
جديدة  برامج  وو�شع  التطبيقية  املمار�شات  اأف�شل  على  القائمة  احللول 
وي�شتمل  امل�شتدامة.  احللول  تنفيذ  على  والعمل  الحتياجات  هذه  لتلبية 
عمل املوؤ�ش�شة على النخراط مع ال�شباب من خالل املوؤ�ش�شات الجتماعية 
يف املناطق النائية ومتكينهم لي�شبحوا قادرين من الناحية املادية ودعمهم 
مل��وا���ش��ل��ة درا���ش��ت��ه��م واإت���اح���ة م��زي��د م��ن ال��ف��ر���س اأم����ام ال�����ش��ب��اب م��ن ذوي 
و  الحتياجات اخلا�شة للح�شول على فر�س تدريبية ووظيفية منا�شبة. 
ذكر الربوفي�شور عبداهلل حممد ال�شام�شي مدير اجلامعة الربيطانية يف 
امل�شاعد يعد الأول من نوعه يف الدولة حيث ميكن  املعلم  دبي ان برنامج 
املراة الإماراتية من الإ�شهام يف العملية الرتبوية وتعد م�شاهمة اجلامعة 
املعرفة  بن�شر  لروؤية اجلامعة  اإمتدادا  امل�شروع  دبي يف هذا  الربيطانية يف 
الربوفي�شورة  ا�شادت  ومن جانبها  املجال.  هذا  الدولة يف  مبادرات  دعم  و 
اإميان جاد عميدة كلية الرتبية باجلامعة الربيطانية يف املدينة الكادميية 
يف دبي بجهود موؤ�ش�شة المارات لتنمية ال�شباب باأبوظبي يف تبني ورعاية 
الرتبوية  الربامج  وحتديث  تطوير  اأج��ل  من  الهادفة  وامل�شاريع  الربامج 
مقدمتها  ويف  الدولة  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  جهود  وم�شاندة  والتعليمية 
وزارة الرتبية والتعليم وجمل�س ابوظبي للتعليم م�شرة اىل اجلهود املميزة 
للموؤ�ش�شة برئا�شة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد ال نهيان وزير اخلارجية 
لهذه  هادفة  ا�شرتاتيجية  ر�شم  يف  الم��ارات  موؤ�ش�شة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
املوؤ�ش�شة التنموية الرائدة وحر�شها على حتقيق احدث مفاهيم ال�شتثمار 

الجتماعي .

••  دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت م��وؤ���ش�����ش��ة الم������ارات ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ب��اب وب��ال��ت��ع��اون م���ع اجلامعة 
امل�شاعد يف مقر اجلامعة  املعلم  برنامج  ام�س م�شروع  دبي  الربيطانية يف 
رائدة  نقلة نوعية ومبادرة حديثة  باملدينة الكادميية بدبي والذي ميثل 
ال�شرق  ومنطقة  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  يف  التعليمية  امل�شرة  يف 
الغر  املواطنات  من  جمموعة  وتدريب  تاأهيل  على  يقوم  ال��ذي  الأو���ش��ط 
الدكتورة  واك��دت   . الدولة  مبدار�س  م�شاعدات  معلمات  لوظيفة  عامالت 
موؤ�ش�شة  يف  الجتماعي  الدمج  برنامج  مديرة  ال�شام�شي  خمي�س  �شبحا 
المارات لتنمية ال�شباب ان هذه املبادرة متثل خطوة تعليمية عاملية رائدة 
مواكبة  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شة  تخطوها 
ومتما�شية مع احدث املمار�شات الرتبوية الدولية اجلديدة يف عامل التعليم 
والتاأهيل والتي توؤكد اأهمية وجود �شخ�س بالغ اآخر يف ال�شفوف الدرا�شية 
يزيد من حتقيق خمرجات اأف�شل للتعليم . وي�شهم هذا امل�شروع يف متكن 
املراأة الماراتية من خريجات الثانوية العامة وغر العامالت وي�شهم يف 
حتقيق  يف  وم�شاهمة  للمجتمع  ونافعة  مثمرة  جديدة  عمل  فر�س  خلق 
العامالت  غ��ر  الم��ارات��ي��ات  م��ن  ويجعل  ال�شاملة  الجتماعية  التنمية 
ع�شوات منتجات بل يجعلهن ي�شاهمن يف حتويل الف�شول الدرا�شية اأكرث 
الذي  الربنامج  وميكن   . الرتبوية  لالأهداف  وحتقيقا  وتفاعال  انتاجية 
برنامج  م��ن  وب��دع��م  بدبي  الربيطانية  باجلامعة  الرتبية  كلية  �شتنفذه 
الدمج الجتماعي يف موؤ�ش�شة المارات لتنمية ال�شباب ومن خالل درا�شة 
بكل  امل�شاعدات  املعلمات  وامل��ام  اكادميية منف�شلة من متكن  وح��دات  ع�شر 
ماحتتاجه لت�شبح معلمة م�شاعدة ويبداأ الربنامج بالتاهيل النظري الذي 
ميتد ل�شتة �شهور ثم التدريب العملي امليداين والذي �شيمتد ل�شتة �شهور 
اخرى يتيح للم�شاركات بعدها نزول ميدان التدري�س كمعلمات م�شاعدات 
يف مدار�س الدولة . وتعمل موؤ�ش�شة المارات لتنمية ال�شباب على تطبيق 
وذلك  والتمكن  القيادة  هي  اأ�شا�شية  عمل  حم��اور  ثالثة  خالل  من  ذلك 
يوؤهلهم  مبا  وقدراتهم  مهاراتهم  تنمية  على  ال�شباب  م�شاعدة  خالل  من 

•• دبي -وام:

فعاليات  يف  ال�شحة  وزارة  �شاركت   
الرتكية  اجل��م��ع��ي��ة  ع���م���ل  ور�����ش����ة 
لل�شحة و ال�شياحة العالجية التي 
العالجية  ال�شياحة  اآف���اق  ناق�شت 
عوامل  ح���ول  ا�شتعرا�شا  وق��دم��ت 
جناح ال�شياحة العالجية يف الدولة 
وع����ق����دت يف ف���ن���دق ك�������راون ب����الزا 
الدكتور  ومثل  موؤخرا.  بدبي  ديرة 
نائب  الها�شمي  ال�شيد  م�شطفى 
الوزارة  الطبية  دبي  مدير منطقة 
يف ه��ذه ال��ور���ش��ة ال��ت��ي ���ش��ارك فيها 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  مم��ث��ل��ون 
واأ�شار  ال���ع���امل.  دول  يف  ال�����ش��ح��ي��ة 
الور�شة  خ��الل  كلمته  يف  الها�شمي 
اإىل جناح دولة المارات يف حتقيق 
رع����اي����ة ���ش��ح��ي��ة م���ت���م���ي���زة خ���الل 
اأن  اإىل  لف���ت���ا  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات 
ال�شياحة العالجية تنمو بالتحفيز 
امل��ن��ا���ش��ب��ة وتوفر  ال��ب��ي��ئ��ة  واي���ج���اد 
اإىل  والتنظيمية  الإداري��ة  القدرات 
العاملية  الطبية  ال��ك��ف��اءات  ج��ان��ب 
امل���ن���اخ املالئم  ت���وف���ر  ف�����ش��ال ع���ن 
الطبية  ال���ت���ج���ه���ي���زات  ح���ي���ث  م����ن 
موؤكدا  اجلودة  فائقة  وامل�شت�شفيات 
لديها  اأ���ش��ب��ح  الم������ارات  دول����ة  اأن 
واملن�شئاآت  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

القيام  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ال��ت��ي  ال�����ش��ح��ي��ة 
امل�شروعات  اإىل  ولفت  ال��دور.  بهذا 
يف  ا�شتحداثها  يتم  التي  امل��ت��ط��ورة 
وهيئة  ال�شحة  وزارة  ع��رب  ال��دول��ة 
ال�شحة  وه���ي���ئ���ة  ب���دب���ي  ال�����ش��ح��ة 
و  الطبية  دب��ي  مدينة  و  باأبوظبي 
املوؤ�ش�شات ال�شحية العاملية العاملة 
يف ال����دول����ة م���ث���ل م���اي���و ك��ل��ي��ن��ك و 
هوبكنز  ج��ون  و  كلينك  كليفالند 
موؤ�ش�شات  م���ن  غ���ره���ا  و  ك��ل��ي��ن��ك 
على  تعمل  والتي  اخلا�س  القطاع 

حتقيق الريادة يف جمال اخلدمات 
ال�شحية املتنوعة. و وا�شاف ان هذه 
املوؤ�ش�شات توؤكد قدرتها على القيام 
العالجية  ال�شياحة  يف  عاملي  ب��دور 
التي  العاملية  ال�شمعة  ع��ن  ف�شال 
ناحية  م����ن  ال�����دول�����ة  ب���ه���ا  ت��ت��م��ت��ع 
والقت�شادي  الأم���ن���ي  ال���ش��ت��ق��رار 
ووجود بنية حتتية داعمة لل�شياحة 
العالجية مثل متيز �شبكة الطران 
واملراكز  وال���ف���ن���ادق  امل���وا����ش���الت  و 
العديدة  وامل��ه��رج��ان��ات  ال��ت��ج��اري��ة 

الرتاثية  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  وال��ك��ث��ر 
وال�شياحية. وذكر اأمام امل�شاركن يف 
املوؤمتر اجلهود املثالية التي تنفذها 
لتعزيز  الم��������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 
ال�شياحة العالجية يف ظل املقومات 
ال�شناعة  لهذه  الداعمة  الرئي�شة 
ال�شرتاتيجي  امل��وق��ع  يف  واملتمثلة 
ال�شيا�شي  وال����ش���ت���ق���رار  والأم�������ن 
واملناخ  البيئة  وتوافر  والقت�شادي 
ال�����ش����ت����ث����م����اري اجل���������اذب ل���رج���ال 
عموما  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  الأع�����م�����ال 
وتوفر القوانن والت�شريعات املرنة 
امل��ه��ن ال�شحية  مل��زاول��ة  وامل��ت��ط��ورة 
الداعمة  التحتية  البنية  ووج����ود 
لل�شياحة العالجية وتطور القطاع 
ال�شحي وتوافر اخلدمات الوقائية 
املتميزة  والعالجية  والت�شخي�شية 
يف خمتلف التخ�ش�شات الطبية. و 
قطاع  ان  الها�شمي  الدكتور  اأو�شح 
ال�����ش��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة يف الم����ارات 
�شنويا  ب��امل��ائ��ة   15 ب��ن�����ش��ب��ة  ي��ن��م��و 
ي�شل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ب��اأن��ه  منوها 
حجم النفاق على القطاع ال�شحي 
يف دول����ة الم������ارات اأك����رث م���ن 40 
مليون مليار درهم بحلول 2015 
و من املتوقع اأن ي�شل عدد ال�شياح 
2015 اإىل اأكرث  يف الم��ارات عام 

من 20 مليون �شائح.
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

نهيان بن مبارك يفتتح موؤمتر االإمارات الدويل االأول حتت �سعار )الغد اأ�سبح اليوم(  
•• اأبوظبي -وام:

 ���ش��ه��د م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
�شباح  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
ف��ع��ال��ي��ات موؤمتر  اف���ت���ت���اح  اأم�������س 
ال���ذي  الأول  ال������دويل  الإم��������ارات 
ي�شلط ال�شوء على عمليات احلد 
اجلراحي  ال��ت��دخ��ل  م���ن  الأدن������ى 
ال���ت���ن���ظ���ري���ة عرب  واجل�������راح�������ة 
حتت  للج�شم  الطبيعية  الفوهات 
وي�شتمر  اليوم  اأ�شبح  الغد  �شعار 
ملدة يومن يف فندق جمرا باأبراج 
اأب��وظ��ب��ي. وي�شارك يف  الحت���اد يف 
م�شت�شفى  ينظمه  ال���ذي  امل��وؤمت��ر 
اللجنة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ب���رج���ي���ل 
اإ�شراف  حت��ت  ل��ل��م��وؤمت��ر  العلمية 
الع�شو  فاياليل  �شم�شر  الدكتور 
و  ب��رج��ي��ل  م�شت�شفى  ل����  امل��ن��ت��دب 
الدكتور  امل�شاعد  الأ�شتاذ  برئا�شة 
ق�شم  رئي�س  حيدجيب  بن  طاهر 
 100 امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  اجل����راح����ة 
خبر دويل وخمت�س من خمتلف 
اأنحاء العامل . وقال معايل ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان يف 
ان  ل��ل��م��وؤمت��ر  الف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته 
م�شاركة هذه النخبة من اخلرباء 
الفريد من  احل���دث  ه��ذا  يف مثل 
اأ�شبح  الغد  اأن  يوؤكد  اليوم  نوعه 
واأ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه بحر�س   . ال��ي��وم 
ق����ي����ادة ال����دول����ة ال���ر����ش���ي���دة على 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  اأف�شل  توفر 
قطاع  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  وت�����ش��ج��ي��ع 

املنا�شبة  ب��ه��ذه  فاياليل  ال��دك��ت��ور 
نهيان  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  رع���اي���ة  ان 
بن مبارك اآل نهيان لهذا احلدث 
اأبوظبي  روؤي�����ة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��ه��م 
تطوير  اإىل  ال���رام���ي���ة   2030
القطاع ال�شحي يف دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة والرت���ق���اء به. 
اأن املوؤمتر يتناول اخر  واأ�شار اىل 
اخلا�شة  والتقنيات  الكت�شافات 
يف جم�����ال ع��م��ل��ي��ات خ���ال���ي���ة من 
الأدنى  احلد  تتطلب  والتي  المل 
من التدخل اجلراحي يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط موؤكدا اأن املوؤمتر 
واملخت�شن  يجمع نخبة اخلرباء 
العا�شمة  يف  واح����د  ���ش��ق��ف  حت���ت 
م�شتقبل  مل���ن���اق�������ش���ة  اأب�����وظ�����ب�����ي 
جراحات احلد الأدنى من التدخل 

كالو  نيكول�س  اأن��ت��وين  ال��دك��ت��ور 
جولدن  وهيلن  مو�شيز  كر�شي  و 
اله�شمي  اجل��ه��از  لطب  بول�شون 
�شعبة  وم�����دي�����ر  ال����ط����ب  اأ�����ش����ت����اذ 
والكبد  اله�شمي  اجلهاز  اأمرا�س 
جونز  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ط��ب  كلية  يف 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  يف  ه��وب��ك��ن��ز 
والدكتور هوريوهرو اأنوي رئي�س 
اجلهاز اله�شمي العلوي وجراحة 
املناظر يف مركز اأمرا�س اجلهاز 
�شوا  جامعة  مب�شت�شفى  اله�شمي 
يف  واأ���ش��ت��اذ  ي��وك��وه��ام��ا  ال�شمالية 
ك��ل��ي��ة ال���ط���ب يف ج��ام��ع��ة ����ش���وا يف 
اليابان والدكتور جي يف راو مدير 
اله�شمي  اجلهاز  جراحة  ورئي�س 
ج������راح������ة امل�����ن�����اظ�����ر وخ�����دم�����ات 
امل���ع���ه���د الأ����ش���ي���وي  ال�����زراع�����ة يف 

ال�����ش��ح��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا لف��ت��ا اىل 
واحدا  يعد  برجيل  م�شت�شفى  اأن 
اخلا�شة  امل�شت�شفيات  اأك����رب  م��ن 
امل�شت�شفيات  واأب�����رز  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ال��ت��ي ت��وف��ر رع���اي���ة ���ش��ح��ي��ة على 
م�شتوى عاملي تتوافق مع املعاير 
ال���ت���ي و���ش��ع��ت��ه��ا هيئة  اجل����دي����دة 
اىل  واأ���ش��ار  اأب��وظ��ب��ي.  يف  ال�شحة 
من  الأدن��������ى  احل�����د  ع��م��ل��ي��ات  اأن 
التدخل اجلراحي نوع جديد من 
التطور  لكن  اجلراحية  العمليات 
التقنيات  يف  وال�����ش��ري��ع  ال��ه��ائ��ل 
الأخبار  اأن  ي��وح��ي  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
و�شيتم  ب�����ش��رع��ة  ت��ن��ت�����ش��ر  ال�����ش��ارة 
وال�شتفادة  واعتمادها  تطبيقها 
منها يف اأنواع جديدة من العمليات 
اجل�����راح�����ي�����ة. م�����ن ج���ان���ب���ه ق���ال 

ويتم  الطبيعية.  ال��ف��وه��ات  ع��رب 
يف ال����ي����وم ال����ث����اين م����ن امل����وؤمت����ر 
لإج���راء  امل��ادي��ة  التكاليف  تقييم 
عمليات احلد الأدنى من التدخل 
التنظرية  واجل��راح��ة  اجل��راح��ي 
للج�شم  الطبيعية  الفوهات  عرب 
اأي�����ش��ا ع��ل��ى اجلراحة  ك��م��ا ي��رك��ز 
وجهة  و  ال�شرج  ع��رب  التنظرية 
نظر املراأة يف اجلراحة التنظرية 
للج�شم.  الطبيعية  الفوهات  عرب 
الدويل  الإم�����ارات  م��وؤمت��ر  يعد  و 
من  ن��خ��ب��ة  ي�����ش��م  م��ل��ت��ق��ى  الأول 
من  امل����خ����ت���������ش����ن  و  اخل�������������رباء 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة الأم���رك���ي���ة 
واأملانيا واليابان واإيطاليا وبلجيكا 
ودولة  والهند  و�شوي�شرا  وفرن�شا 
منهم  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

التنظرية  واجل��راح��ة  اجل��راح��ي 
للج�شم.  الطبيعية  الفوهات  عرب 
العديد  ع��ل��ى  امل���وؤمت���ر  ي�شتمل  و 
النقا�شية  ال��دورات واحللقات  من 
الأول  ال��ي��وم  يناق�س  حيث  املهمة 
اأرب����ع����ة م���وا����ش���ي���ع رئ��ي�����ش��ي��ة هي 
اخلا�شة  احل���دي���ث���ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
بعمليات احلد الأدنى من التدخل 
التنظرية  واجل��راح��ة  اجل��راح��ي 
عرب الفوهات الطبيعية للج�شم و 
جراحة الغدة الدرقية واملري عرب 
الفم و جراحة الطحال والزائدة 
ال��دودي��ة وامل����رارة وال��ق��ول��ون عرب 
احللقات  ه����ذه  ي��ت��ب��ع  و   . امل���ع���دة 
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة ور�����ش����ات ع���م���ل حول 
تقنيات احلد الأدن��ى من التدخل 
التنظرية  واجل��راح��ة  اجل��راح��ي 

لأم�����را������س اجل����ه����از ال��ه�����ش��م��ي و 
حيدر اأباد الهند والدكتور جاكوب 
العام  الق�شم  رئي�س  اإزبكي  روبرت 
بق�شم جراحة البطن وال�شدر ف 
جامعة هامبورغ. ويقام بالتزامن 
املوؤمتر معر�س طبي لأحدث  مع 
اخلدمية  وال��ت��وج��ه��ات  امل��ن��ت��ج��ات 
جتهيزات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�شحية 
ال�شحية  ال����رع����اي����ة  وت���ق���ن���ي���ات 
خ�شو�شا يف جمال عمليات احلد 
اجلراحي  ال��ت��دخ��ل  م���ن  الأدن������ى 
ال���ت���ن���ظ���ري���ة عرب  واجل�������راح�������ة 
ي�شكل  و  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة.  ال���ف���وه���ات 
لل�شركات  مثالية  من�شة  املعر�س 
ا�شتعرا�س  يف  ال��راغ��ب��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الأجهزة  م��ن  مبتكراتها  اأح����دث 

الطبية.

جامعة زايد تنظم فعاليات احتفالية مبنا�سبة يوم ال�سحة العاملي
••  دبى-وام:

احتفالية  فعاليات  بدبي عدة  زايد  بجامعة  ال�شحة  نادي   نظمت طالبات 
ال�شهر  م��دار  على  به  الحتفال  يتم  وال��ذي  العاملي  ال�شحة  ي��وم  مبنا�شبة 
اجلاري حيث قام مركز العافية التابع لق�شم برامج خدمة املجتمع بقطاع 
خدمات الرعاية ال�شحية الأولية هيئة �شحة دبى بالتعاون مع ق�شم �شوؤون 
فعاليات  معر�س  بتنظيم  زاي��د  بجامعة  ال�شحة  ن��ادي  طالبات  و  الطلبة 
تعزيز  يف  للم�شاهمة  وذل��ك  والعاملن  اجلامعة  طالبات  مب�شاركة  �شحية 
م�شتوى الوعي ال�شحي لدى الطلبة واملوظفن و التعرف على م�شتجدات 
الفعاليات  تهدف  كما  منها  والوقاية  عالجها  وط��رق  ال�شائعة  الأم��را���س 
اي�شا اجراء م�شح �شحي ملعظم الأمرا�س كال�شكري و�شغط الدم وارتفاع 
والأ�شنان  اللثة  واأم��را���س  النظر  و�شعف  العظام  وه�شا�شة  الكول�شرتول 

بهدف  اجلامعات  طالبات  وخا�شة  املختلفة  املجتمع  فئات  لدي  الع�شرية 
احلفاظ على ال�شحة وت�شجيعهن على اإجراء الختبارات الدورية ال�شرورية 
التنفيذي لقطاع  اأحمد ابراهيم بن كلبان - املدير  . وقال �شعادة الدكتور 
خدمات الرعاية ال�شحية الأولية يف هيئة �شحة دبي اأن هذا احلدث ياأتي 
الطلبة  لدى  ال�شحي  الوعي  ن�شر  للقطاع يف  الفعال  ال��دور  اأهمية  ليوؤكد 
عالجها  وط��رق  ال�شائعة  الم��را���س  عن  واإر���ش��اده��م  وتوعيتهم  واملوظفن 
والوقاية منها بالإ�شافة اإىل تفعيل دور امل�شوحات الطبية يف املجتمع لو�شع 
امل�شوحات. ومن جانبها  تلك  نتائج  على  املبنية  والإ�شرتاتيجيات  اخلطط 
خدمات  قطاع  يف  الأ�شرة  طب  اإخ�شائية  حماد  بن  �شم�شة  الدكتورة  اأك��دت 
الرعاية ال�شحية الأولية - هيئة ال�شحة وم�شوؤول مركز العافية باجلامعة 
اأهمية اإقامة مثل هذه املعار�س ال�شحية والتي لها املردود اليجابي يف رفع 
م�شتوى الوعي ال�شحي لدى املجتمع كما تك�شف عن طريق امل�شح ال�شحي 

الدولية و القليمية و  املنا�شبات  و  ويحئ ذلك فى اطار مواكبة الح��داث 
املحلية و حتت رعاية هيئة ال�شحة بدبي وت�شمنت الفعاليات عر�شا لبع�س 
بال�شافة  العامة  بال�شحة  متخ�ش�شة  �شركات  قبل  من  الطبية  املنتجات 
العافية  مركز  قبل  من  جوائزها  ومنح  طرحها  مت  �شحية  م�شابقات  اىل 
ال�شحي  التثقيف  و�شعبة  ال�شريرية  التغذية  اإدارة  وق��دم��ت  باجلامعة. 
الناحية  م��ن  ات��خ��اذه��ا  ي��ج��ب  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  ع��ن  ���ش��رح��ا  ال�شحة  بهيئة 
ال�شحية  ال�شطرابات  خمتلف  مع  والتعامل  للوقاية  واحلياتية  الغذائية 
�شاركت  كما  املعر�س.  زوار  على  والإر�شادية  ال�شحية  الكتيبات  توزيع  ومت 
�شعبة كبار ال�شن فى ن�شر التوعية ال�شحية اخلا�شة بالعناية ب�شحة كبار 
�شليمان اجلا�شم  الدكتور  العظام. وقال  به�شا�شة  والتوعية اخلا�شة  ال�شن 
مدير جامعة زايد ان هذه الفعاليات تاتي تكامال مع جمموعة الن�شطة 
و احلمالت الأخرى يف الدولة الرامية اإىل تعزيز الوعي العام بالأمرا�س 

احلالت املر�شية التي ت�شتوجب املتابعة الطبية . و على جانب اخر او�شحت 
ال�شحي  النادي  علي  وامل�شرفة  النف�شي  الإر�شاد  م�شوؤلة  اهلل  عو�س  �شهر 
و  وال�شحية  الطبية  الأح���داث  مواكبة  علي  يحر�س  النادي  اأن  باجلامعة 
العمل على تنمية معارفه و الطالع على الحداث و م�شتجدات المرا�س و 
احدث طرق عالجها �شواء علي امل�شتوي املحلي اأو الدويل . واأ�شادت ال�شيدة 
ابت�شام �شالح - ع�شو اللجنة التنظيمية مركز العافية بجامعة زايد على 
جهود اجلامعة لدعم مثل هذه احلمالت الهادفة واملفيدة وخ�شت بالثناء 
م�شاعدات مركز العافية ومتطوعي املركز وطالبات نادي ال�شحة اللواتي 
 - عبيد  حنان  الدكتورة  واأث��ن��ت  احلفل.  فعاليات  واإجن���اح  بتنظيم  ا�شهمن 
رئي�س ق�شم برامج �شحة املجتمع على اجلهود املبذولة من جميع امل�شاركن 
ومركز  زاي��د  جامعة  اإدارة  جهود  وثمنت  احل��دث  فعاليات  يف  وامل�شاهمن 

العافية يف اإجناح هذا احلدث. 

اأحمد بن طحنون يح�سر اأفراح احل�ساين
•• العني-وام:

ال�شيخ  ال��رك��ن ط��ي��ار  ال��ل��واء   ح�شر 
نهيان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب�����ن  اأح�����م�����د 
القوات  ال���ع���ام يف  ال��ت��ف��ت��ي�����س  م��دي��ر 
الذي  احل��ف��ل  اأم�����س  م�شاء  امل�شلحة 
احل�شاين  ���ش��ع��ي��د  دروي���������س  اأق����ام����ه 
على  �شعيد  جن��ل��ه  زف����اف  مبنا�شبة 
الكعبي.  ع���و����س  خ��م��ي�����س  ك���رمي���ة 
القبائل  اأع��ي��ان  احل��ف��ل  ح�شر  ك��م��ا 
وع��دد م��ن امل��ع��ايل ال���وزراء واأع�شاء 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي وكبار 
الذي  احل��ف��ل  تخلل  ال�شخ�شيات. 
للموؤمترات  ال���ع���ن  مب���رك���ز  اأق���ي���م 
واليولة  ال��ع��ي��ال��ة  لفرقتي  ع��رو���س 

من لرتاث ال�شعبي. 

تن�سيقية اإعالم الداخلية تناق�س امل�ساركة يف يوم العمل االإن�ساين االإماراتي
ناق�شت اللجنة التن�شيقية لالإعالم 
وزارة  يف  ال����ع����ام����ة  وال�����ع�����الق�����ات 
ي���وم العمل  امل�����ش��ارك��ة يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
الإن�شاين الإماراتي، ومدى اإمكانية 
خدمات  ال�����وزارة  منت�شبي  ت��ق��دمي 
املغفور  رح��ي��ل  ذك����رى  اإن�����ش��ان��ي��ة يف 
ب��اإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زاي��د بن  له 
ثراه.  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
لالإعالم  التن�شيقية  اللجنة  وكانت 
والعالقات العامة عقدت اجتماعاً؛ 
ال��ع��ق��ي��د ح�����ش��ن حممود  ب��رئ��ا���ش��ة 

ال�����ش��اب��ق، وا���ش��ت��ع��را���س ت��ق��ري��ر عن 
وفد  بها  قام  التي  امليدانية  الزيارة 
الثقافة  وزارة  ملكتبة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ن 
املجتمع-فرع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��ب��اب 
املركزية  ال�شارقة  ومكتبة  عجمان، 
ونظام  لديهم؛  املكتبات  عمل  واآلية 
الأر���ش��ق��ة وال��ن��ظ��ام اخل��ا���س بذوي 
وناق�س  اخل���ا����ش���ة.  الح���ت���ي���اج���ات 
وزارة  ق���ري���ة  جت���رب���ة  امل��ج��ت��م��ع��ون 
واإمكانية  امل��ق��ب��ل؛  للعام  ال��داخ��ل��ي��ة 
اإقامتها  واأم��اك��ن  واآل��ي��ة  تطويرها، 

العالقات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��و���ش��ي، 
بالإنابة؛  الداخلية  ب���وزارة  العامة 
رئي�س اللجنة، وذلك يف نادي �شباط 
ال�شرطة باأبوظبي، بح�شور العقيد 
الدكتور جا�شم خليل مرزا، مدير 
�شرطة  يف  الأم��ن��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة 
دبي، و جميع الأع�شاء من القيادات 
العامة لل�شرطة بالدولة. ومت خالل 
الجتماع بحث عدد من املو�شوعات 
الأعمال، منها  املدرجة على جدول 
ما مت اإجنازه من تو�شيات الجتماع 

للدولة،  ال��ع��ام��ة  الفعاليات  �شمن 
وم�شاركة  ل���ه���ا،  ال���زم���ن���ي���ة  وامل�������دة 
الإدارات املعنية فيها. وقدم العقيد 
الدكتور جا�شم خليل مرزا عر�شاً 
ل��ل��م��وؤمت��ر ال������دويل ال����راب����ع ال���ذي 
دب����ي حت���ت �شعار  ���ش��رط��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
اجلرمية(،  مواجهة  يف  )الريا�شة 
اأواخ�����ر نوفمرب  ع��ق��ده يف  وامل���زم���ع 
م�شاركة  و�����ش����رورة  ب���دب���ي،  امل��ق��ب��ل 
ت��ن��ظ��ي��م هذا  ال��ل��ج��ن��ة يف  اأع�������ش���اء 

املوؤمتر.

جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان ت�سارك يف القمة 
العا�سرة للم�سوؤولية االجتماعية املوؤ�س�سية بدبي

والإنتماء  وال�شفافية  الإب��ت��ك��ار  وه��ي  ال�شرطان  مر�شى 
املري�س  املطلق على  اإىل منظمات دولية قوية والرتكيز 
اأ�شدقاء  جمعية  ان  واو���ش��ح��ت  ل��ه.  املقدمة  واخل��دم��ات 
الالزمة  ال��رع��اي��ة  تقدمي  على  تركز  ال�شرطان  مر�شى 
حمالت  ب��اإط��الق  بداية  املر�شى  احتياجات  كافة  لتلبية 
حتمل  وحتى  املر�س  عن  املبكر  الك�شف  باأهمية  التوعية 
معاجلة  لت�شمل  ن�شاطاتها  يف  والتو�شع  ال��ع��الج  نفقات 
والتي  ال�شعبة  الق�شية  ه��ذه  ال�شرطان  مر�س  اإنت�شار 
نخبة  القمة  فعاليات  يف  ���ش��ارك  اإغفالها.  يتم  م��ا  كثرا 
م��ن ق���ادة الأع��م��ال وامل��ن��ظ��م��ات غ��ر احلكومية وال���رواد 
الج��ت��م��اع��ي��ن وامل��وؤ���ش�����ش��ات اخل��ري��ة و���ش��ان��ع��ي القرار 
القمة  وا�شت�شافت  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  م��ن 
جل�شات حوار تفاعلية �شمت قادة امل�شوؤولية الجتماعية 
لل�شركات وقدمت منظورا �شامال حول مبادرات امل�شوؤولية 

الجتماعية لل�شركات من كافة النواحي. 

••  ال�صارقة -وام:

القمة  يف  ال�����ش��رط��ان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  ���ش��ارك��ت   
ك�شريك  املوؤ�ش�شية  الج��ت��م��اع��ي��ة  للم�شوؤولية  ال��ع��ا���ش��رة 
هذا  فعالياتها  ج��رت  والتي  اخلرية  للجمعيات  ر�شمي 
موؤ�ش�شية  اإجتماعية  م�شوؤولية  ن�شوء  �شعار  حت��ت  ال��ع��ام 
م�شتدامة وموؤثرة يف ال�شرق الأو�شط واقيمت بدبي ملدة 
ثالثة ايام . وقدمت جمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان يف 
القمة العا�شرة للم�شوؤولية الجتماعية املوؤ�ش�شية جتاربها 
القيمة وخرباتها املكت�شبة خالل عقد من الزمن بهدف 
منح قادة الأعمال يف املنطقة ملحة فريدة عن كيفية عمل 
والإقليمي  املحلي  تاأثرها  وتعزيز  الناجحة  اجلمعيات 
والعاملي . و�شلطت الدكتورة �شو�شن املا�شي الأمن العام 
اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان ال�شوء خالل القمة  جلمعية 
اأ�شدقاء  رئي�شية حتدد عمل جمعية  اأربعة مفاهيم  على 

 وزير البيئة واملياه يراأ�س االجتماع العا�سر للمجل�س التن�سـيقي ل�سـوؤون البلديات 
••  ال�صارقة -وام:

را�شد  ال����دك����ت����ور  م���ع���ايل  ت����راأ�����س 
واملياه  البيئة  وزير  بن فهد  اأحمد 
للمجل�س  ال���ع���ا����ش���ر  الج����ت����م����اع 
البلديات  ل�������ش�������وؤون  ال��ت��ن�����ش�����ي��ق��ي 
بلو  رادي�����ش��ون  وال���ذي عقد بفندق 
ال�شارقة بح�شور اأ�شحاب ال�شعادة 
مدراء بلديات الدولة .ومن جانب 
الوزارة �شعادة �شلطان علوان وكيل 
التدقيق  لقطاع  امل�شاعد  ال����وزارة 
�شيف  املهند�س  و�شعادة  اخل��ارج��ي 
امل�شاعد  ال��������وزارة  وك���ي���ل  ال�������ش���رع 
واحليوانية  ال���زراع���ي���ة  ل��ل�����ش��وؤون 
ب��ال��وك��ال��ة و���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل را�شد 
�شوؤون  تن�شيق  مكتب  مدير  املعال 
البلديات بالوزارة . وافتتح معاليه 
الجتماع م�شيدا مببادرة احلكومة 
�شاحب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة 

تطبيق  ب��ت��ب��ن��ي  واأو�����ش����ى  امل��ك��ل��ف��ة 
مبادرة احلكومة الذكية يف م�شروع 
العنونة الرقمية ليكون كاإر�شاد ذكي 
الإلكرتوين  ال��ت��وج��ه  م��ع  ي��ت��واف��ق 
باإهداء  معاليه  ق��ام  وق��د  ل��ل��دول��ة 
وم�شات  ك���ت���اب  امل��ج��ل�����س  اع�����ش��اء 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  فكر  م��ن 
رعاه  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد 
مو�شوع  مناق�شة  كذلك  ومت  اهلل. 
يف  ال�شناعية  وامل��ن�����ش��اآت  امل�����ش��اري��ع 
مناطق احلدود بن اإمارات الدولة 
ومت����ت ال��ت��و���ش��ي��ة ب��ال��ت��اأك��ي��د على 
تطبيق نظام تقييم التاأثر البيئي 
ال�������ش���ادر ب���ق���رار جم��ل�����س ال�����وزراء 
2001 يف  ل�شنة   37 رق��م  امل��وق��ر 
التنفيذية  لالئحة  الأنظمة  �شاأن 
34 ل�شنة  للقانون الحت��ادي رقم 
ال�شلطات  بن  والتن�شيق   1999
بهذا  املعنية  ب���الإم���ارات  املخت�شة 

او�شحت  حيث  والتقاوي  والبذور 
بوزارة  اخل��ارج��ي  التدقيق  نتائج 
عمليات  خ��الل  م��ن  وامل��ي��اه  البيئة 
الزراعية  امل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى  ال��ت��دق��ي��ق 
زراعية  لأن�شطة  بع�شها  م��زاول��ة 
مزاولة  لديه  مهند�س  وج��ود  دون 
البيئة  وزارة  ع���ن  ����ش���ادرة  م��ه��ن��ه 
تقوم  اأخ�������رى  وم���ن�������ش���اآت  وامل����ي����اه 
خمالفة  اإنتاج  م�شتلزمات  بتداول 
ال�شالحية  ومنتهية  للت�شريعات 
واأو�شى املجل�س اأن يقوم املخت�شون 
وال��وزارة بت�شديد  الدولة  ببلديات 
عر�س  حم������الت  ع���ل���ى  ال����رق����اب����ة 
امل����ب����ي����دات والأ������ش�����م�����دة وال����ب����ذور 
وت���وق���ي���ع ال���ع���ق���وب���ات ال����الزم����ة يف 
حالة �شبط اأي خمالفات. وتناول 
اأع��م��ال الج��ت��م��اع م�شروع  ج���دول 
البال�شتيكية  ال��ن��ف��اي��ات  ت��ن��ظ��ي��م 
ونتائج الزيارات امليدانية لالطالع 

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
موؤكدا اأنها خطوة مهمة للغاية يف 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  ن��ح��و  ال�����ش��ع��ي 
اأف�شل  ل���ت�������ش���اه���ي  احل���ك���وم���ي���ة 
بل  العامل  احلكومية يف  اخلدمات 
وت��ف��وق��ه��ا ومب���ا ي��ت��واف��ق م��ع روؤية 
اىل  الو�شول  يف  الر�شيدة  قيادتنا 
ح��ك��وم��ة م�����ش��وؤول��ة وف��ع��ال��ة تت�شم 
بتفاوؤل  وتتطلع  والإب��داع  باملرونة 
اىل امل�شتقبل واىل تقدمي خدمات 
حكومية وممار�شات عمل ل تفوق 
واملتعاملن  اجل���م���ه���ور  ت��ط��ل��ع��ات 
منوذجا  ت���ك���ون  اأن  اىل  ب���ل  ف��ق��ط 
الإقليمي  امل�شتوين  على  يحتذى 
املجل�س على  اأطلع  وال��دويل. وقد 
م�شتجدات نظام العنونة والإر�شاد 
املكاين بالدولة من خالل اللجنة 

م�شجلن  وغر  املخت�شة  ال�شلطة 
يف  ال�شيد  مهنة  م����زاويل  ب�شجل 
اأو�شى  وق��د  وامل��ي��اه.  البيئة  وزارة 
الدولة  بلديات  تقوم  اأن  الجتماع 
الأ�شماك  اأ����ش���واق  ع��ل��ى  بالتعميم 
ال���ب���ي���ع وحم�������الت بيع  وم����ن����اف����ذ 
ب�شرورة  ال�شيد  وم��ع��دات  اأدوات 
التقيد باأحكام الت�شريعات املنظمة 
وتنمية  وح����م����اي����ة  ل�����ش����ت����غ����الل 
امل��ائ��ي��ة احل��ي��ة واأن يقوم  ال����رثوات 
وبلديات  ب�����ال�����وزارة  امل��خ��ت�����ش��ون 
ال����دول����ة ب��ت�����ش��دي��د ال���رق���اب���ة على 
الأ�شماك  واأ���ش��واق  الن���زال  مواقع 
وم��ن��اف��ذ ب��ي��ع الأ���ش��م��اك وحمالت 
بيع اأدوات ومعدات ال�شيد وتطبيق 
ال��الزم��ة يف ح��ال �شبط  العقوبات 
اأي خمالفات. هذا وقد مت مناق�شة 
الت�شريعات  تطبيق  ك��ف��اءة  تقييم 
املنظمة لتداول املبيدات والأ�شمدة 

ال�����ش��اأن. ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ذل��ك فقد 
نتائج  الج���ت���م���اع  خ�����الل  ع���ر����س 
الت�شريعات  تطبيق  ك��ف��اءة  تقييم 
املنظمة ل�شتغالل وحماية وتنمية 
وموؤ�شرات  احلية  املائية  ال���رثوات 
ال�شمكية  ال���رثوة  ت��ده��ور خم���زون 
بالت�شريعات  التقيد  ع��دم  نتيجة 
الأ�شماك  �شيد  مهنة  تنظم  التي 
بالدولة حيث بينت نتائج التدقيق 
اخلارجي بوزارة البيئة واملياه باأنه 
الدولة  اأ�شواق  الأ�شماك يف  ت��داول 
اأط��وال��ه��ا ع��ن احل���د امل�شموح  ت��ق��ل 
معدات  ت�������داول  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ب����ه 
يف  قطعي  ب�شكل  حم��ظ��ورة  �شيد 
اأدوات ومعدات  بع�س حمالت بيع 
نيلون  ����ش���ب���اك  الأ�����ش����م����اك  ���ش��ي��د 
وممار�شة ال�شيد يف مناطق يحظر 
ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل ع��م��ال��ة غر  ال�شيد 
م��واط��ن��ة غ���ر م��رخ�����س ل��ه��ا من 

للنفايات  احل�����ايل  ال���و����ش���ع  ع��ل��ى 
والتو�شية  بالدولة  البال�شتيكية 
ب��ال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى م�����ش��ان��ع اإع�����ادة 
البال�شتيكية  ال��ن��ف��اي��ات  ت���دوي���ر 
و�شركات جمع النفايات والتو�شية 
ب�شرورة اللتزام باملعاير البيئية 
يذكر  وال�شالمة.  الم��ن  ومعاير 
بيع  ك��ذل��ك  ن��اق�����س  الج���ت���م���اع  اأن 
لال�شتخدام  اجل���اه���زة  امل���ب���ي���دات 
هذه  ت�شاريح  منح  ب��ع��دم  واو���ش��ى 
جتهيزاتها  ب���ج���م���ي���ع  امل����ب����ي����دات 
املبيدات  م��ت�����ش��م��ن��ة  ال���ت���ج���اري���ة 
ال�شتخدام  ج���اه���زة  اأو  امل��ن��زل��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ب��اع ك��م��واد ا���ش��ت��ه��الك��ي��ة يف 
التاأكد  بعد  اإل  التجارية  املحالت 
من ت�شجيلها يف الوزارة كما ناق�س 
�شو�شة  مكافحة  حملة  م�شتجدات 
النخيل احلمراء ا�شافة اىل اإن�شاء 

�شفحة اإلكرتونية للبلديات. 
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اأ�سغال اأم القيوين تنفذ م�سروع مم�سى �ساطئ ام القيوين

م�سبح حميد: الدائرة انتهت من اإجناز حوايل 60 % من حديقة ال�سلمة والتي تبلغ م�ساحتها 60 الف مرت
باإمتام تركيب اللعاب الرتفيهية لالأطفال خالل الفرتة 

املقبلة.
حديقة  م�شروع  تنفيذ  على  حاليا  تعمل  ال��دائ��رة  ان  كما 
ن�شبة اجناز  % من   60 ح��وايل  انتهت من  ال�شلمة حيث 
 8800 يقارب  مبا  املم�شى  م�شاحة  ي�شم  وال��ذي  امل�شروع 
مرت ، كما ان من املقرر النتهاء من حديقة ال�شلمة بنهاية 
العوائل  لتخدم  الف مرت   60 اجل��اري على م�شاحة  العام 

واجلمهور.

ال�شرتاحة  واأماكن  والإن��ارة  املظالت  بجانب  املم�شى  رواد 
اأن  منوها   ، ال�����ش��ي��ارات  �شف  واأم��اك��ن  ال�شحية   وامل��راف��ق 
اواخر  ينتهي  ان  ا�شهر على   3 به منذ  العمل  ب��داأ  امل�شروع 
العام احلايل، واأ�شار اإىل اأن الدائرة تنتهج ا�شتخدام النارة 
كانت  والتي  امل�شتقبلية  م�شاريعها  يف  ال�شم�شية  بالطاقة 
زايد،  ال�شيخ  بحديقة  الن���ارة  باأعمدة  با�شتخدامها  ب��داأت 
حر�شا منها على ا�شتخدام الطاقة النظيفة ولتكون نهجا 
انارة  يخ�س  فيما  امل�شتقبلية  م�شاريعها  خ��الل  ل��ل��دائ��رة 

الدائرة  ان  وق��ال  �شيانتها.  اأو  تنفيذها  يتم  التي  امل�شاريع 
تعمل على النهو�س باحلدائق والزراعة بناء على توجيهات 
ع�شو  امل��ع��ال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
املجل�س العلى حاكم ام القيوين ، ومتابعة دائمة من �شمو 

ال�شيخ را�شد بن �شعود املعال ويل العهد.
الفائت من  �شهر مار�س  انتهت خالل  الدائرة  اأن  مو�شحا 
امتام �شيانة حديقة ال�شيخ زايد والتي تبلغ م�شاحتها 54 
كا�شفا  لروادها  باحلديقة  املرافق  وتهيئة جميع  الف مرت 

•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

ام  دائ��رة ال�شغال يف  اأف��اد م�شبح حميد م�شبح مدير عام 
اأم  �شاطئ  مم�شى  م�شروع  حاليا  تنفذ  الدائرة  اأن  القيوين 
 1300 تبلغ  طولية  مب�شاحة   ، الظهر  مبنطقة  القيوين 
مرت واأر�شية من مادة الفلين اخلا�شة بالريا�شة ، واأو�شح 
ان املم�شى �شيكون جمهزا ومتكامال للعائالت كما �شي�شمل 
لتخدم  متنوعة  وحمالت  لالأطفال  األعاب  منطقة  املم�شى 

تفقدت معر�س احل�ساد وتلقت تكرميًا لرعايتها ودعمها الالحمدود

رو�سة بنت اأحمد بن جمعة اآل مكتوم تكرم املبدعات مببادرة �سموها لتنمية مهارات التعلم يف ملتقى احل�ساد

اأمريكية ال�سارقة تظفر بكاأ�س الريادة يف ختام امل�سابقة العلمية 

•• دبي-الفجر : 

حتت رعاية وبح�شور �شمو ال�شيخة رو�شة بنت اأحمد بن جمعة اآل مكتوم 
حرم �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
التعلم، حفاًل ختامياً حتت  لتنمية مهارات  ال�شيخة رو�شة  اأقامت مبادرة 
واأخذت  2006م،  ع��ام  يف  انطلقت  والتي  امل��ب��ادرة«  »ح�شاد  ملتقى  م�شمى 
مب�شتوى  الرت��ق��اء  يف  بامل�شاهمة  ر�شالتها  بتحقيق  الل��ت��زام  عاتقها  على 
ت�شجيع  خالل  من  الدولة،  يف  احلكومية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  التعليم 
الأفكار املبدعة وتبني املبادرات النوعية ودعم امل�شاريع الطالبية والأعمال 
الرتبوية املختلفة والهادفة اإىل تنمية مهارات التعلم لدى اأبنائنا الطلبة.

املبادرة« مت ت�شليط ال�شوء على جملة من املنجزات  وخالل حفل »ح�شاد 
العملية  تطوير  اإىل  والرامية  رو�شة،  ال�شيخة  مبادرة  فيها  �شاهمت  التي 
والرتقاء  دائماً،  اإليها اجلديد  ت�شيف  التي  باخلربات  واإثرائها  الرتبوية 

بنوعية الربامج والفعاليات التي تطرحها املبادرة.

افتتاح املعر�س
و�شملت فعاليات احلفل جولة ل�شمو ال�شيخة رو�شة بنت اأحمد بن جمعة 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ح��رم  مكتوم  اآل 
وزير املالية يف املعر�س امل�شاحب، ترافقها �شمو ال�شيخة ح�شة بنت حمدان 
خالله  اطلعت  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  �شمو  كرمية  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن 
�شموها على ابداعات طلبة وطالبات املدار�س مهنئة اياهم على هذا الجناز 

وم�شيدة بجهود ع�شوات املبادرة واملعلمات واملدار�س على حتفيزها لهم.
يف  وا�شعاً  �شدى  التعلم  م��ه��ارات  لتنمية  رو�شة  ال�شيخة  مل��ب��ادرة  ك��ان  وق��د 
امل��ي��دان ال��رتب��وي ه��ذا العام حت��دي��داً وثقها  فيلم اجن���ازات امل��ب��ادرة  الذي 
عر�س خالل احلفل اإذ ات�شعت دائرة �شركائها لت�شمل املوؤ�ش�شات التعليمية 
واملجتمعية وذوي الكفاءة من الرتبوين واملتخ�ش�شن يف املجال الرتبوي، 
يف  فاعل  دور  لهم  كان  الذين  الطلبة،  قبل  من  املتميزة  امل�شاركات  واأي�شاً 
ال�شيخة ح�شة  املنا�شبة توجهت  املبادرة وبراجمها. وبهذه  اإجناح فعاليات 
بنت حمدان بن را�شد اآل مكتوم كرمية �شمو نائب حاكم دبي ووزير املالية 
يف كلمة األقتها، بال�شكر والتقدير اإىل �شمو ال�شيخة رو�شة بنت اأحمد بن 
جمعة اآل مكتوم رئي�س املبادرة وداعمة خطط الرتقاء والتحفيز يف امليدان 
الرتبوي، واإىل كل من اأ�شهم يف اإجناح فعاليات ملتقى ح�شاد املبادرة لهذا 
اإط��الق مبادرة  اأع���وام م�شت منذ  �شتة   : كلمتها  �شموها يف  وقالت  ال��ع��ام. 
ال�شيخة رو�شة بنت احمد بن جمعه ال مكتوم لتنمية مهارات التعلم يف عام 
بامل�شاهمة  ر�شالتها..  بتحقيق  اللتزام  عاتقها..  على  اأخذت  وقد  ٢٠٠٦م.. 
يف الرتقاء مب�شتوى التعليم.. يف املوؤ�ش�شات التعليمية احلكومية.. لبلدنا 
احلبيب دولة الإمارات العربية املتحدة.. وذلك من خالل ت�شجيع الأفكار 
لدى  التعلم  م��ه��ارات  لتنمية  الهادفة  الرتبوية  امل�شاريع  ودع��م  املبدعة.. 

وتهدف  املبادرة  ر�شختها  التي  النبيلة  القيم  عك�س  ال��ذي  ان�شادي  اوبريت 
اليها يف نفو�س بنات وابناء الوطن.

تكرمي املبدعات
ويف ختام احلفل قامت �شمو ال�شيخة رو�شة بنت اأحمد بن جمعة اآل مكتوم 
حرم �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
ترافقها كرميته �شمو ال�شيخة ح�شة بنت حمدان بن را�شد ال مكتوم بتكرمي 
الدرا�شت  وكلية  التعلمية  واملناطق  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  ال�شركاء 
ال�شالمية والعربية وع�شوات جلان املبادرة والتحكيم يف فعاليات املبادرة 
وتلقت �شمو ال�شيخة رو�شة بنت اأحمد بن جمعة اآل مكتوم هدية تذكارية 
�شموها الالحمدود يف  املبادرة  عرفانا وفخرا وتقديرا لعطاء  ا�شرة   من 
مبادرتها الرائدة لتنمية مهارات التعلم. وكرمت �شموها الطالبات الفائزات 
التا�شي�شية :  اأرتقي وهن يف جمال الق�شة الق�شرة للمرحلة  يف م�شابقة 
الطالبة اميان مراد �شاهي مبدر�شة قرطبة والطالبة مهرة حممد احمد 
ميثاء  الطالبة  ج��اءت  الثانوية  وللمرحلة  اللي�شيلي  مبدر�شة  بالعبيدة 
عبداحلكيم احمد من مدر�شة ا�شماء بنت النعامن باملركز الول والطالبة 
رو�شة احمد املري من مدر�شة ا�شماء بنت النعمان باملركز الثاين ، وجمال 
باملركز الول الطالبتان  التعليم ال�شا�شي جائت  امل�شورة مبرحلة  الق�شة 
الختان ميثاء ونوف ح�شن املال مبدر�شة ال�شالم وباملركز الثاين الطالبتان 
امنة احمد اخلالدي وزنورة خالد عبدالواحد مبدر�شة ام �شقيم وباملركز 
الثالث علياء حممود غلوم و�شمه خلفان الهاجري مبدر�شة قرطبى ، ويف 
ال�شيد  �شماء  الطالبتان  جاءت  الثانوي  بالتعليم  الق�شرة  الق�شة  جمال 
عبداهلل وهند طارق بالل من مدر�شة ال�شالم وجمال الق�شيدة ال�شعرية: 
ال�شالم للتعيم ال�شا�شي والثانوي والطالبة  ال�شحي مبدر�شة  ح�شة عمر 
الفيلم  جم��ال  ويف  النعمان  بنت  ا�شماء  مبدر�شة  العبدويل  عبداهلل  م��وزة 
م�شوؤوليتي   فيلم   على  ال�شميطي  حممد  فاطمة  الطالبة  ف��ازت  الق�شر 
نعي�س  حلو  ان�شودة  ف��ازت  املعربة  الأن�����ش��ودة  جم��ال  ويف  ال�شفوح  مبدر�شة 
�شعيد  م���روان  وم���وزة  علي  ح�شن  ميثاء  الطالبات  مب�شاركة  مب�شوؤولية 

و�شالمة �شعيد الفال�شي و�شيخة ح�شن علي من مدر�شة العذبة.

ح�سور
ادارة  جمل�س  رئي�س  يحي  حممد  نعيمة  ال��دك��ت��ورة  الح��ت��ف��ال  وح�����ش��رت 
نائبة  عبداهلل  منى  وال�شتاذة  والتطوير  للبحوث  الدولية  مناء  موؤ�ش�شة 
مدير منطقة دبي التعليمية وال�شتاذة امل رجب القحطاين مديرة وحدة 
والمهات  الرتبوية  والقيادات  املدار�س  مديرات  من  وع��دد  امل�شاريع  دعم 

وطالبات املدار�س .

اإ�سادة تربوية

اأبنائنا الطلبة.
وا�شافت �شموها : اأملنا كبر يف اأن نقوم معا.. بتطوير العملية الرتبوية.. 
واإثرائها باخلربات التي تك�شبونها.. من الربامج والفعاليات التي تطرحها 

املبادرة.
واكدت �شموها انه كان للمبادرة �شدى وا�شعا يف امليدان الرتبوي لهذا العام.. 
واملجتمعية..  التعليمية...  املوؤ�ش�شات  لت�شمل  �شركائها  دائرة  ات�شعت  حيث 
واأي�شاً  الرتبوي..  املجال  يف  واملتخ�ش�شن  الرتبوين  من  الكفاءة  وذوي 
امل�شاركات املتميزة من قبل الطلبة... الذين كان لهم دورا فاعال يف اإجناح 

فعاليات املبادرة وبراجمها.
احل�شور   : قائلة  للجميع  تقديرها  عن  كلمتها  ختام  يف  �شموها  واعربت 
بكفاءة  الفاعل  ب��دورك��م  وقيامكم   .. تعاونكم  ح�شن  على  �شكًرا  ال��ك��رمي.. 
ومتيز.. بارك اهلل فيكم وبوقتكم وبجهودكم املثمرة.. دمتم للوطن رفعة.. 

ولأبنائنا الطلبة عزًة وفخراً.

نادي الروبوت العاملي
اإدارة مدر�شة  املبادرة   العامري مديرة   الدكتورة منى  ومن جانبها هناأت 
الرتبوي  مل�شروعها  امل��ب��ادرة  بدعم  لفوزها  النموذجية،  اخلطاب  بن  عمر 
»ارتقي«،  م�شابقة  يف  الفائزين  الطلبة  وجميع  العاملي(،  ال��روب��وت  )ن��ادي 
متمنية لهم مزيداً من الإنتاج العلمي املتميز، كما وجهت التقدير والثناء 
للجان تقييم امل�شاريع الرتبوية وم�شابقة »ارتقي« على جهودهم وتعاونهم 
يف اأعمال التقييم والتحكيم يف مراحله املختلفة، داعية بالتوفيق لكل من 
تقدم للم�شاركة يف فعاليات مبادرة ال�شيخة رو�شة بنت اأحمد بن جمعة اآل 

مكتوم لتنمية مهارات التعلم، طوال اأعوام عطائها املمتدة.
ملعاٍن  تكرمي  الحتفالية، هو  تنظيم هذه  »اإن   : العامري  الدكتورة  وقالت 
امل�شوؤولية،  وحتمل  والعطاء  البذل  قيم  يف  تتمثل  نبيلة  واأه���داف  �شامية 
تلك القيم التي ن�شعى اإىل تر�شيخها يف اأبناء هذا الوطن الغايل« م�شيفة: 
يطيب يل اأن اأزهو فخراً باإجنازات املبادرة لهذا العام، التي ركزت على تهيئة 
الفر�س لأبنائنا الطلبة وجميع مدار�س دبي احلكومية )للبنن والبنات( يف 
املراحل التعليمية املختلفة، من خالل امل�شاركة يف اأن�شطة وفعاليات املبادرة 
طرحتها  التي  »ارتقي«  وم�شابقة  الرتبوية،  امل�شاريع  دعم  يف  متثلت  التي 
املبادرة لأول مرة هذا العام، للتاأكيد على قيم وموروثات املجتمع وعاداته 
تزويدهم  خالل  من  الكرمية  للحياة  الطلبة  واإع��داد  الأ�شيلة،  وتقاليده 

بالقيم واملهارات واملعارف التي توؤهلهم ملواكبة م�شتجدات الع�شر«.
اإجناح  يف  اإ�شهاماً  له  ك��ان  نكرم كل من  اأن��ه حينما  امل��ب��ادرة  واأك���دت مديرة 
فعاليات املبادرة، اإمنا نكرم كل �شلوك اإيجابي يدعم القيم والأ�شالة، ويعزز 
مهارات التعلم وما كان لهذه اجلهود اأن توؤتي ثمارها، اإل من خالل تعاون 
تعليمية وجمتمعية  وموؤ�ش�شات  الرتبوي  امليدان  مع  فاعلة  و�شراكة  وثيق 
الطالبات  التعليمية وقدمت جمموعة من  العملية  توؤمن بر�شالتها جتاه 

منطقة  مدير  نائبة  ع��ب��داهلل  منى  ال���ش��ت��اذة  �شعادة  اجانبها  م��ن  وا���ش��ادت 
الر�شيدة لتطوير  القيادة  الذي توليه  بالدعم الالحمدود  التعليمية  دبي 
�شمو  على جهود حرم  واثنت  الدولة  التعليم يف  وبرامج  امن��اط  وحتديث 
نائب حاكم دبي وزير املالية �شمو ال�شيخة رو�شة بنت احمد بن جمعه ال 
يف  الر�شية  القيادة  ملبادرات  املواكبة  الرائدة  الرتبوية  مباردتها  يف  مكتوم 
اطالقها فكرة املبادرة يف عام 2006م انطالقا من اإميان �شموها الرئي�س 
ال�شيا�شة  تنفيذ  املجتمعية يف  املوؤ�ش�شات  باأهمية م�شاهمة  للمبادرة  الأعلى 
التعليمية للدولة وتطوير العمل الرتبوي ورفع كفاءته وفاعليته. ويف �شوء 
ذلك جاءت توجيهات �شموها باإطالق مبادرة ال�شيخة رو�شة بنت اأحمد بن 
جمعة اآل مكتوم لتنمية مهارات التعلم ، والتي مت من خاللها وبكل فخر 
وحتفيزها  للمدار�س  والفني  امل��ادي  الدعم  توفر  �شموها  بعطاء  واعتزاز 
اأن تقوم مب�شاريع تربوية تطويرية هادفة  كموؤ�ش�شات تعليمية قادرة على 
ت�شاهم يف ا�شتقطاب وت�شجيع الأفكار املبدعة واخلالقة، وذلك من خالل 
خطوات علمية وعملية حتددها املبادرة بالتن�شيق مع خرباء وخمت�شن يف 
املجال الرتبوي والتعليمي لإنتاج اأف�شل الأفكار للم�شاريع الرتبوية ومن 

ثم تخطيطها وتنفيذها وتقوميها.

برامج تدريبية
جمل�س  رئي�س  يحي  حممد  نعيمة  الدكتورة  امل�شت�شارة  �شعادة  حيت  فيما 
ال�شيخة  �شمو  تبني  على  والتطوير  للبحوث  الدولية  مناء  موؤ�ش�شة  ادارة 
وعناية  ح�شة  ال�شيخة  �شمو  ومتابهة  واهتمام  وحر�س  للمبادرة  رو�شة 
اىل  ا�شارت  رائ��دة  تربوية  اجن��ازات  اثمرت  حتى  براجمها  بكافة  �شموهما 
الربامج  اأح��د  والتطوير  التدريب  برنامج  اعتماد  يف  متثلت  منها  واح��دة 
للمتدربن  وامل��ع��ارف  امل��ه��ارات  تنمية  على  رك��ز  وال��ذي  للمبادرة،  الرئي�شة 
وتزويدهم باخلربات التي حتدث تغيرات اإيجابية يف �شلوكهم واجتاهاتهم 
يف عالقاتهم مع الآخرين نحو الأف�شل، ويتم تنفيذ ذلك من خالل اتباع 
اأ�شاليب تدريب حديثة من ور�س عمل، حوار، متثيل اأدوار، ن�شاطات فردية 
وجماعية، تطبيق ميداين. ويتم ال�شتعانة مبدربن متخ�ش�شن من ذوي 

الكفاءة والتميز يف جمال التدريب.
ملواكبة  املتدربن  واجت��اه��ات  وم��ه��ارات  م��ع��ارف  وتطوير  تنمية  يف  وا�شهم 
بالطرائق  ومدهم  املتدربن  خ��ربات  تعزيز  يف  ا�شهم  كما  العلمى  التطور 
الرتبوية احلديثة. و رفع م�شتوى املتدربن وزيادة قدراتهم الإبداعية. و 

تزويد املتدربن بامل�شتحدثات العلمية والتقنية.

ح�سور اعالمي
وكانت ادارة املبادرة قد ا�شادت بجهود و�شائل العالم واطلقت �شفحة با�شم 
املبادرة وفعالياتها بال�شافة اىل  املبادرة على الفي�س بوك ت�شمن اهداف 
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••  العني-وام:

امل�شابقة  الريادة يف  كاأ�س  ال�شارقة على   ح�شلت اجلامعة المريكية يف 
املتحدة  العربية  الم��ارات  بجامعة  الطلبة  �شوؤون  عمادة  نظمتها  التي 
ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت م��ا ي��ق��رب ارب��ع��ة ا���ش��اب��ي��ع ح��ي��ث ت��اأه��ل��ت ك��ل م��ن جامعة 
يف  والعربية  ال�شالمية  الدرا�شات  وكلية  ال�شارقة  وامريكية  الم��ارات 

دبي اىل النهائي والذي �شهد مناف�شة قوية . 
و قام �شعادة الدكتور علي را�شد النعيمي مدير جامعة المارات بت�شليم 
يو�شف  حممد  الدكتور  بح�شور  ال�شارقة  امريكية  طالبات  اىل  الكاأ�س 
الدكتور  و  الك��ادمي��ي��ة  ال�����ش��وؤون  مدير  اجلامعة  مدير  نائب  يا�س  بني 
حممد البييلي عميد كلية العلوم الن�شانية والجتماعية والدكتور عبد 

ان  معتربا  النهائية  املرحلة  اىل  تاأهلت  التي  اجلامعات  الطلبة  �شوؤون 
ما  على  مهم  موؤ�شر  وهو  امل�شتوى  هذا  اىل  بو�شوله  فائزا  يعترب  الكل 
مقدما  جيد  علمي  وم�شتوى  ومنوعة  عامة  ثقافة  من  طلبتنا  يحمله 
�شكره اىل وزارة �شوؤون الرئا�شة الراعي لهذه امل�شابقة وم�شرف ابو ظبي 
ال�شالمي مل�شاهمته يف تقدمي جمموعة قيمة من الهدايا اىل جمهور 
الطالبات من احل�شور وكذلك اىل كل من زادكو وادكو كرعاة فرعين 
للم�شابقة واىل كل من �شاهم طيلة فرتة امل�شابقة يف اجناح هذا احلدث 

العلمي. 
والرتاثية  الثقافية  من�شق  اجل��راح��ي  م��رمي  ال�شيدة  قالت  جهتها  من 
الطلبة  �شوؤون  بعمادة  طالبات   - الطالبية  وال��ري��ادة  الأن�شطة  بوحدة 
كاأ�س  م�شابقة  من  املو�شم  لهذا  اردن��ا  للم�شابقة  التنظيم  جلنة  ورئي�س 

ممثال  املقبايل  احمد  و  الطلبة  �شوؤون  عميد  النقبي  ال�شايب  الرحمن 
املركز  للكاأ�س .وقد حلت يف  الر�شمي  الراعي  الرئا�شة  �شوؤون  عن وزارة 
كلية  وب��ن  بينها  املناف�شة  انح�شرت  ان  بعد  الم����ارات  جامعة  ال��ث��اين 
الدرا�شات ال�شالمية والعربية يف دبي لالإجابة على ال�شوؤال الذهبي . 
وقد ا�شاد �شعادة مدير جامعة المارات بهذه الدورة من م�شابقات كاأ�س 
العايل  التعليم  وا�شعة من قبل موؤ�ش�شات  �شهدت م�شاركة  التي  الريادة 
يف الدولة وعلى الهتمام الوا�شح الذي ابدته هذه املوؤ�ش�شات يف اجناح 
امل�شابقة مو�شحا ان الغاية من تنظيم مثل هذه الفعاليات بناء ج�شور 
من التوا�شل العلمي والفكري والثقايف بن الطلبة على م�شتوى الدولة 
ككل وكذلك تنمية روح املناف�شة العلمية بينهم وحثهم على البحث عن 
النقبي عميد  ال�شايب  الرحمن  الدكتور عبد  . من جانبه هناأ  املعلومة 

موؤ�ش�شات  من  جمموعة  باأ�شراك  قمنا  لذلك  �شامال  يكون  ان  ال��ري��ادة 
التعليم العايل يف الدولة وحاولنا ومن خالل جمموعة من املخت�شن 
ا�شتخدام احدث التقنيات من �شا�شات عر�س وا�شاءة و�شوتيات وتغطية 
باأعدادها فريق  قام  والتي  وال�شئلة  العلمية  املادة  ا�شافة اىل  اعالمية 
وي�شرف على  الم��ارات  التدري�س بجامعة  اع�شاء هيئة  متخ�ش�س من 
امل�شابقة فريق او جلنة حتكيم اكادميية و حاولنا ان نظهر ب�شورة راقية 
الف   30 بقيمة  نقدية  جائزة  على  الول  املركز  ح�شل  وقد  ومكتملة. 
درهم فيما ح�شل املركز الثاين على 25الف درهم واملركز الثالث على 
واجلوائز  الهدايا  من  كبرة  جمموعة  اىل  بالإ�شافة  دره��م  ال��ف   20
التي قدمت اىل الطالبات امل�شاركات بالتنظيم او احل�شور حيث �شهدت 

مراحل امل�شابقة ح�شورا طالبيا واكادمييا كبرا . 

ال�سيخة لبنى القا�سمي حتتل املرتبة 
العامل يف  امراة  مائة  اقوى  بني   67

•• ابوظبي-وام:

 احتلت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي 
وزي�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل امل��رت��ب��ة 67 
التقرير  العامل بح�شب  ام��راة يف  اق��وى مائة  بن 
ال�شنوي ملجلة فورب�س العاملية للعام 2013 . كما 
العمال  �شيدة  تليها  عربيا  الوىل  املرتبة  احتلت 

ال�شعودية لبنى العليان. 
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مب�ساركة 14 موظفًا وموظفة يف الفئة الإ�سرافية

انطالق الدورة الثانية من برنامج تاأهيل قيادات ال�سف الثاين مبوا�سالت االإمارات

دار الرب حت�سد اجلوائز القراآنية عرب منت�سبي مراكزها

•• دبي-الفجر: 

د����ش���ن ����ش���ع���ادة حم���م���د ع���ب���د اهلل 
موا�شالت  ع���ام  م��دي��ر  اجل��رم��ن 
قيادات  تاأهيل  برنامج  الإم���ارات، 
الثانية  دورتها  يف  الثاين،  ال�شف 
وموظفة  موظفاً   14 ومب�شاركة 
من املواطنن العاملن يف الفئات 
امل��وؤ���ش�����ش��ة، حيث  الإ����ش���راف���ي���ة يف 
احلايل  ال��ع��ام  خ��الل  �شيلتحقون 
يتكون  مكثف  ت��دري��ب��ي  ب��ربن��ام��ج 

من 11 حموراً رئي�شياً.
كلمته  خ����الل  اجل���رم���ن  واأ�����ش����اد 
بحر�س  ل��ل��ربن��ام��ج  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
امل�شاركن  امل���وظ���ف���ن  واه���ت���م���ام 
القيادية  مهاراتهم  تطوير  على 
و�شعيهم  الإ���ش��راف��ي��ة،  وق��درات��ه��م 
ال������دائ������م ل����ش���ت���غ���الل ال���ف���ر����س 

واأثنى اجلرمن على اجلهود التي 
بذلتها اإدارة املوارد الب�شرية خالل 
الدورة الأوىل والدورة احلالية يف 
و�شع نظام معتمد واآليات موثقة 
ال�شف  ق���ي���ادات  ت��اأه��ي��ل  ل��ع��م��ل��ي��ة 
ب���ه���دف ���ش��م��ان حتقيق  ال����ث����اين، 
اجل������ودة وال����دق����ة وال���واق���ع���ي���ة يف 
تطبيق الربنامج من خالل و�شع 
مالئمة  وم����وؤ�����ش����رات  م��ق��اي��ي�����س 
وكفاءة  فعالية  تقييم  يف  ت�شاعد 

النظام التدريبي املطبق.
واأكد على اأن املوؤ�ش�شة تويل عناية 
التعليم  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  يف  ب��ال��غ��ة 
والتدريب امل�شتمر وتوفر فر�س 
موظفيها  ب���ن  امل��ه��ن��ي  ال���ت���ط���ور 
على  امل��واط��ن��ة  كفاءاتها  وحتفيز 
الوظيفي  م�������ش���اره���ا  ت��خ��ط��ي��ط 
معترباً  ودقيقة،  �شليمة  بطريقة 

يتنا�شب م��ع م��ب��ادرات ال��دول��ة يف 
الإمارات،  قيادات حكومة  تطوير 
ي�شهم  قيادي مواطن  وبناء جيل 
والنماء  التنمية  عملية  دع��م  يف 

فيها.
تطوير  مت  اإن�����ه  ���ش��ق��ر:  وق���ال���ت 
ال��ربن��ام��ج يف دورت�����ه ال��ث��ان��ي��ة يف 
عدد من اجلوانب بعد ال�شتفادة 
العليا،  الإدارة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن 
الراجعة  ال��ت��غ��ذي��ة  وم��الح��ظ��ات 
الأوىل  ال���دورة  يف  امل�شاركن  م��ن 
التدريبية  ال�����ش��رك��ة  وت��و���ش��ي��ات 
حتديث  مت  ك��م��ا  ال����ش���ت�������ش���اري���ة، 
اآليات عمل الربنامج لتتما�شى مع 
امل�شتهدفة  التطويرية  الأه���داف 
واأف�شل  الأ�شاليب  اأح���دث  ووف��ق 
جمال  يف  امل��ط��ب��ق��ة  امل���م���ار����ش���ات 
ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل ق���ي���ادات ال�شف 

التدريبية التي تعزز من م�شارهم 
م�شتوى  م���ن  وت���رف���ع  ال��وظ��ي��ف��ي 
تاأهيلهم لتويل م�شوؤوليات قيادية 

عليا.
وق�������ال م����دي����ر ع������ام م���وا����ش���الت 
حنان  �شعادة  وبح�شور  الإم���ارات 
التنفيذي  امل���دي���ر  ���ش��ق��ر  حم��م��د 
ل���دائ���رة اخل���دم���ات امل�����ش��ان��دة: اإن 
ال�شف  ق���ي���ادات  ت��اأه��ي��ل  ب��رن��ام��ج 
املبادرات  اأه���م  م��ن  يعترب  ال��ث��اين 
الناجحة للموؤ�ش�شة �شمن �شعيها 
الوطنية  الكفاءات  اأداء  لتطوير 
وتاأهيلهم  الإ���ش��راف��ي��ة  الفئة  م��ن 
لتويل منا�شب قيادية من خالل 
ب��ن��اء ق��درات��ه��م الإداري�����ة وتعزيز 
م����ه����ارات����ه����م ال���وظ���ي���ف���ي���ة، ومب���ا 
وخططها  املوؤ�ش�شة  اأه���داف  يلبي 

الإ�شرتاتيجية .

ذلك من اأف�شل الو�شائل الكفيلة 
ب���ت���ع���زي���ز خ����ط����ط ال����ت����وط����ن يف 

املوؤ�ش�شة.
ودع����ا امل��وظ��ف��ن امل�����ش��ارك��ن اإىل 
املثلى  ال�شتفادة  حتقيق  ���ش��رورة 
من الربنامج التاأهيلي من خالل 
وور�س  املحا�شرات  ح�شور جميع 
تنفيذ  ع��ل��ى  واحل���ر����س  ال��ع��م��ل، 
املهام وامل�شاريع البحثية املطلوبة 

منهم خالل الربنامج.
اأعربت حنان حممد  من جانبها، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدائرة  امل��دي��ر  ���ش��ق��ر 
تقديرها  عن  امل�شاندة  اخل��دم��ات 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  واه��ت��م��ام  ل��دع��م 
الوطنية  ال����ك����ف����اءات  ل���ت���ط���وي���ر 
ال�شتثمار  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ق��ي��ادي��ة، 
الأمثل للعن�شر املواطن، وتهيئته 
ومبا  اأعلى،  قيادية  مواقع  لتويل 

امل�شرف  ن�����ش��ي��ب  م������وزة  اأف��������ادت 
الإناث  العام على مراكز حتفيظ 
القراآن  لتحفيظ  ال��رب  مب�����ش��روع 
ال����ت����اب����ع جل���م���ع���ي���ة دار  ال�����ك�����رمي 
ال����رب ب��ف��وز ال��ط��ال��ب��ة ل��ي��ن��ا حامت 
الأول يف  ب��امل��رك��ز  ال��رح��ي��م  ع��ب��د 
بن  را���ش��د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  م�شابقة 
وذلك  القيوين  ب���اأم  امل��ع��ال  اأح��م��د 
20 طالبة من  اإط��ار م�شاركة  يف 
القراآن  لتحفيظ  ال���رب  م�����ش��روع 
�شعبة الإناث ومت تاأهيل طالبتن 
عن  واأ�شفرت  النهائية  للت�شفية 
الأول  باملركز  لينا  الطالبة  ف��وز 
يف ال��ف��رع ال��راب��ع 5 اأج���زاء والتي 

يف  الإ���ش��الم��ي��ة  والثقافة  ال��ك��رمي 
دورت���ه���ا ال�����ش��اد���ش��ة وال��ت��ي نظمت 
القيوين  ب������اأم  ال���ث���ق���ايف  ب���امل���رك���ز 
مب�شاركة اأكرث من 700 مت�شابق 
القراآن  ح��ف��ظ��ة  م���ن  وم��ت�����ش��اب��ق��ة 
الدولة وميثلون  باإمارات  الكرمي 
اآخر  وم���ن ج��ان��ب  29 ج��ن�����ش��ي��ة. 
فوز  اإىل  ن�����ش��ي��ب  م�����وزة  اأ�����ش����ارت 
�شعيد  ن�����ش��ي��ب  اآم����ن����ة  ال���ط���ال���ب���ة 
القراآن  ف���رع  يف  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز 
الأردنية  اململكة  مب�شابقة  كاماًل 
تر�شيح  مت  وق������د  ال���ه���ا����ش���م���ي���ة، 
الطالبة اآمنة ن�شيب وهي معلمة 
احلمر مب�شروع  ند  ق��راآن مبركز 

وب��ج��ائ��زة احل�����ش��اوي ف���رع ع�شرة 
اأج��زاء، واملركز الثاين يف م�شابقة 
الثاين  واملركز  املواطن،  احلافظ 
يف م�شابقة جائزة دبي املحلية فرع 
خم�شة اأج��زاء وهي لعام 2011، 
واملركز الثاين يف جائزة احل�شاوي 
فرع ع�شرين جزًء، واملركز الثاين 
يف جائزة دبي املحلية فرع ع�شرين 
اأحكام  2012، وجتيد  جزًء لعام 
ال��ت��ج��وي��د ك��ام��ل��ة م���ع ال���ق���راءات 
اهلل  �شلى  ب��ق��ول��ه  وت��ع��م��ل  الع�شر 
ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م: خ��رك��م م���ن تعلم 
القراآن وعلمه ، ومثمنة هذا الفوز 
م�شروع  اإدارة  حر�س  اإىل  املبارك 

امل�شابقة  ب���ح���ف���ل  ت���ك���رمي���ه���ا  مت 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ����ش���ه���ده  ال������ذي 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن را����ش���د املعال 
اأم  الأع���ل���ى ح��اك��م  امل��ج��ل�����س  ع�شو 
ال�شيخ  �شمو  وبح�شور  القيوين 
ب��ن را���ش��د املعال  ب��ن �شعود  را���ش��د 
من  وع���دد  القيوين  اأم  عهد  ويلِّ 
ال�شيوخ ومديري الدوائر املحلية 
والحتادية بالإمارة وح�شد كبر، 
الدكتور  ال�شيخ  ف�شيلة  وح�شور 
م���اه���ر ب���ن ح��م��د امل��ع��ي��ق��ل��ي اإم����ام 
املكرمة،  مب��ك��ة  احل�����رام  امل�����ش��ج��د 
وذلك يف احلفل اخلتامي جلائزة 
للقراآن  امل��ع��ال  اأح���م���د  ب���ن  را����ش���د 

�شمن  ����ش���اب���ق���ة  وط����ال����ب����ة  ال������رب 
الإمارات  لدولة  كممثلة  �شفوفه 
ع��ن ط��ري��ق ج��ائ��زة دب���ي الدولية 
للقراآن الكرمي لالإناث للم�شاركة 
مب�������ش���اب���ق���ة امل���م���ل���ك���ة الأردن������ي������ة 
الها�شمية يف دورتها الثامنة التي 
عقدت يف 11-15 مايو 2013 
اإ�شالمية  دول������ة  مب�شاركة31 
واآ���ش��ي��وي��ة واأورب����ي����ة، وق���د التقت 
اهلل  كتاب  حافظات  ب�شفوة  فيها 
ويجدر  الأر����س،  اأقطار  �شتى  من 
اآم��ن��ة كانت  ال��ط��ال��ب��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر 
امل�شابقة  ه��ذه  نف�س  يف  ف���ازت  ق��د 
عام2011،  الأول  ب����امل����رك����ز 

الثاين .
واأو�شحت اأن اإدارة املوارد الب�شرية 
الكفاءات  ع��ل��ى  ب��الط��الع  ق��ام��ت 
احلكومة  م��ن  املعتمدة  القيادية 
برنامج  ي�شتند  والتي  الحت��ادي��ة 
عليها،  الإم���ارات  ق��ي��ادات حكومة 
لو�شع املحاور الرئي�شية للربامج 
�شيخ�شع  ال�����ت�����ي  ال����ت����دري����ب����ي����ة 
امل�شاءلة  وه����ي  امل�������ش���ارك���ون  ل��ه��ا 

ال��ن��ت��ائ��ج، وقيادة  وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
الفريق،  ب�����روح  وال��ع��م��ل  ال���ف���رق 
وال���ت���م���ي���ز امل���وؤ����ش�������ش���ي واجل�������ودة، 
والقيادة  بفعالية،  امل���وارد  واإدارة 
بالنتائج وحتفيز الآخرين، واإدارة 
وحل  العمالء،  وخدمة  امل�شاريع، 
امل�شكالت واتخاذ القرارات، واإدارة 
ومهارات  وال��ت��وا���ش��ل  امل��خ��اط��ر، 
والإدارة  والتخطيط  الت�����ش��ال، 

الإ�شرتاتيجية.
اأن���ه  اإىل  واأ������ش�����ارت ح���ن���ان ���ش��ق��ر 
مت اخ��ت��ي��ار امل�����ش��ارك��ن ب��ن��اء على 
منهم  ال������������واردة  ال���رت����ش���ي���ح���ات 
املبا�شرين،  م���درائ���ه���م  وت��ق��ي��ي��م 
طلباتهم  مطابقة  م��ن  وال��ت��اأك��د 
ل��ل��م��ع��اي��ر امل���ط���ل���وب���ة، وم�����ن ثم 
اإجراء اختبارات التقييم واملقابلة 

ال�شخ�شية معهم.

على  واملحفظات  واملحفظن  الرب 
التميز والفوز واجتهاد الطالبات 
يف حفظ كتاب اهلل واهتمام اأولياء 

الرب  دار  ج��م��ع��ي��ة  ودع����م  الأم������ور 
واإدارت��ه��ا ومتمنية من اهلل تعاىل 
والتخلق  وال��ت��ف��وق  ال��ن��ج��اح  دوام 

تاأ�شياً  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  ب���اأخ���الق 
بالنبي �شلى اهلل عليه و�شلم الذي 

كان خلقه القراآن.

حاكم راأ�س اخليمة يح�سر زفاف مواطنني
•• را�ض اخليمة -وام: 

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة م�شاء 
اأم�س احلفل الذي اأقامه ال�شيد عبداهلل عبيد بن �شليج الكتبي امام منزله مبنطقة اخلران يف را�س 
النعيمي وحممد اىل كرمية  ال�شيد خليفة حميد  �شامل اىل كرمية  زف��اف جنليه  اخليمة مبنا�شبة 
بن  �شلطان  بن  فاهم  ال�شيخ  كما ح�شر احلفل معايل  ال�شام�شي.  ربيعة  بن  �شاهن  ابراهيم  ال�شيد 
وال�شيخ �شقر بن خالد بن حميد  الدولية للمحاماة  الإم��ارات  اإدارة  القا�شمي رئي�س جمل�س  �شامل 
القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه وال�شيخ جمال بن �شقر 
بن �شلطان القا�شمي وال�شيخ �شقر بن عمر بن عبداهلل القا�شمي ومفتاح بن علي بن عبيد اخلاطري 
ابن عاي�س  واملدعوين. وقدمت فرقة  القبائل  وابناء  وال�شخ�شيات  البالد  اعيان ووجهاء  وعدد من 

احلربية خالل احلفل الأهازيج والفنون الإماراتية الرتاثية ابتهاجا بهذه املنا�شبة.

اإخالء واإطفاء وهمي يف ور�سة اإطفاء باحلمرية بح�سور خم�سني طالبًا 
•• ال�صارقة –الفجر:

ال�شارقة  اإم���ارة  التابعة  احلمرية  مبنطقة  امل��دين  ال��دف��اع  اإدارة  نفذت 
احلمرية  مدر�شة  طلبة  ح�شور  يف  الريا�شي  الثقايف  احلمرية  ب��ن��ادي 
اإنقاذ  الجتماعية فرع احلمرية جتربة  دائ��رة اخلدمات  وبالتعاون مع 
واإطفاء حلريق وهمي وذلك يف اإطارات برنامج التدريب الدوري املقام 
بالتعاون مع اجلهات واملوؤ�ش�شات العامة على كيفية التعامل مع احلالت 

واحلوادث الطارئة.
و�شارك خم�شون طالبا من املنت�شبن ملدر�شة احلمرية ونادي احلمرية 
رفع  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  كانت تهدف  التي  التجربة  املدر�شن يف  بجانب 
ا�شتجابة الطلبة والريا�شين والكوادر العاملة اإىل ال�شتجابة يف حالة 

اأن تقع م�شتقبال- لقدر  اأخطاء ميكن  اأي  وقوع حادث مماثل وتفادي 
اهلل -.

واأفاد حمد ال�شحي من�شق عام الور�شة من دائرة اخلدمات الجتماعية 
الدفاع  ونفذها  تقريبا  �شاعة  ا�شتمرت  التجربة  اأن  اإىل  احلمرية  ف��رع 

املدين يف ح�شور عدد كبر من البناء. 
قدارت  اإث���راء  اإىل  الرامية  املجتمعية  ال��ربام��ج  من  تعد  اأنها  اإىل  لفتا 
وال�شيطرة  اندلقها  حلظة  احل��رائ��ق  م��ع  التعامل  كيفية  يف  احل�شور 

عليها واإطفائها .
م�شرا اإىل اأن التجربة كانت جيدة وحققت ا�شتفادت الطالب واحل�شور 
اخلطر  م�شدر  تقوي�س  بجانب  اللهب  األ�شنة  اإط��ف��اء  يف  وم�شاركتهم 

والتعامل مع طفايات احلرائق واخلراطيم املتاحة .

ال�سحة تنظم ور�سة عمل حول جتهيز امل�ست�سفيات لنيل االإعتماد ال�سحي الدويل
••  دبي -وام:

لنيل  امل�شت�شفيات  بعنوان جتهيز  ور�شة عمل  اأم�س  ال�شحة  وزارة   نظمت 
العتماد ال�شحي الدويل جي �شي اآى التي افتتحها الدكتور اأمن الأمري 
فندق  يف  والرتاخي�س  الطبية  املمار�شات  لقطاع  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل 
الب�شتان روتانا بدبي. و الور�شة موجهه ب�شكل رئي�شي للفئات امل�شتهدفة 
يف الوزارة وهم مدراء امل�شت�شفيات و املدراء الفنين للم�شت�شفيات وروؤ�شاء 
الأق�شام يف امل�شت�شفيات و اأق�شام حت�شن اجلودة امل�شتمر. وتهدف الور�شة 
اإىل دعم و تطبيق روؤية و ر�شالة و اأهداف وزارة ال�شحة املقررة من اأجل نيل 
العتماد ال�شحي الدويل لكل املن�شاآت ال�شحية التابعة لوزارة ال�شحة من 
اأجل متهيد الطريق لكل هذه املن�شاآت ال�شحية يف البدء بتطبيق �شيا�شات 
و اإجراءات العتماد ال�شحي و تطبيقه على اأر�س الواقع ملا فيه من فوائد 
املر�شى  و �شالمة  ال�شحية  الأداء جلودة اخلدمات  جمة يف رفع م�شتوى 

ال�شحي  والعتماد  ال�شاملة  اجل��ودة  اإدارة  ان  مو�شحا  ال�شحي  العتماد 
يف قطاع املمار�شات الطبية والرتاخي�س تقوم يف الوقت احلا�شر بتاأهيل 
كلباء يف  زاي��د يف عجمان وم�شت�شفى  ال�شيخ خليفة بن  كل من م�شت�شفى 
را�شد  و مركز  ال�شارقة  والأبحاث يف  ال��دم  نقل  و مركز خدمات  ال�شارقة 
ال��دويل يف  ال�شحي  العتماد  لنيل  الأبحاث يف عجمان  و  ال�شكري  لعالج 
نهاية هذه ال�شنة. و طالب اجلميع ب�شرورة بذل اجلهود الطيبة من اأجل 
جناح هذا امل�شروع ملا فيه من فوائد جمة �شوف تعم كافة املن�شاآت ال�شحية 
الدكتورة  نوهت  وم��ن جهتها  الإم���ارات.  دول��ة  ال�شحة يف  ل���وزارة  التابعة 
وفاء جابر اآل رحمه نائبة مدير اإدارة اجلودة ال�شاملة والعتماد ال�شحي 
اجتماعات  عقد  من  ال�شحية  املن�شاآت  يف  ال�شحي  العتماد  عملية  ب�شر 
كل  ح��ول  ال�شحي  القطاع  يف  العاملن  املوظفن  لكل  التدريب  اإج���راء  و 
الأمور املتعلقة بهذا املو�شوع ووو�شع ال�شيا�شات والإجراءات حيز التطبيق 
و  املر�شى  �شالمة  ت�شب يف م�شلحة  فوائد كبرة  فيها من  ملا  التنفيذ  و 

و التح�شن امل�شتمر للرعاية ال�شحية املقدمة يف جمتمع دولة الإمارات. 
و اأكد الدكتور اأمن الأمري خالل كلمته التى األقاها يف الور�شة اأهمية 

حت�شن اجلودة. وذكرت اأن اإدارة اجلودة ال�شاملة والعتماد ال�شحي تقوم 
باإجراء وعقد ور�س عمل كل يوم خمي�س يف مقر وزارة ال�شحة يف دبي ت 
مب�شط  ب�شكل  �شرحها  و  ال��دويل  ال�شحي  العتماد  كتيب  ملناق�شة ف�شول 
لكل فرق العمل التابعة ل��شبعة م�شت�شفيات كمرحلة اأوىل تنتهي يف �شهر 
يونيو القادم كمرحلة اأوىل على اأن ت�شمل املرحلة الثانية باقي امل�شت�شفيات 
التابعة لوزارة ال�شحة. ويف اطار الور�شة حتدث الدكتور اأ�شرف اإ�شماعيل 
الأو�شط  ال�����ش��رق  مكتب   - ال���دويل  ال�شحي  لالعتماد  التنفيذي  امل��دي��ر 
و  والن�شائح  ال�شحية  املن�شاآت  حت�شر  مو�شوع  ح��ول  اأفريقيا  �شمال  و 
ال�شوء  م�شلطا  ال�شحي  العتماد  لنيل  املطلوبة  ال�شيا�شات  و  الإر���ش��ادات 
على اأحد الف�شول من دليل العتماد ال�شحي الدويل و هو بعنوان احلكم 
و القيادة و التوجيه . كما األقى الدكتور زكريا العتال مدير اإدارة اجلودة 
و اإدارة الأداء يف هيئة ال�شحةب بدبي ال�شوء على كيفية تبادل اخلربات 

العملية يف هذا املجال احليوي والهام. 
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اإعــــــــــالن
قطع  لتجارة  والطاوؤو�س  ال�ش�����ادة/ال�شقر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

غيار ال�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1498348 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيف را�شد حميد عبداهلل البلو�شي )%1٠٠(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد حمد �شعيد �شبيح الفال�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ه�شام عبداللطيف - معراوي

تعديل راأ�س املال/من 15٠٠٠٠ اىل ٠
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*٢ اىل 5.85*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شقر والطاوؤو�س لتجارة قطع غيار ال�شيارات ذ.م.م

FALCON AND PEACOCK AUTO SPARE PARTS TRADING LLC
اىل/ال�شقر والطاوؤو�س لتجارة قطع غيار ال�شيارات 

FALCON AND PEACOCK AUTO SPARE PARTS TRADING
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ابو �شيخة للخ�شروات والفواكه 

رخ�شة رقم:CN 1063013 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ادري�س خرم عبدالعزيز من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ادري�س خرم عبدالعزيز من 1٠٠% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ابراهيم علي ابراهيم املرزوقي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ابراهيم علي ابراهيم املرزوقي من ٠% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 15٠٠٠٠

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 8.1*1.٢ اىل 8.٢*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل ابو �شيخة للخ�شروات والفواكه
ABU SHEIKA VEGETBLE & FRUITS SHOP

اىل/�شفاري للهواتف املتحركة ذ.م.م 
SAFARI MOBILE PHONE LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741٠11(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )47٢1٠٠1(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلبتور رويال 

كار ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1003607 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جمموعة �شلطان احمد احلبتور لال�شتثمار �س.ذ.م.م
SULTAN AHMAD ALHABTOOR INVESTMENT GROUP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان احمد احلبتور

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مالك الرمي لتجارة الجهزة الكهربائية 

واللكرتونية رخ�شة رقم:CN 1197824 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1.5 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مالك الرمي لتجارة الجهزة الكهربائية واللكرتونية   
MALAK ALREEM ELECTRONIC & ELECTRICAL APPLIANCES TRADING

اىل/�شوبر ماركت املرجان 
AL MARJAN SUPERMARKET

تعديل ن�شاط/ا�شافة جممع ا�شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711٠٠٢(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الثالجات والغ�شالت والجهزة الكهربائية املنزلية  - بالتجزئة )4759٠13(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741٠11(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
املغربي  للحمام  فا�س  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلالقة الرجالية رخ�شة رقم:CN 1022502  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل ٢*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شالون فا�س للحمام املغربي واحلالقة الرجالية   
FAS GENTS HAIRDRESSING & BATH SALON

اىل/فا�س للحمام املغربي وامل�شاج 
FAS MOROCCAN BATH & MASSAGE

تعديل ن�شاط/ا�شافة مركز تدليك وا�شرتخاء للرجال )9٦٠9٠٠9(
تعديل ن�شاط/حذف ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال فئة اوىل )9٦٠٢1٠1.1(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ابو ايوب للمواد 

الغذائية رخ�شة رقم:CN 1055849 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*5٠.٦

تعديل ا�شم جتاري:من/ابو ايوب للمواد الغذائية   
ABU AYYUB FOODSTUFF

اىل/بقالة ابو ايوب 
ABU AYYUB GROCERY

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة ومطحنة 

احل�شناء رخ�شة رقم:CN 1045083 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل ٠3.3*8٠.٠

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة ومطحنة احل�شناء   
AL HASNA GROCERY & FLOUR MILL

اىل/بقالة حديقة امل�شرف 
AL MUSHRIF GARDEN BAQALA

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
ا�شتيقاف   ايه �شي خلدمات  ار  ال�ش�����ادة/جي  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN 1342781:و�شف ال�شيارات - فرع ابوظبي 1 رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 13*1.5 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/جي ار ايه �شي خلدمات ا�شتيقاف و�شف ال�شيارات - فرع ابوظبي 1   

GRAC VALET PARKING SERVICES - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/الملاين خلدمات ا�شتيقاف و�شف ال�شيارات - فرع ابوظبي 1 

GERMAN VALET PARKING SERVICES - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
النجم  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
القطبي رخ�شة رقم:CN 1024661 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شاه جهان نور العامل )%1٠٠(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ورثة/نور العامل عبدالباري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون حركات 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1285408 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح نا�شر ح�شن احلارثي )%1٠٠(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف امل �شعيد حمد الفار�شي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفر�شان لبيع العالف
رخ�شة رقم:CN 1158758 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الكرامة 

اجلديد لاللكرتونيات
رخ�شة رقم:CN 1214305 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نوفا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1155003:هاو�س للمقاولت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املاألوف لقطع غيار ال�شيارات - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1036521-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  ال�شم�س  ال�ش�����ادة/جزيرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1347020 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

فاطمة �شامل زوجة علي خليفة �شيف را�شد بن �شويف من 49% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد حممد قناوي من�شور )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي خليفة �شيف را�شد بن �شويف ال علي
ملحق عقد �شراكه ذ.م.م بن الطراف

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم جميب 

رخ�شة رقم:CN 1104420 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي نايع �شامل نايع النعيمي )%1٠٠(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بازهي باتيالت حممد
تعديل وكيل خدمات

حذف مبارك غريب حممد �شابر الكويتي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

مرافز للمقاولت وال�شيانة العامة - فرع العن
رخ�شة رقم:CN 1012724 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

غم�س لت�شليح الغطا�شات
رخ�شة رقم:CN 1134221 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
قد  القوارب  لتاأجري  اللولو  ال�شادة/  ب��ان  البحري( 
بياناتها  امل��ذك��ورة  ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدموا 

بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

اق�شاها ٦٠ يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

ابوظبي ٢٠4٢5٦ اللولو 4 �شابقا يا�س 1
LULU 3 EX.ALYASI 78

العلم ال�سابق رقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
قد  القوارب  لتاأجري  اللولو  ال�شادة/  ب��ان  البحري( 
بياناتها  امل��ذك��ورة  ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدموا 

بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

اق�شاها ٦٠ يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

ابوظبي ٢٠1٢٢٠ اللولو 3 �شابقا اليا�شي 78
LULU 3 EX.ALYASI 78

العلم ال�سابق رقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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الزياين يهنئ قادة دول جمل�س التعاون مبنا�سبة مرور 32 عاما على تاأ�سي�سه
••  الريا�ض-وام: 

ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام ملجل�س  رف���ع م��ع��ايل الأم����ن 
خال�س  ال��زي��اين  را���ش��د  ب��ن  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  العربية 
وال�شمو  اجل��الل��ة  اأ�شحاب  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 
قادة دول املجل�س وذلك مبنا�شبة الذكرى الثانية والثالثن 
العربية. وقال معاليه  التعاون لدول اخلليج  لقيام جمل�س 
اإن ه���ذه ال��ذك��رى ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��ب ك��ل م��واط��ن خليجي 
والنماء  اخل��ر  م�شرة  حققته  مبا  واع��ت��زازا  فخرا  تزيدنا 
بارزة  واإجن���ازات  �شامل  وت��ع��اون  را�شخ  تالحم  من  والعطاء 
ت�شتهدف خر وتقدم دول املجل�س ومواطنيها و�شتوؤدي باإذن 

اأمل  بكل  الأج��ي��ال  وم�شتقبل  اأج��ل حا�شر  وتنجز من  تبني 
وتفاوؤل. وقال الدكتور عبداللطيف الزياين اإنه بف�شل من 
اهلل العلي القدير وحكمة اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول 
انتهجتها  التي  الواعية  الثاقبة وال�شيا�شة  املجل�س وروؤيتهم 
للم�شرة  ودعمهم  الأوفياء  مواطنيها  والتفاف  ال�شت  دوله 
متكن جمل�س التعاون من تخطي العديد من ال�شعاب التي 
واجهت م�شرته وجتاوز الظروف املعقدة وامل�شطربة التي 
وحقق  عاما  ثالثن  م��ن  اأك��رث  م��دى  على  املنطقة  عا�شتها 
اجنازات بارزة وم�شهودة واأ�ش�س عالقات وثيقة مع خمتلف 
الأزم����ات  ال��ع��دي��د م��ن  واأ���ش��ه��م يف حلحلة  ب��ل  ال��ع��امل  دول 
واأ�شار  وفاعل.  ايجابي  وب�شكل  العالقة  الدولية  والق�شايا 

اهلل تعاىل اإىل املزيد من الرتابط والتكامل . واأ�شاد الأمن 
بجهود  املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  يف  التعاون  ملجل�س  العام 
التعاون  ملجل�س  املوؤ�ش�شن  القادة  وال�شمو  اجلاللة  اأ�شحاب 
اخلليجي رحمهم اهلل الذين اأر�شوا قواعد متينةقوامها روؤى 
ثاقبة واإرادة �شلبة وعزمية �شادقة فجاءت ثمرات عطائهم 
وبذلهم واإخال�شهم عزا وخرا عم كافة دول املجل�س والدول 

العربية والإ�شالمية.
اليوم  اأ�شبح  املجل�س  اإن  التعاون  العام ملجل�س  الأمن  واأكد   
�شمن  فارقة  وعالمة  بالبنان  اإليها  ي�شار  دولية  منظومة 
ال��ت��ك��ت��الت والحت����ادات  ن��ح��و  ال���ذي يتجه  ال����دويل  املجتمع 
الأركان  ومكتملة  الأ�ش�س  قوية  را�شخة  املباركة  فم�شرته 

التعاون  جمل�س  دول  اأن  اإىل  الزياين  عبداللطيف  الدكتور 
اإجناز  ا�شتطاعت  ال�����ش��ام��خ  اخلليجي  ال�����ش��رح  ه���ذا  ظ��ل  يف 
النامية  الدول  م�شاريع تنموية عمالقة جعلتها يف مقدمة 
ومتكنت من حتقيق الأهداف التنموية العاملية لالألفية بل 
على  ما�شية  املباركة  التعاون  م�شرة  اإن  موؤكدة  وجتاوزتها 
طريق اخلر والتقدم والنماء موؤكدا باأن الإجنازات العديدة 
التي حققها جمل�س التعاون يف خمتلف املجالت وجهت نحو 
الإن�شان باعتباره هدف التنمية وو�شيلتها واأن رقيه وتقدمه 
هو الغاية النبيلة التي تتكاتف كل اجلهود من اأجل بلوغها 
امل��وىل عز وج��ل ه��ذه امل�شرة  ب��اأن يوفق  معربا عن متنياته 

املباركة اإىل حتقيق املزيد من التقدم والتطور والزدهار. 

مب�ساركة 125 جهة حكومية وخا�سة

فعاليات جديدة ومميزة يف افتتاح القافلة الثقافية بالطويني
•• الفجرية-الفجر:

�شهد اليوم الأول من القافلة الثقافية الثالثة لهذا العام والتي تنظمها 
وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع مبنطقة الطوين التابعة لإمارة 
ال��ف��ج��رة، ح�����ش��وراً ج��م��اه��ري��اً مم��ي��زاً م��ن جمهور ال��ط��وي��ن واملناطق 
وريامة  وحبحب  ال�شفوة  ظاهرة  مناطق  القافلة  تخدم  حيث  املجاورة، 
التابعة لإمارة الفجرة، وت�شتمر القافلة ليومن  ووادي كوب واملناطق 
وخا�شة،  حكومية  جهة   125 مب�شاركة   ، اأم��ان��ة  جمتمعنا  �شعار  حت��ت 
120 فعالية وخدمة  �شمن برنامج �شامل ومتنوع يجمع ما يزيد عن 

متنوعة.
اأبرز ح�شور افتتاح قافلة الطوين لفيف من كبار رجال  وكان من بن 
الفجرة  باإمارة  الطوين  منطقة  يف  املحلية  الدوائر  ومديرو  املنطقة 
اإدارة  مدير  اإبراهيم  خليل  اأمينة  منهم  الثقافة  وزارة  اإدارات  وم��دي��رو 
الأن�شطة  اإدارة  مدير  العطار  غلوم  حبيب  والدكتور  املجتمعية  التنمية 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركاء  ع��ن  الر�شميون  واملمثلون  واملجتمعية  الثقافية 

الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س، وح�شور اإعالمي لفت.
ال�شمو  �شاحب  دع��وة  م��ع  ان�شجاماً  الثقافية  القوافل  م��ب��ادرة  وتنطلق 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ورعاه لتعزيز 
اأه��داف اخلطة  الثاين من  التالحم الوطني واملجتمعي وحتقق الهدف 
على  املحافظة  اإىل  الرامي   )2013-2011( للوزارة  ال�شرتاتيجية 
والتنمية  املجتمعية  ب��امل�����ش��ارك��ة  م��ق��وم��ات��ه��ا،  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

الثقافية وبكل الو�شائل املتاحة.
بدورها، ثمنت �شعادة عفراء ال�شابري الوكيل امل�شاعد للخدمات امل�شاندة 
ملبادرة  العليا  اللجنة  رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  ب���وزارة 
القوافل الثقافية دور �شركاء الوزارة يف ت�شير القافلة واإجناحها، م�شرة 
اإىل اأن الوزارة ت�شعى من خالل قافلة الطوين الثقافية ومبادرة القوافل 
ب�شكل عام اإىل دمج جهود اجلهات والوزارات والهيئات احلكومية واملحلية 
والرتابط  والثقافية  املجتمعية  التنمية  حتقيق  يف  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات 
املجتمعي وتعزيز القيم املجتمعية ون�شر التوعية على اختالفها، و�شول 

فعاليات اليوم الأول
وقال �شعادة حكم الها�شمي وكيل الوزارة امل�شاعد لتنمية املجتمع بوزارة 
قافلة  خ��الل  م��ن  ت��ق��دم  ال����وزارة  اأن  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
الطوين العديد من الفعاليات اجلديدة وامل�شاركن اجلدد �شمن فعاليات 
اليوم الأول حيث �شاركت جمعية ال�شيادين بدبا الفجرة وللمرة الأوىل 
بالقوافل بفقرة النهمة البحرية، كما ت�شارك دائرة التنمية القت�شادية 
باأبوظبي مبحا�شرات تثقيفية حول تر�شيد ال�شتهالك، اإ�شافة مل�شاركة 
يف  ت�شارك  ال��ذي  املنتجة  الأ���ش��ر  مبعر�س  الفجرة  بدبا  املعاقن  مركز 

تنظيمه مركز التنمية الجتماعية بدبا الفجرة.
واأ�شاف اأن الوزارة اأقامت 3 خيام �شمن قافلة الطوين، ت�شمنت اخليمة 
بهم  اخلا�شة  الفنية  واملعار�س  امل�شاركة  اجلهات  لعرو�س  اأركانا  الأوىل 
املجتمعية  ت�شتمل على عرو�س اخلدمات  والتي  القافلة،  برنامج  �شمن 
حيث  للجمهور،  ال�شركاء  يقدمها  التي  والتوعوية  وال�شحية  والأمنية 

يتم يف اخليمة ت�شجيل وا�شتخراج بطاقات الهوية.
للفرقة  ع��ر���س  ث��م  ترحيبية  مبقدمة  ب���داأ  الأول  ال��ي��وم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
مدر�شة  قدمت  ث��م  اخليمة  راأ����س  �شرطة  قدمته  الع�شكرية  املو�شيقية 
طالب  وق��دم  والرزيف،  ال�شعبي  ال�شعر  فقرة  الأ�شا�شي  للتعليم  احل��الة 
ريامة  رو�شة  وقدمت  تراثية  فقرة  الأ�شا�شي  للتعليم  اجلواهر  مدر�شة 
للبنات  الأ�شا�شي  للتعليم  ام حكيم  فيما عر�شت مدر�شة  �شعبية،  رق�شة 
الإمارات  جلامعة  التابعة  ال�شعبية  الفنون  فرقة  وقدمت  �شعبية،  فقرة 

العربية املتحدة جمموعة من العرو�س الرتاثية.
واأ�شاف اأن ح�شور القافلة يتقدمهم مديرو اإدارات وزارة الثقافة ومديرو 
املراكز الثقافة واملجتمعية قاموا بجولة تفقدية �شملت خيمة العرو�س 
ال�شعبي  الطبخ  وركن  املنتجة  الأ�شر  وخيمة  الرتفيهية  الألعاب  وقرية 
الهالل  مب�شاركة  الفح�س  اأجهزة  وتوزيع  الطبية  الفحو�شات  وجانب 
الطبية،  الفجرة  ومنطقة  خليفة  وم�شت�شفى  ال�شحة  ووزارة  الأحمر 
اإ�شافة جلولتهم بالقرية الرتاثية والأ�شتوديو الرتاثي ومعر�س ال�شور 

والأ�شلحة القدمية.
وت��اب��ع ج��م��ه��ور ال��ق��اف��ل��ة جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ق��رات ال��ف��ن��ي��ة ب��ع��د اجلولة 

اأماكن  ابتعدت  مهما  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  كل  اإىل  الإم���ارات  يف  الثقايف  باملنتج 
�شكناهم.

واأ�شارت �شعادة عفراء ال�شابري اإىل اأن مبادرة القوافل تركز على الأن�شطة 
املجتمعية والثقافية والرتاثية املرتبطة باملجتمع املحلي يف موقع القافلة 
وخدمة املجتمع، من خالل الأن�شطة املقدمة التي اخترت بعناية وو�شل 
املتعلقة  العنا�شر  كافة  يت�شمن  ون�شاطاً  فعالية   125 نحو  اإىل  عددها 
ال��وزارة و�شركائها يف حتقيق  اأه��داف  الهوية الوطنية وحتقيق  برت�شيخ 

امل�شوؤولية الجتماعية والتنمية ال�شاملة للمجتمع.
واأ�شافت �شعادتها اأن ال�شركاء يف قافلة الطوين من اجلهات احلكومية 
ملا  اإ�شافة  اأهدافها،  فعالة لإجناحها وحتقيق  واخلا�شة، يبذلون جهوداً 
الطوين،  اأبناء منطقة  يقدمونه من خدمات جليلة وتفاعل مثمر مع 
اأكرث  وا�شتفاد منها  اإليها  اإي�شال خدماتهم  وال��وزارة يف  التي ي�شرتكون 
من 51 األف مواطن ومقيم على امتداد الأعوام الثالثة املا�شية وخالل 

العام احلايل 2013.
وقال العقيد الدكتور جا�شم مرزا مدير اإدارة التوعية الأمنية بالإدارة 
برنامج  وم��ق��دم  دب��ي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  املجتمع  خلدمة  العامة 
م�شاركة  لديها  دب��ي  �شرطة  اإن  دب���ي،  ن��ور  ب��اإذاع��ة  الأم���ر  يهمه  م��ن  اإىل 
بالعتماد  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  م��ع  ودائ��م��ة  فاعلة 
على التوا�شل الدائم بينهما يف الربامج التوعوية والثقافية امل�شرتكة، 
معترباً ان القوافل من اأف�شل الو�شائل للتوا�شل مع اجلمهور والتوعية 
دليل  املميز  امل�شاركات واحل�شور اجلماهري  واأن  واملجتمعية،  الثقافية 

جناح القوافل.
اإدارة  اإدارات وهي:   4 اأن ال�شرطة ت�شارك يف القافلة من خالل  واأ�شاف 
املتخ�ش�شة  والثقافية  التوعوية  الربامج  تقدم  والتي  الأمنية  التوعية 
يف املجال الأمني واإدارة التدريب الدويل املتخ�ش�شة يف التوعية بق�شايا 
بن  حممد  ال�شيخ  وبرنامج  املخدرات  ملكافحة  العامة  والإدارة  املخدرات 
يريدون  التي  الر�شالة  اأن  اإىل  منوهاً  البدنية،  واللياقة  للريا�شة  را�شد 
و�شاق  ق��دم  ت��ق��ام على  ال��ت��ي  ال���ش��ت��ع��دادات  م��ن خ��الل  حتقيقها و�شلت 

وحتقق اأهداف القوافل.

التفقدية، حيث قدمت مدر�شة ال�شتقالل فقرة غنائية و�شعرية، وفقرة 
والثانوي،  ال�شا�شي  للتعليم  حكيم  ام  مدر�شة  قدمتها  مرورية  توعوية 
وحما�شرة )نعمة الأمن( قدمها العريف اأول ب�شرطة دبي ها�شم الوايل 

واأختتم برنامج امل�شرح باأم�شية �شعرية قدمها طالب جامعة الإمارات. 

خيمة الطفل والأ�سر املنتجة
اأي�شا العديد من الفقرات اجلديدة مب�شاركة  ويف خيمة الطفل قدمت 
ج��ه��ات ت�����ش��ارك ل��ل��م��رة الأوىل ح��ي��ث ���ش��ارك م��رك��ز ن��ي��وت��ر���ش��ن بتقدمي 
واملر�شم  ثقافية  وم�شابقات  الأمور  واأولياء  لالأطفال  ال�شمنة  فحو�شات 
احلر كما قدمت مزارع املرموم مبجموعة مماثلة من الفعاليات اأبرزها 
حما�شرة عن )اأهمية احلليب واأنواعه(، اإ�شافة لتقدمي الوزارة وال�شركاء 
لفعالية القرية الرتاثية والأ�شتوديو الرتاثي، وت�شمنت اخليمة فعاليات 
الر�شم على الوجه، ومر�شم حر، وم�شابقات قدمتها فاطمة حممد من�شق 
برنامج ال�شيخ حممد بن را�شد للريا�شة واللياقة البدنية، اإ�شافة لعر�س 
ال�شخ�شيات الكرتونية اإ�شافة ل�شخ�شيات حمد ومرة و�شخ�شية ال�شقر 

لربنامج حماية وفيديو حللقات الر�شوم كرتونية.
بالفجرة  الجتماعية  التنمية  م��رك��ز  ق��دم  املنتجة  الأ���ش��ر  خيمة  ويف 
بال�شراميك،  الت�شكيل  اأ�شغال يدوية عن  املنتجة، وور�شة  الأ�شر  معر�س 
للمراأة،  املنزلية  امل�شاريع  ح��ول  تدريبية  ور���ش��ة  خليفة  �شندوق  وق��دم 
ور�شة  يف  اخليمة  جمهور  و�شارك   ، ثقافية  م�شابقة  اخليمة  قدمت  كما 
توعوية عن تر�شيد ا�شتهالك املياه والكهرباء من تقدمي هيئة الكهرباء 
واملاء، وقدم م�شت�شفى خليفة بالفجرة حما�شرة عن ال�شمنة و اأمرا�س 
الثقافة  وزارة  قدمتها  التي  الثقافية  امل�شابقات  لفقرة  اإ�شافة  ال�شكري، 

وال�شباب وتنمية املجتمع.
كما اأق���ام ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي خيمة م��ت��ع��ددة اخل��دم��ات مت من 
وتوزيع  امل�شابقات  وتنفيذ  للجمهور  الطبية  الفحو�شات  اإج��راء  خاللها 
الهدايا عليهم عالوة على اإجراء الفحو�شات املبكرة ل�شرطان الثدي يف 
وخدمة  امل��راأة  خ�شو�شية  ملراعاة  الغر�س  لهذا  خ�ش�شت  جمهزة  �شيارة 

الهدف املطلوب. 

لالطالع على اإجنازاتها يف ترويج اخلدمات الإلكرتونية 

وفد من جامعة عجمان يزور هيئة كهرباء ومياه دبي
•• دبي-الفجر: 

ق����ام وف����د م���ن ج��ام��ع��ة عجمان 
للعلوم والتكنولوجيا بزيارة هيئة 
كهرباء ومياه دبي، بهدف الإطالع 
ع��ل��ى اجن�����ازات ال��ه��ي��ئ��ة يف جمال 
املقدمة  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
ترويجها.  واأ���ش��ال��ي��ب  ل����الأف����راد 
جولة  ال��زي��ارة  ب��رن��ام��ج  وت�شمن 
امل�شتدام  الهيئة  ملبنى  تعريفية 
اأول مبنى  ي��ع��د  ال���ذي  ال��ق��وز،  يف 
وتقدمي  ال����دول����ة،  يف  م�����ش��ت��دام 
عر�س مرئي حول جتربة الهيئة 
يف ت�شويق اخلدمات الإلكرتونية، 
وتطورها،  واأن�شطتها،  وعملها، 
خدماتها.  يف  امل�شتمر  وال��ت��ق��دم 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  وت��ق��وم 
ا�شرتاتيجية  خ���ط���ة  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز ودع����م روؤي����ة 
ح���ك���وم���ة دب�����ي الإل���ك���رتون���ي���ة يف 

اأجل تنمية قدراتهم  للطلبة من 
وتقدمي  م���ه���ارات���ه���م،  وت���ط���وي���ر 
خم��ت��ل��ف ال���ف���ر����س امل���ت���اح���ة من 
اك��ت�����ش��اب��ه��م خ����ربات مهنية  اأج����ل 
يف  خطط  و���ش��ع  على  ت�شاعدهم 

توجههم الأكادميي.
النجاح  اإىل  العر�س  تطرق  كما 
الذي حققته هيئة كهرباء ومياه 
الإعالنية  حمالتها  نتيجة  دب��ي 
اإىل تعريف  امل�شتمرة التي ت�شعى 
املتعاملن بخدماتها الإلكرتونية 
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ت��ب��ن��ي��ه��ا. حيث 
خ���دم���ة  ت���������ش����وي����ق  م�������وؤخ�������را  مت 
Auto-( ال���ت���ل���ق���ائ���ي  ال����دف����ع 

من  امل���ق���دم���ة   )payment
الهاتف  عرب  الدفع  بوابة  خ��الل 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع حكومة  امل��ت��ح��رك 
اأدت  الإل���ك���رتون���ي���ة وال���ت���ي  دب����ي 
املعامالت  ن�����ش��ب��ة  ارت����ف����اع  اإىل 
الإل��ك��رتون��ي��ة ع��ن ط��ري��ق خدمة 

وت�شجيع  الإل����ك����رتوين،  ال��ت��ب��ن��ي 
الإلكرتونية،  ال��ب��واب��ة  ا�شتخدام 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��خ��ف��ي�����س ع���دد 
احلكومية،  ال����دوائ����ر  م��راج��ع��ي 
وت��ق��دمي خ��ربة ذات ج��ودة عالية 
املتعاملن،  خ����دم����ة  جم�����ال  يف 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 
عن  ال�شتغناء  خ��الل  من  البيئة 
امل��ع��ام��الت ال���ورق���ي���ة. ك��م��ا تركز 
الهيئة على رفع م�شتوى وتطوير 
العاملن  وحت��ف��ي��ز  اخل����دم����ات، 
يف ال��ه��ي��ئ��ة، والرت���ق���اء ب��ه��م نحو 
تتبنى  العمليات.  اأداء  يف  التميز 
اإىل  تهدف  ا�شرتاتيجية  الهيئة 
وامل�شاهمة  الطلبة  مهارات  �شقل 
ال����ت����ق����دم، مبا  يف دف�����ع م�������ش���رة 
الطموحة  ال���روؤي���ة  م��ع  يتما�شى 
ال����ق����ائ����م����ة على  دب�������ي  لإم������������ارة 
ذلك،  ولتحقيق  املعرفة  اقت�شاد 
تدريبية  خططاً  الهيئة  و�شعت 

املتحرك  ال���ه���ات���ف  ع���رب  ال���دف���ع 
ن�شبة  وارت��ف��اع   ،53.39% اإىل 
اإىل  ذات��ه��ا  اخل��دم��ة  يف  امل�شجلن 

.50.44%
  تعترب الهيئة واحدة من الدوائر 
ت�شليط  يف  ال���رائ���دة  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�������ش���وء ع���ل���ى ت���اأث���راخل���دم���ات 
حيث  البيئة؛  على  الإل��ك��رتون��ي��ة 
معاملة  م���ل���ي���ون   2.7 اأجن�������زت 
 ،2012 ال���ع���ام  يف  اإل���ك���رتون���ي���ة 
تفادي  يف  ����ش���اه���م���ت  وب����ال����ت����ايل 
م��ن ثاين  7،765 ط��ن  ان��ب��ع��اث 
الذي  اجل��و؛  يف  الكربون  اأك�شيد 
 46،631 ب���دوره ي��ع��ادل زراع���ة 
���ش��ج��رة يف م�����ش��اح��ة ت���ع���ادل 88 
ختام  ويف  ق��������دم.   ك������رة  م���ل���ع���ب 
الزيارة تقدم وفد جامعة عجمان 
على  للهيئة  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر 
وال�شيافة،  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ح�����ش��ن 
حيث اأتاحت الزيارة فر�شة تبادل 

اخلربات حول اإجنازات الهيئة يف 
الإلكرتونية  اخل���دم���ات  جم����ال 
ت�������ش���وي���ق���ه���ا.  جتدر  واأ����ش���ال���ي���ب 
الإ�شارة اإىل اأن الهيئة م�شتمرة يف 
توفر قنوات الدفع املعتادة عرب 
م��ك��ات��ب��ه��ا، واأي�����ش��اً ع��رب حمطات 
البرتول اإينوك و ايبكو، ومكاتب 
ب��ري��د الإم������ارات واأج���ه���زة الدفع 
لت�����ش��الت وخ��دم��ة ال��دف��ع عرب 
 )mpay( امل���ت���ح���رك  ال���ه���ات���ف 
mpay. م����وق����ع  خ������الل  م�����ن 

تطبيقات  وع��رب   ،dubai.ae
الهيئة للهواتف والأجهزة الذكية 
بالكبري،  ب����اد،  اآي  ف����ون،  )اأي 
اأندرويد،  ب��وك،  بالي  بالكبري 
 ،8 وي��ن��دوز موبايل   ،  7 وي��ن��دوز 
 ،)8 وي����ن����دوز  وم���اي���ك���رو����ش���وف���ت 
اإ���ش��اف��ة اإىل دف���ع ال��ف��وات��ر عرب 
للهيئة  الل���ك���رتون���ي���ة  ال���ب���واب���ة 

 .)www.dewa.gov.ae(

انطالق برنامج الوظائف املوؤقتة لنادي مليحه بالتعاون مع �سركة فوعة للتمور
ب�شرية  م����وارد  ���ش��اب��ط  النعيمي  م���رمي  فيها  حت��دث��ت 
الفوعة  �شركة  من  لوج�شتيه  اداري  املزروعي  وفاطمة 
العمل  وطبيعة  ومنتجاتها  الفوعة  �شركة  عن  للتمور 
���ش��اب��ط موارد  ف��اط��م��ة اجل�شمي  ك��م��ا حت��دث��ت  امل��وؤق��ت 
�شيا�شات  لوج�شتيه عن  البادي م�شرف  ب�شرية و�شبحا 
ذادينا  ومعر�س  التمور  ا�شتالم  ومراكز  الفوعة  �شركة 
و�شيا�شة التوظيف وكيفية عمل املراكز املن�شرة بالدولة 
الثقايف  مليحه  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  واأو����ش���ح   .
الريا�شي م�شبح بالعجيد الكتبي ع�شو املجل�س الوطني 
الحت���ادي ع��ن اأهمية ط��رح ه��ذا ال��ربن��ام��ج خ��الل هذا 
العام وهو مو�شم ح�شاد الرطب والتمور  التوقيت من 
مهدن  اإح��دى  احلالية  الجيال  تعليم  على  والت�شجيع 
الجداد وفق مرتكزاتها الع�شرية يف الت�شويق والنتاج 
اأبناء وبنات  اأع��داد كبرة من  واأب��دى �شعادته مب�شاركة 
املنطقة ورغبتهم يف العمل �شمن هذه البادرة النوعية 
موؤ�ش�شات  ب��ن  والتن�شيق  التعاون  �شمن  ت��اأت��ي  التي  و 
الفوعة  ل�شركة  ت��ق��دي��ره  ع��ن  معربا  املختلفة  ال��دول��ة 
العاملة  قوى  اإ�شراك  يف  الوطني  حر�شها  على  للتمور 
الماراتية يف براجمها واإك�شابهم مهارات العمل يف هذا 

املجال احليوي .

•• ال�صارقة –الفجر:

الوظائف  برنامج  فعاليات  الأول  اأم�س  �شباح  انطلقت 
مليحة  بنادي  2013م  التمور  ا�شتالم  ملو�شم  املوؤقته 
الفوعة  �شركة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  الريا�شي  الثقايف 
للتمور وال��ذي يقام يف اإط��ار روؤي��ة جمل�س اإدارة النادي 
وبنات  اأبناء  من  عدد  توظيف  يف  ت�شهم  وظائف  لطرح 
ف��ر���ش��ة لك�شابهم  ل��ف��رتة حم����دودة وت�����ش��ك��ل  امل��ن��ط��ق��ة 

املهارات الالزمة واملوارد املالية الكافية.
لتاأهيل  فعلية  من�شة  املوؤقتة  الوظائف  برنامج  ويعد 
اإحلاقهم  اإىل  والرامية  واملوظفن  عمل  عن  الباحثن 
بوظائف تدر عليهم دخال من خالل الجتاه اإىل اإحدى 

املواد الغذائية الهامة حاليا وهي التمور .
وم����ن ����ش���اأن ه����ذا ال���ت���ع���اون ب���ن ن����ادي م��ل��ي��ح��ه الثقايف 
اأن حت��ق��ق فر�شا  ل��ل��ت��م��ور  ال��ف��وع��ة  ال��ري��ا���ش��ي و���ش��رك��ة 
جلذب �شرائح خمتلفة من الكوادر الوطنية من ال�شباب 
للتعرف على اآليات ت�شويق التمور ومنتجاتها كونها من 

اإحدى املنتوجات الرئي�شية يف املنطقة .
الوىل �شباحية لالناث  الربنامج على فرتتن  ونظم 
مبحا�شرة  ال��ربن��ام��ج  ب���داأ  ل��ل��ذك��ور  م�شائية  وال��ث��ان��ي��ة 
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العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/656 عقاري كلي              
ليفينج  فرونت  �شابقا(بيت�س   ( ليمتد  تويلف  بروبرتيز  /1-امنيات  عليه  املدعى  اىل 
اتوفا  توختامور  باخودير   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  حاليا(    ( ليمتد 
وميثله: عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة ببطالن اتفاقية البيع وال�شراء املوؤرخة ٢٠٠8/1٢/٢5 واختياطياً ف�شخ اتفاقية 
ال�شراء املوؤخرة ٢٠٠8/1٢/٢5 والزام املدعى عليها برد مبلغ وقدره )٢٦48٢55درهم( مع 
الفائدة القانونية 1٢% �شنويا وت�شمن املدعى عليها �شائر الر�شوم وامل�شروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنن املوافق ٢٠13/7/1 ال�شاعة 9:3٠ بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
. ويف حالة  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/36 عقاري كلي              
اىل امل��دع��ى عليه /1-���ش��اب��ال وورل������د)ذ.م.م(  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
بن  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  وليدي   احمد  حميد 
املدعي واملدعي عليها ب�شان الوحدة  رقم )1٠٠1( يف م�شروع �شابال د�شتني مبدينة دبي 
الريا�شية والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢157٢3 درهم( والفائدة بواقع التاخرية 
1٢% من تاريخ رفع الدعوى والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة   9:3٠ ال�شاعة   ٢٠13/٦/٢4 املوافق  الثنن  يوم 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/231 مدين كلي              
ان  القامة مبا  �شيد  جمهول حمل  املدعى عليه /1-احمد �شمر حممد  اىل 
املدعي / منى حممد �شامي كمال الدين اجليار  وميثله: را�شد عبالرزاق حممد 
تهلك  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )1٠٠٠٠1 درهم( والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة 
فانت  لذا   ch2.E.21 بالقاعة   9:3٠ ال�شاعة   ٢٠13/٦/٢ املوافق  الح��د  يوم 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/33 مدين كلي                
ب��ه��ات��ي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل امل��دع��ى عليه /1-  �شهباز ا���ش��الم 
املدعي / موؤ�ش�شة فرزانة التجارية ملالكها حممد ح�شن علي ال�شريف  وميثله: 
علي حممد علي ال��دايل    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  وقدره )٠٠٠.115  بالت�شامم مببلغ  عليهما  املدعي 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�شاعة 9:3٠  املوافق 3/٦/٢٠13  ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثنن  متام 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/975 عقاري كلي                
اىل املدعى عليه /1-  تنميات لال�شتثمار والتطوير العقاري ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / مق�شود �شجروف قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالت�شديق على القرار بالق�شية التحكيمية والزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )315.391 درهم( ورد ال�شيكات التي يف حيازتها واملقدرة قيمتها مببلغ 
)98٦.3٠7 درهم( والر�شوم  وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق ٢٠13/٦/٢٠ ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة   9:3٠
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/300 جتاري كلي                

اىل املدعى عليه /1-  روبن لومان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شين�شوجن 
اجننرجن اند كون�شرتك�شن كو ليمتد فرع دبي وميثلها قانونا ال�شيد/ يوجن ميوجن 
نوه وميلثه: جا�شم عبداهلل عبدالرزاق عبداهلل النقبي    قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالثبوت الق�شاء ب�شحة ونفاذ وتثبيت احلجز التحفظي رقم 
املدعى  ال��زام  بعد �شم ملف احلجز مع  وذل��ك  )٢٠13/58( حجز حتفظي جت��اري 
عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنن 
املوافق ٢٠13/٦/3 ال�شاعة 9:3٠ بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1019 عمايل جزئي                  
اىل املدعى عليه /1-  املعيار للمقاولت �س ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  املدعي / نور ال�شالم �شفيع اهلل قد 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )15٢43 درهم( وتذكرة عودة  مببلغ )٢٠٠٠درهم( 
الق�شائية  املطالبة  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
الثنن  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   )٢٠13/1395٠3( ال�شكوى  رقم  التام.  لل�شداد 
املوافق ٢٠13/5/٢7 ال�شاعة 8:3٠ �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى2013/187  ا�ستئناف مدين
القامة مبا  / 1 -جهاد حممد طه  جمهول حمل  امل�شتاأنف �شده  اىل 
م�شطفى  ن��وال  وميثله:  ال��ه��اج��ري  مذكر  نا�شر  /م��ذك��ر  امل�شتاأنف  ان 
حممد �شالح املرباطي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
٢٠1٢/8٢ مدين كلي   بتاريخ ٢٠13/٢/٢8 وحددت لها جل�شه يوم الثنن 
املوافق ٢٠13/٦/17 ال�شاعة 1٠.٠٠ �شباحا بالقاعة ch2.D.17  وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/970 تنفيذ عمايل
القامة  حمل  جمهول  الذهبي  البريق  كافتريا  �شده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ راجو جناردهان بوجاري قد اأقام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1٦847( 
بال�شافة اىل مبلغ 9٦9   . املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  املحكمة.وعليه  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1391 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة الهدى للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ م�شنع الفالح اخلر�شانة اجلاهزة ذ.م.م وميثله: 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  الظاهري   نا�شر  �شعيد  را�شد  علي 
وق��دره )9٠٢٦4٦( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعاله  املذكورة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/977 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- البداية للمقاولت- �س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
وميثله:  العقروق  عبداللطيف  خليل  م���روان  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
عليكم  اأق���ام  ق��د  النعيمي  ال�شرهان  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحمن 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  .بال�شافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1٠491٠(
مبلغ )599٦( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/388 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- ال�شركة العاملية للمقاولت العامة ٢- علي �شامل 
جمهويل  النعيمي  عبداهلل  �شامل  علي  �شامل   -3 النعيمي  علي  عبداهلل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فينك�س كونكريت برودكت�س فرع 
من وايف ال�شناعية �س.ذ.م.م وميثله: يو�شف احمد عبداهلل عبدالرحيم  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )9٠1٠1( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1531  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -رو�شن للمقاولت ذ.م.م- وميثلها املدير- غالم 
اخلربة  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  داوود  حيدر 
للمواد العازلة )ذ.م.م( وميثله: عبداهلل ح�شن احمد طاهر  قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  جت��اري   ٢٠1٢/773 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
٢٠1٢/1٢/٢7 وحددت لها جل�شه يوم الثنن املوافق ٢٠13/٦/1٠ ال�شاعة 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من  1٠.٠٠ �شباحا بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/138  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -بوابة المارات للو�شاطة العقارية جمهول  حمل 
انفرا�شرتكت�شر كومباين  اوربان  امل�شتاأنف /ان �شي �شي  ان  القامة مبا 
ليمتد وميثله: عبداهلل حممد عبداهلل عبدالرحمن البناي قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  عقاري    ٢٠1٠/77٢ رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/ 
٢٠13/٢/٢7 وحددت لها جل�شه يوم الثنن املوافق ٢٠13/٦/1٠ ال�شاعة 
او من  ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة  1٠.٠٠ �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/35  ا�ستئناف جتاري
٢-مرت�شى  ذ.م.م  دب���ي  تيليكوم  -ورل���دت���ل   1  / ���ش��ده��م  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
الدين  جمهول  الدين بهارمل جنم  ف��ورا 3- حممد جنم  ح�شن علي 
���س م ع وميثله:  ال��ت��ج��اري  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�شتاأنف /ب��ن��ك دب��ي 
ال�شادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  بوج�شيم     �شعيد  حممد  را���ش��د 
وحددت   ٢٠1٢/1٢/1٢ بتاريخ  كلي  جت��اري   ٢٠11/11٦9 رق��م  بالدعوى 
لها جل�شه يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/٢3 ال�شاعة 1٠.٠٠ �شباحا بالقاعة 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    
 اعـــــــالن       

 املرجع :٢٠13/٢1٦ ك.ع. غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

على  الت�شديق  وط��ل��ب  الم�����ارات   اجلن�شية:  ال��زع��اب��ي  �شليم  ا�شماعيل  ���ش��امل 
ملقاولت  )املحمدي  التجاري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع 
والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من    ) البناء/ذ.م.م 
اىل:  بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )4٦417( امللف  رق��م 
طارق  عبدالغني زكي ح�شن اجلن�شية: م�شر ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان        

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1037    عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ار�شاد جول ح�شن جول ح�شن اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: املناظر 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  املركزي  التكييف  لعمال 
عمالية  املطلوب اعالنه/ املناظر لعمال التكييف املركزي اجلن�شية: المارات  
املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
يوم الحد املوافق ٢٠13/5/٢٦ موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  ٢8/٢٠13/4
قلم املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1408    عم جز- م ع- ب- اأظ

جيني  �شركة  عليه:  مدعي  نيبال  اجلن�شية:  �شوران  لكهرام  مدعي/ 
الكهروميكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية  
المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  الكهروميكانيكية  جيني  �شركة  اعالنه/  املطلوب 
املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/٢ موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  ٦/٢٠13/5
قلم املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/838    عم جز- م ع- ب- اأظ

تباين  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ال�شالم  �شراج  مانيك  مدعي/ 
للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية  املطلوب اعالنه/  تباين للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  
املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/٢ موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  ٦/٢٠13/5
قلم املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/468    جت جز- م ت - ب- اأظ

يو�شف   �شعيد  عليه:  مدعي  �شوريا   اجلن�شية:  النبواين  غازي  فرا�س  مدعي/ 
�شامل حممد اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ  93٠٠ 
عمالية  املطلوب اعالنه/ �شعيد يو�شف  �شامل حممد اجلن�شية: المارات عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢٠13/5/٢9 املوافق 
8.3٠ �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان    اآل  مبع�شكر  التجارية 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢1/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/518    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ا�شامة  بوكالة  الطالء  واعمال  امل�شتعارة  وال�شقف   للقواطع  كو�شتل  كري�شتال  مدعي/ 
عبدالفتاح فريد اجلن�شية:  المارات مدعي عليه: عبيد حميد مطر حميد دليوي املن�شوري 
المارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  الغربية  ت�شميم  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته 
اعالنه/ عبيد حميد  مطر حميد  املطلوب  درهم  الدعوى: مطالبة مالية 7٠٠٠٠  مو�شوع 
العامة  وال�شيان  للمقاولت  الغربية  ت�شميم  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته  املن�شوري  دليوي 
اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢٠13/٦/3 املوافق  الثنن  يوم  املحكمة 
�شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢٢/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/337    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني  والتعوي�ص التجاري    
عبداهلل  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  للتاأمن  الوطنية  ابوظبي   �شركة  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  احلمودي  جمعة  حممد  مبارك 
بقيمة 75٠٠ درهم + 1٢% فائدة قانونية املطلوب اعالنه/ عبداهلل مبارك حممد جمعة 
احلمودي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر) بت�شحيح �شكل الدعوى( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س  املوافق ٢٠13/5/3٠ موعدا 
ب�  امام الدائرة الثالثة  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً 
او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  التجارية مبع�شكر  الكائنةاملحكمة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢1/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/765    ح نف�ص- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  اليمن   اجلن�شية:  عبدالباري  احمد  عمر  او�شان  مدعي/   
احمد عبدالرحمن حممد اجلن�شية: بريطانيا   مو�شوع الدعوى: اثبات 
طالق  املطلوب اعالنه/: احمد عبدالرحمن حممد اجلن�شية: بريطانيا 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق ٢٠13/٦/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.3٠ ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢1/٢٠13/5
الحوال ال�سخ�سية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/49    مد كل- م ر- ب- اأظ

 مدعي/ ماثيو ويليام هولي�س اجلن�شية: بريطانيا   مدعي عليه: انور قيوم �شر 
واخرون اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ  ٠٠٠.1٢5 
بالن�شر)  عنوانه:  باك�شتان  اجلن�شية:  �شر  قيوم  انور  اعالنه/  املطلوب  درهم 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�شتجواب(  حكم   - التمهيدي  باحلكم  اعالن 
لنظر  موعدا   ٢٠13/٦/4 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.3٠ ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى، 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢1/٢٠13/5
قلم املحكمة املدنية       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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الق�شاء  ام��ام  جم��ددا  للمثول  ام�س  �شباح  لغ��ارد  كري�شتن  ع��ادت 
الفرن�شي لالدلء باقوالها ب�شاأن حل خالف مع رجل العمال برنار 
تابي، يف يوم ثان من حماكمة ا�شا�شية مل�شتقبل مديرة �شندوق النقد 
لل�شحافين  بالتحية  مبت�شمة  ب��دت  التي  لغ���ارد  وال��ق��ت  ال���دويل. 
مل   ، النف�شية  حالتها  عن  �شوؤال  على  وردا  بانتظارها.  كانوا  الذين 
للم�شورين  لل�شماح  ث��وان  لب�شع  توقفت  انها  ال  اج��اب��ة  اي  تقدم 
ب��ال��ت��ق��اط ���ش��ور ل��ه��ا. وادل�����ت لغ�����ارد ال��ت��ي ���ش��غ��ل��ت م��ن�����ش��ب وزي���رة 
القت�شاد بن 2007 و2011 ابان عهد الرئي�س الفرن�شي ال�شابق 
حول  اخلمي�س  �شاعة   12 م��دى  على  باقوالها  ���ش��ارك��وزي،  نيكول 
خيارها اللجوء يف تلك الفرتة اىل حتكيم خا�س لنهاء خالف قدمي 
بن م�شرف كريدي ليونيه وبرنار تابي ب�شاأن �شراء �شركة اديدا�س 
مليون   400 بتلقي  لتابي  �شمح  ما  الريا�شية،  والدوات  لاللب�شة 
العدل للجمهورية،  2008. وبامكان ق�شاة حمكمة  العام  يورو يف 
الهيئة املخولة املحاكمة على انتهاكات يرتكبها وزراء خالل ادائهم 
مهامهم، ا�شدار قرارهم بعد هذه اجلل�شة بتوجيه اتهام لكري�شتن 
لغارد ب التواطوؤ يف عملية تزوير واختال�س اموال عامة . و�شيوؤدي 
اي اتهام لكري�شتن لغارد اىل ا�شعاف كبر ملوقع هذه امل��راأة التي 
الدويل  النقد  �شندوق  رئا�شة  على   2011 متوز-يوليو  يف  خلفت 
مواطنها دومينيك �شرتو�س كان الذي ا�شطر للتنحي اثر ف�شيحة 

جن�شية يف فندق يف نيويورك.

قتل ثالثة جنود يف اجلي�س الهندي ام�س يف كمن ن�شبه متمردون يف 
الهندية، وذلك غداة مقتل ع�شو كبر يف جمموعة م�شلحة  ك�شمر 
اجلي�س  با�شم  متحدث  اف��اد  ما  بح�شب  النظامية،  ال��ق��وات  بر�شا�س 
الهندي. وقال اللفتنانت كولونيل انكور فا�شي�شت لوكالة فران�س بر�س 
خ�شرنا ثالثة رجال م�شرا اىل ان ال�شتباك متوا�شل مع املتمردين. 
ون�شب الكمن على م�شافة 30 كلم جنوب �شرق �شريناغار كربى مدن 
هذه املنطقة ذات الغالبية ال�شالمية. وقال م�شدر يف ال�شرطة رف�س 
الك�شف عن ا�شمه ان املتمردين الذين مل يحدد عددهم، �شادروا بعد 
بارز من  قتل عن�شر  القتلى. واخلمي�س  الثالثة  ا�شلحة اجلنود  ذلك 
جمموعة ع�شكر طيبة التي يوجد مقرها يف باك�شتان بر�شا�س قوات 
اذار-مار�س  ويف  �شريناغار.  يف  للنران  تبادل  خ��الل  الهندية  الم��ن 
يف  �شرطين  خم�شة  كريكت  لع��ب��ي  بلبا�س  متنكران  م�شلحان  قتل 
�شريناغار، الهجوم الكرث دموية منذ نهاية 2008 وتبنته جمموعة 
حملية موالية لباك�شتان حزب املجاهدين . وقد توتر الو�شع جمددا 
من  اك��رث  قبل  ن�شاأ  انف�شايل  مت��رد  هناك  حيث  الهندية،  ك�شمر  يف 
ع�شرين عاما لكن تراجعت حدة اعماله يف ال�شنوات املا�شية، بعد اعدام 

انف�شايل حملي يف �شباط-فرباير.
 

العاتية  امل��د  اأم���واج  م��ن  حت��ذي��را  اجلمعة  ام�س  �شباح  رو�شيا  رفعت 
يف  ك��وري��ل  وج���زر  �شاخالن  منطقة  يف  اأعلنته  ك��ان��ت  )ت�����ش��ون��ام��ي(، 
اأق�شى �شرق البالد، اإثر وقوع زلزال بلغت قوته 8.2 درجات يف بحر 
اأوخوت�شك، و�شعر به ال�شكان حتى يف مو�شكو، يف حن �شرب زلزال 

اآخر �شمال ولية كاليفورنيا الأمركية.
املد ل�شخالن وجزر  اأم��واج  املحلية حتذيرا من  ال�شلطات  واأ�شدرت 
اأرا�س  اإىل  باللجوء  اخل��ط��رة  امل��ن��اط��ق  �شكان  ون�شحت  ال��ك��وري��ل، 

مرتفعة، لكنها رفعت التحذير بعد ب�شع دقائق.
اإىل  ال�شكان  لها  بيان  يف  الطارئة  الأح���وال  وزارة  دع��ت  جهتها،  من 

مغادرة املناطق ال�شاحلية واللجوء اإىل املرتفعات اأي�شا.
وقالت هيئة امل�شح اجليولوجي الأمركية اإن مركز الزلزال على عمق 
390 كيلومرتا  اأخوت�شيك، وعلى م�شافة  620 كيلومرتا يف بحر 

غربي اأقرب مدينة وهي بيرتوبافلوف�شككامت�شات�شكي.
املدينة  بيرتوبافلوف�شككامت�شات�شكي،  يف  بالزلزال  ال�شكان  و�شعر 
الرئي�شية يف كامت�شاتكا، والتي توجد بها قاعدة للغوا�شات النووية، 
ويف ج��زي��رة ���ش��خ��ال��ن ح��ي��ث ي��وج��د اأك���رب م�����ش��روع ل��ل��غ��از الطبيعي 
ت�شدر  مل  لكن  بالزلزال،  اليابان  �شمايل  �شكان  �شعر  كما  برو�شيا. 

هيئة الأر�شاد اجلوية اليابانية اأي حتذير من اأمواج املد.

عوا�صم

باري�ص

م��صك�

ني�دلهي

الق�ساء الربيطاين ينتقد رد 
احلكومة على انتهاكات العراق 

•• لندن-يو بي اأي:

على  الربيطانية  احلكومة  رد  ب��اأن  ام�س  ل��ن��دن،  يف  العليا  املحكمة  ق�شت 
م��زاع��م ق��ي��ام ق��وات��ه��ا ب��ان��ت��ه��اك وق��ت��ل م��دن��ي��ن ب�����ش��ورة غ��ر م�����ش��روع��ة يف 
حتقيقات  مع  التعاطي  يف  جديد  نهج  باتباع  واأمرتها  ك��اف،  غر  ال��ع��راق 
�شي(،  بي  )ب��ي  الربيطانية  الإذاع���ة  وقالت هيئة  ال��ع��راق.  ح��رب  انتهاكات 
اإن املحكمة رف�شت الإدع��اء باأن فريق التحقيق الذي ان�شاأته وزارة الدفاع 
الربيطانية لي�س م�شتقاًل، لكنها اعتربت اأن التحقيق الذي يجريه ب�شاأن 
انتهاك وقتل مدنين عراقين ل يفي بالتزامات اململكة املتحدة يف جمال 
العراق  التحقيق يف مزاعم  اأن�شاأت )فريق  ال��وزارة  وكانت  الإن�شان.  حقوق 
التاريخية( للنظر باإدعاءات تعر�س مدنين عراقين للقتل و�شوء املعاملة، 
مبا يف ذلك الإعتداء اجلن�شي واحلرمان من الغذاء واملاء والنوم، واحلب�س 
من  والتجريد  الوهمية،  الإع����دام  وعمليات  طويلة،  ل��ف��رتات  الإن��ف��رادي 
املالب�س، على يد جنود بريطانين بعد غزو العراق عام 2003. ويطالب 
حمامون بريطانيون ميثلون 180 مدنياً من �شحايا الإنتهاكات املحكمة 
يد  على  موكليهم  معاملة  ا���ش��اءة  ح��ول  علني  حتقيق  فتح  ب��اإج��ازة  العليا 
جنود بريطانين. ون�شبت )بي بي �شي( اإىل املحامي فيل �شانر، قوله اإن 
املحكمة العليا اأعربت عن قلقها العميق اإزاء الإدع��اءات اخلطرة لق�شايا 
الإنتهاكات والتي تنطوي على القتل، والقتل غر العمد، والت�شبب املتعمد 
القا�شية  واملعاملة  اجلن�شية،  والإه��ان��ات  خطرة،  بدنية  ا�شابات  لإح��داث 
وزارة  اأن  العليا وجدت  املحكمة  اأن  �شايرن  وا�شاف   . واملهينة  والالاإن�شانية 
الدفاع مل متتثل للقانون الدويل واملحلي باإجراء رقابة عامة �شليمة لهذه 

احلالت والق�شايا النا�شئة عنها .

احتجاجات اأمام منزل مر�سي للمطالبة بتعيينات

جدل يف م�سر ب�ساأن قانون اجلمعيات االأهلية 

اعتربها موجهة لإذلل الأفارقة فقط 

�سلفاكري يرف�س ان�سمام جوبا للجنائية الدولية
•• عوا�صم-رويرتز:

انتقد رئي�س دولة جنوب ال�شودان 
املحكمة  م����ي����اردي����ت  ك����ر  ���ش��ل��ف��ا 
اإنها  ق���ائ���ال  ال���دول���ي���ة،  اجل��ن��ائ��ي��ة 
م�������ش���غ���ول���ة مب���الح���ق���ة ال���زع���م���اء 
اأبدا  نن�شم  ول��ن  ف��ق��ط،  الأف���ارق���ة 
اإليها. ويف اإ�شارة اإىل املحكمة التي 
ت��ت��خ��ذ م��ن له����اي م��ق��را ل��ه��ا قال 
جوبا  يف  لل�شحفين  ك���ر  ���ش��ل��ف��ا 
ه��ذا ال�����ش��يء م��وج��ه على م��ا يبدو 
للزعماء الأفارقة، وكاأنه ل بد من 

اإذللهم، لن نقبل اأبدا بهذا .
وجاءت ت�شريحات كر يف موؤمتر 
كينيا  رئي�س  مع  م�شرتك  �شحفي 
الذي  كينياتا  اأوه���ورت���و  اجل��دي��د 
ي��واج��ه ات��ه��ام��ات ب��ارت��ك��اب جرائم 

�شد الإن�شانية يف املحكمة.
ال�شهر  ال�����ش��ودان  جنوب  وا�شتقبل 
امل��ا���ش��ي ال��رئ��ي�����س ال�����ش��وداين عمر 
اأفريقي  الب�شر، وهو زعيم  ح�شن 
حمكمة  �����ش����ده  اأ�������ش������درت  اآخ��������ر 
بالتخطيط  ات��ه��ام  لئ��ح��ة  له���اي 
جل���رائ���م ح����رب يف اإق��ل��ي��م دارف����ور 
يتهم  وع�������ادة  ال���������ش����ودان.  ب���غ���رب 
ال���ذي �شيعقد  الحت����اد الأف��ري��ق��ي 
الأ�شبوع  قمة  الأف��ري��ق��ي  الحت���اد 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  املقبل 
الأفارقة.  ال��زع��م��اء  �شد  بالتحيز 

بالأمم  الإن�شانية  ال�شوؤون  من�شقة 
املتحدة فالري اأمو�س بعد لقائها 
الب�شر  عمر  ال�شوداين  بالرئي�س 
باخلرطوم اإن احلكومة ال�شودانية 
اأكدت بو�شوح اأنها ملتزمة بتنفيذ 
املتمردين  وب����ن  ب��ي��ن��ه��ا  الت����ف����اق 
الذي وقع يف اأغ�شط�س-اآب املا�شي 
�شنت  اأم��و���س  لكن  اأمم��ي��ة.  برعاية 
ال�شعبية- للحركة  �شديدا  انتقادا 
ق��ط��اع ال�����ش��م��ال وال��ت��ي ق��ال��ت اإنها 
ت�شر على عدم ال�شماح للم�شاعدات 
بالو�شول اإىل املناطق التي ت�شيطر 
عليها احلركة انطالقا من املناطق 
الواقعة حتت �شيطرة احلكومة اإل 
واأ�شافت  ال��دول��ي��ة.  احل����دود  ع��رب 
يكن  مل  هذا  اأن  الأممية  امل�شوؤولة 
اأبدا الق�شد من التفاق، غر اأنها 

اأكدت اأن املحادثات �شت�شتمر.
الهجوم  ب�شدة  اأم��و���س  اأدان����ت  كما 
وهو  الثورية،  �شنته اجلبهة  ال��ذي 
حتالف للمتمردين تن�شوي حتته 
ال�شمال،  ال�شعبية-قطاع  احلركة 
ومناطق  رواب������ة  اأم  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
اأخ����رى ب��ولي��ة ���ش��م��ال ك��ردف��ان يف 
اإنها  وقالت  املا�شي.  اأبريل-ني�شان 
ب��ع��د اطالعها  ب��ال�����ش��دم��ة  ���ش��ع��رت 
�شنها  التي  الهجمات  تفا�شل  على 
امل��دن��ي��ن والبنى  ع��ل��ى  امل��ت��م��ردون 

التحتية يف املنطقة.

ال�شعبية-قطاع  احلركة  متمردي 
لتو�شيل  ات��ف��اق  بعرقلة  ال�����ش��م��ال 
التي  املناطق  يف  ملحة  م�شاعدات 
بوليتي  ل�����ش��ي��ط��رت��ه��م  ت��خ�����ش��ع 
الأزرق  وال���ن���ي���ل  ك����ردف����ان  ج���ن���وب 
ال�شودانيتن، حيث تدور مواجهات 
�شخ�س  م���ل���ي���ون  ن���ح���و  اأج���������ربت 
على ال��ن��زوح ع��ن دي��اره��م.  وقالت 

على �شعيد عالقات جوبا بنروبي 
تعهد كر وكينياتا بتنفيذ مذكرة 
تفاهم وقعت العام املا�شي ملد خط 
اأنابيب نفطي من جنوب ال�شودان 
الذي ل يطل على بحار اإىل لمو 
املحيط  على  الكيني  ال�شاحل  على 
الهندي. وا�شتاأنف جنوب ال�شودان 
�شادراته النفطية عرب ال�شودان يف 

ا�شتمر  توقف  بعد  اأبريل-ني�شان 
ب�شاأن  خالفات  ب�شبب  �شهرا   16
ر�شوم خط الأنابيب. ودفع ال�شقاق 
ال�شودان  ج���ن���وب  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ن 
اإىل اإج����راء درا���ش��ات ج���دوى حول 
كينيا  عرب  بديلة  اأنابيب  خطوط 

وعرب اإثيوبيا اإىل جيبوتي.
املتحدة  الأمم  ات��ه��م��ت  ذل���ك،  اىل 

•• �صتوكهومل-ا ف ب:

ا����ش���رم���ت ال����ن����ران يف اك�����رث من 
ومتاجر  وم��دار���س  ���ش��ي��ارات  ع�شر 
لل�شرطة  خم��ف��ر  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 
ال�شغب  اع�����م�����ال  ������ش�����ادت  ب���ي���ن���م���ا 
فيها  ي����رتك����ز  ال����ت����ي  الح�����ي�����اء  يف 
لليلة  ���ش��ت��وك��ه��ومل  يف  امل���ه���اج���رون 
ال���ت���وايل، ح�شبما  ع��ل��ى  اخل��ام�����ش��ة 
الطفاء  واج��ه��زة  ال�شرطة  اف���ادت 
ام�س . واثارت اعمال ال�شغب التي 
م�شاملة  كامة  ال�شويد  �شورة  ه��زت 
وا�شعا حول  امل�شاواة، جدل  تعتمد 
ميثلون  الذين  املهاجرين  اندماج 
ال�شكان. ويعاين ق�شم  %15 من 
الوافدين  امل��ه��اج��ري��ن  م���ن  ك��ب��ر 
اللجوء  ���ش��ي��ا���ش��ة  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
والعثور  اللغة  لتعلم  املت�شاحمة، 
ع��ل��ى وظ��ائ��ف وذل����ك ع��ل��ى الرغم 
م���ن ع����دة ب���رام���ج ح��ك��وم��ي��ة لهذه 
ال��غ��اي��ة. وار���ش��ل��ت اج��ه��زة الطفاء 
م��وق��ع��ا خالل   70 م��ن  اك���رث  اىل 
و�شواحيها  �شتوكهومل  اىل  الليل 
امل�شتعلة  احلرائق  اخماد  اجل  من 

ال�شحن  وم�شتوعبات  ال�شيارات  يف 
وامل������ب������اين وم�������ن ب���ي���ن���ه���م���ا ث����الث 
هيئة  اوردت  م��ا  بح�شب  م��دار���س، 

الطفاء على �شفحتها يف تويرت.
كان  اجلمعة  اخلمي�س  ليل  ان  ال 
ال�شابق  ال��ل��ي��ل  م���ن  ه�����دوءا  اك����رث 
الطفاء  ���ش��ي��ارات  انت�شرت  عندما 
على اكرث من ت�شعن موقعا، كما 
ا�شار املتحدث با�شم ال�شرطة كيال 
حدة  يف  ت���راج���ع  اىل  ل��ي��ن��دغ��ري��ن 

اعمال العنف.
ان���ه مت توقيف  ل��ي��ن��دغ��ري��ن  وق���ال 
13 �شخ�شا ترتاوح اعمارهم بن 
17 و26 عاما، لكن دون ال�شارة 

اىل وقوع ا�شابات.
فيها  ت��ع��ي�����س  ال���ت���ي  ري��ن��ك��ب��ي  ويف 
غالبية من املهاجرين، �شارع رجال 
ال����ن����ران التي  الط����ف����اء لخ���م���اد 
���ش��ي��ارات مركونة  ���ش��ت  ات���ت ع��ل��ى 
وافاد  البع�س.  بع�شها  جانب  اىل 

م�����ش��ور ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س يف 
���ش��ي��ارات دمرت  خ��م�����س  ان  امل���ك���ان 
ب�شكل كامل بينما تعر�شت ال�شيارة 

ال�شاد�شة ل�شرار اقل.
واح��رق��ت ث��الث �شيارات اخ��رى يف 
اىل  بال�شافة  نور�شبورغ  �شاحية 
خمفر لل�شرطة يف اليف�شيو ال ان 

النران اخمدت على الفور.
وا�شار رجال الطفاء اىل ان حريقا 
ا�شعل يف مدر�شة يف �شاحية تين�شتا 
التي ي�شكنها مهاجرون، واي�شا يف 
ال  كي�شتا،  �شاحية  يف  ح�شانة  دار 
ان احلريقن اخمدا ب�شكل �شريع.

وافادت ال�شرطة يف بلدة �شودرتيليي 
مثرين  ان  �شتوكهومل(  )ج��ن��وب 
القوا حجارة على عنا�شر  لل�شغب 
املكان  اىل  ار�شلوا  الذين  ال�شرطة 
بعد ورود تقارير با�شعال نران يف 

�شيارات.
وام���ت���دت ال���ن���ران م���ن ���ش��ي��ارة يف 
املراكز  اح��د  ي��وردب��رو اىل  �شاحية 
تعر�س ل�شرار ج�شيمة  التجارية 
قبل ان تتمكن اجهزة الطفاء من 

اخماد احلريق.

ر�سا�س االحتالل ي�سّل طفاًل فل�سطينيًاهنية يدعو م�سر اإىل اإلغاء كامب ديفيد 
•• رام اهلل-ا ف ب:

ا�شابته  بعد  ن�شفي  �شلل  من  يعاين  عمره  من  ع�شرة  الثانية  يف  طفال  ان  فل�شطينية  طبية  م�شادر  ذك��رت 
بر�شا�س اجلي�س ال�شرائيلي الثالثاء املا�شي. وكان الطفل عطا حممد �شراكه ) 12 عاما( ا�شيب بر�شا�س 
اجلي�س ال�شرائيلي الثالثاء املا�شي بالقرب من مدر�شته يف خميم اجللزون لالجئن . وقال مو�شى �شراكه، 
عم الطفل امل�شاب ان العائلة بداأت ات�شالتها مع حمامن لرفع ق�شية امام الق�شاء ال�شرائيلي �شد اجلي�س 
من  عايد  الطفل  على  احل��ي  الر�شا�س  اط��الق  تعمد  بانه  ال�شرائيلي  اجلي�س  العائلة  وتتهم  ال�شرائيلي. 
م�شافة قريبة، بعدما كان يحاول جلب �شنطته املدر�شية التي القاها زمالئه بالقرب من اجلي�س. وقال مو�شى 
ال�شوكي  النخاع  تلفا يف  والبنكريا�س واحدثت  والرئة  ال�شدر  ابن اخي اخرتقت  ا�شابت  التي  الر�شا�شة  ان 
انها اطلقت من م�شافة قريبة وا�شاف هم )ال�شرائيليون( يقولون يف اعالمهم ان  ، معتربا ان ذلك يوؤكد 
اجلي�س اطلق النار باجتاه عطا بعدما كان يحاول القاء زجاجه حارقة، وهذا كذب . وتابع ان هناك كامرات 
ا�شرائيلية مثبته على برج قريب من م�شتوطنة بيت ايل املحاذية وهذه الكامرات توؤكد انهم اطلقوا عليه 

النار عمد، وللت�شلية .

مع �شيناء واأهلنا يف �شيناء وال�شعب ال�شيناوي يف مقدمتها التنمية واإعادة 
العتبار للعالقات وحماية هذه الأر�س كاأر�س م�شرية كاملة ال�شيادة .

كما دعا للتعامل مع �شيا�شة جديدة يف التعامل مع معرب رفح بحيث ل 
يتاأثر بالأحداث التي تقع يف اجلانب امل�شري هنا اأر�س و�شعب حما�شر ، 
م�شراً اإىل اأن روح جديدة وجدت بعد ثورة 25 كانون الثاين-يناير هي 

مو�شع احرتام وتقدير.
وق����ال اأم����ام م��ا ج���رى )الإغ������الق الأخ����ر للمعرب ب��ع��د خ��ط��ف اجلنود 
امل�شرين يف العري�س( ندعو لتثبيت عالقة جديدة بحيث ُنعِمل القانون 
ونبقي �شيادة الدولة، واأن ل ي�شمح لأفراد اأو اأطراف ما لتخاذ اإجراءات 
يف  ت��ط��ورات  رهينة  غ���زة،  يف  فل�شطيني  مليون   2 بكامله،  �شعب  ت�شع 

اجلانب الآخر .

•• غزة-يو بي اأي:

دعا رئي�س احلكومة الفل�شطينية املقالة، اإ�شماعيل هنية، ام�س م�شر اإىل 
ا�شرتاتيجية  انتهاج  على  اإ�شرائيل، حاثاً  اتفاقية كامب ديفيد مع  اإلغاء 
جديدة يف التعامل مع �شيناء ومعرب رفح وقال هنية يف خطبة اجلمعة 
التي األقاها مب�شجد خليل الوزير بغزة، من باب الإخوة ولي�س من باب 
الإلزام ندعو )القيادة امل�شرية( اإىل اإلغاء اأو اإعادة النظر يف اتفاقية كامب 
ديفيد، خا�شة املالحق الأمني التي توؤدي للفراغ الأمني الذي ميكن اأن 
م�شتعجلة  اأجندات  وطرح  م�شر  باأمن  للعبث  الإ�شرائيلين  من  ي�شتغل 

على ب�شاط البحث داخل اأروقة �شنع القرار امل�شري .
للتعامل  �شاملة  ا�شرتاتيجية  بناء  اإىل  ندعو  الإخ��وة  واأ�شاف من موقع 

ا�ستمرار ال�سغب يف اأحياء املهاجرين يف �ستوكهومل

م��وك��ب��ه ال����ذي ك���ان م��ت��وج��ه��اً اإىل 
م���ط���ار ال���ق���اه���رة ل���ل���م���غ���ادرة اإىل 
اأثيوبيا، بتنفيذ وعوده بتعيينهم، 
اإ�����ش����راب مفتوح  ب���ب���دء  دوا  وه�������دَّ
تعيينهم  ح���ن  اإىل  ال��ط��ع��ام  ع���ن 
املاج�شتر  املئات من حملة  وك��ان 
وال���دك���ت���وراة ن��ظ��م��وا، ع��ل��ى مدى 
وقفات  ع��دة  الأخ��ري��ن،  العامن 
اح��ت��ج��اج��ي��ة اأم����ام م��ب��ن��ى جمل�س 
العايل،  التعليم  ووزارة  ال����وزراء 
جمل�س  رئ���ي�������س  م����ن����زل  واأم����������ام 
للمطالبة  قنديل  ه�شام  ال���وزراء 

بتعيينهم.

اأن  يجب  القانون  اأن  زارع  وي��رى 
متوازين،  اجت��اه��ن  يف  مي�����ش��ي 
العمل  اأج�������واء  ت��ي�����ش��ر  اأول���ه���م���ا 
للجمعيات وعدم الت�شييق عليها 
�شمان  ه��و  وال��ث��اين  تكبيلها،  اأو 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ����ش���واء  ال�����ش��ف��اف��ي��ة، 
اأو  املنظمات  ه��ذه  واأن�شطة  بعمل 

مب�شادر متويلها.
اآخ���ر، نظم ع��دد كبر  م��ن جانب 
املاج�شتر  درج����ت����ي  ح��م��ل��ة  م����ن 
وال���دك���ت���وراة، ظ��ه��ر ام�����س وقفة 
الرئي�س  م��ن��زل  اأم���ام  احتجاجية 
امل�����������ش�����ري حم����م����د م����ر�����ش����ي يف 

واأ�شدرت اجلبهة بيانا اأكدت فيه 
رف�شها مل�شروع القانون، واعتربت 
اأك��رث مما  اأن��ه ينطوي على قيود 
الرئي�س  ع��ه��د  يف  م���وج���ودا  ك����ان 
ويوؤ�ش�س  مبارك،  ح�شني  ال�شابق 
لتحجيم العمل الأهلي يف م�شر، 
كما اأنه يتعار�س مع املبادئ التي 
قامت من اأجلها ثورة 25 يناير-

كانون الثاين 2011 وكذلك مع 
املعاير الدولية التي توؤكد حرية 

تكوين اجلمعيات.
ويف حديث اإىل اخلبر احلقوقي 
املنظمة  رئ���ي�������س  زارع  حم���م���د 
العربية لالإ�شالح اجلنائي، الذي 
اأو�شح اأن هناك اأكرث من م�شروع 
عمل  لتنظيم  ت��داول��ه  يتم  قانون 

اجلمعيات الأهلية.
القانون  يف  امل��ه��م  اإن  زارع  وق����ال 
اأن  ح��ق��ي��ق��ة  اإدراك  ه���و  اجل���دي���د 
اجل��م��ع��ي��ات ه��ي ح��ل��ق��ة و���ش��ل مع 
امل��واط��ن��ن، ومي��ك��ن اأن ي��ك��ون لها 
املجتمع  ا���ش��ت��ق��رار  يف  ك��ب��ر  دور 
وتقدمه، وذلك يف حالة متكينها 
و�شفافية  بحرية  دوره��ا  اأداء  من 
�شكوك  اأي  ع���ن  ب��ع��ي��دا  ون����زاه����ة 
زرع����ت����ه����ا جت�������������������ارب ال�������ش���ن���وات 

املا�شية.

•• القاهرة-وكاالت:

معار�شة  ����ش���خ�������ش���ي���ات  ع������ربت 
عن  حقوقية  ملنظمات  ومم��ث��ل��ون 
قانون  م�����ش��روع  اإزاء  ت��وج�����ش��ه��م 
اجلمعيات  ع��م��ل  ي��ن��ظ��م  ج���دي���د 
اأن����ه يفر�س  الأه��ل��ي��ة، واع���ت���ربوا 
واأمنية على عمل  قيودا حكومية 
هذه اجلمعيات، موؤكدين �شرورة 
القانون  مناق�شة  يف  ال��ب��دء  ع��دم 
ي��ن��ت��خ��ب جمل�س  اجل���دي���د ح��ت��ى 

النواب.
مر�شي  حممد  امل�شري  الرئي�س 
من جهته حاول طماأنة املعار�شة، 
واأعلن يف لقاء عقده هذا الأ�شبوع 
بالحتاد العام للجمعيات الأهلية 
بعد  اإل  ي���ق���ّر  ل����ن  ال���ق���ان���ون  اأن 
املجتمع  من  م�شتفي�شة  مناق�شة 
امل���دين بكل اجت��اه��ات��ه، ك��ي يكون 
للعمل  وداع��م��ا  للجميع  مر�شيا 
اأ�شا�شي  ك�شريك  الأهلي يف م�شر 

يف عملية التنمية.
ب�����������دوره اأع������ل������ن رئ����ي���������س احت������اد 
خاطر  ح��امت  الأه��ل��ي��ة  اجلمعيات 
م�شودة  لو�شع  جلنة  ت�شكيل  عن 
م��وح��دة مل�����ش��روع ال��ق��ان��ون تعتمد 
طرحتها  م���������ش����ودات  ع�����دة  ع���ل���ى 

اأطراف خمتلفة، تراعي امل�شكالت 
اجلمعيات  ع��م��ل  ت��ع��رت���س  ال��ت��ي 
بقيود  يتعلق  فيما  �شواء  الأهلية 
ال�شلطة اأو ق�شايا التمويل ف�شال 

عن تر�شيخ مبادئ ال�شفافية.
ويف حن اعترب امل�شت�شار القانوين 
حل���زب احل��ري��ة وال��ع��دال��ة اأحمد 
القانون  م�����ش��روع  اأن  ب��رك��ة  اأب����و 
اجل���دي���د مي��ث��ل ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
مب�شر،  الأه����ل����ي  ال��ع��م��ل  ت���اري���خ 
حملت املعار�شة على هذا امل�شروع 
لدرجة اأن موؤ�ش�س التيار ال�شعبي 
حمدين �شباحي الذين كان اأحد 
الرئا�شة  انتخابات  يف  اخلا�شرين 
اإجراءات  اأحد  اأنه  اعترب  الأخرة 
م�شروع التمكن جلماعة الإخوان 
اأح����د  و����ش���ل  اأن  ب���ع���د  امل�����ش��ل��م��ن 

اأع�شائها اإىل رئا�شة اجلمهورية.
القانون،  ح��ول  نقا�س  حلقة  ويف 
املعار�شة  الإن��ق��اذ  جبهة  عقدتها 
ت�شدره  م����ا  اإن  ����ش���ب���اح���ي  ق�����ال 
ق��وان��ن جلمعيات  م��ن  ال�����ش��ل��ط��ة 
وم��ن��ظ��م��ات ال��ع��م��ل امل���دين م��ا هو 
اإل حلقة يف �شل�شلة تهدف لإحكام 
ولتعويق  م�����ش��ر  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ش��ة 
املجتمع  خل���دم���ة  حم������اولت  اأي 
امل�شري ون�شر الوعي بن اأفراده.

يف  بتعيينهم  للمطالبة  القاهرة، 
اجلامعات واملراكز البحثية.

م����ن حملة  م����ئ����ات  ب�������ش���ع  وق�������ام 
درجتي املاج�شتر والدكتوراة من 
العلمية،  التخ�ش�شات  خمتلف 
اأمام  اح��ت��ج��اج��ي��ة  وق��ف��ة  بتنظيم 
م��ن��زل ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري حممد 
مر�شي ب�شاحية التجمع اخلام�س 
مطالبن  اجل���دي���دة،  ب��ال��ق��اه��رة 
واملراكز  اجل��ام��ع��ات  يف  بتعيينهم 

البحثية.
تطالب  لفتات  املحتجون  وحمل 
ال�����ذي تعطل  ال��رئ��ي�����س م��ر���ش��ي، 

مو�سكو ال تتوقع اتفاقًا قريبًا 
ب�ساأن الدرع ال�ساروخية 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

ام�س  اأو���ش��اك��وف،  ي��وري  اخلارجية،  لل�شوؤون  الرو�شي  الرئي�س  م�شاعد  ك�شف 
والأمركي  ال��رو���ش��ي  الرئي�شن  ب��ن  القريب  اللقاء  ي�شفر  اأن  ينتظر  ل  اأن��ه 
باأنها  ت�شعر رو�شيا  التي  الأمركية  ال�شاروخية  الدرع  اتفاق يحل م�شكلة  عن 
ت�شكل خطراً عليها. ونقلت وكالة الأنباء الرو�شية )نوفو�شتي( عن اأو�شاكوف، 
بوتن، ونظره  الرو�شي فالدمير  الرئي�س  اللقاء بن  اإن  لل�شحافين  قوله 
8 يف حزيران-يونيو  ال���  اأوب��ام��ا، على هام�س قمة جمموعة  ب��اراك  الأم��رك��ي 
اأنه  غر  ال�شاروخي،  ال��دف��اع  مو�شوع  بينها  موا�شيع  جملة  �شيناق�س  املقبل 
اأ�شاف ل اأ�شتطيع اأن اأتوقع اأن ي�شفر اللقاء عن اتفاق  واأو�شح اأن وجهات نظر 
اإن�شاء  يت�شمن  الذي  الأمركي  امل�شروع  حيال  والأمركي  الرو�شي  اجلانبن 
رو�شيا  اأن  اإىل  ي�شار  متفقة.  لي�شت  اأوروب���ا،  يف  لل�شواريخ  م�شاد  دفاعي  نظام 
ال�شواريخ  اأن  معتربة  خطراً،  الأم��رك��ي  ال�شاروخية  ال��درع  م�شروع  يف  ت��رى 
ت�شتهدف  الأوروب��ي��ة  الأرا���ش��ي  يف  املتحدة  الوليات  ت�شعها  التي  الإعرتا�شية 

ال�شواريخ الهجومية الرو�شية.
وكان اأوباما وجه يف ني�شان-اأبريل املا�شي ر�شالة اإىل بوتن اقرتح فيها اأن توقع 
اأ�شلحتهما  اتفاقية جديدة ملوا�شلة تقلي�س خمزون  املتحدة  رو�شيا والوليات 
الرو�شي  الأم��ن  جمل�س  اأم��ن  �شلمها  بر�شالة  بوتن  ورد  الهجومية.  النووية 
جميع  تناولت  اإن��ه��ا  اأو���ش��اك��وف  ق��ال  اأي���ام،  منذ  لأوب��ام��ا  باترو�شيف،  نيكولي 
املوا�شيع املتعلقة بالعالقات الثنائية مبا يف ذلك التعاون بن الأجهزة الأمنية 

وت�شمن مقرتحات عملية تتعلق ب�شوريا واإيران وكوريا ال�شمالية.

كينيا تعر�س ق�سيتها 
اأمام جمل�س االأمن 

•• نيويورك-ا ف ب:

عر�شت كينيا ق�شيتها امام جمل�س 
الم���ن ال���دويل يف حم��اول��ة لنهاء 
اجلنائية  املحكمة  ام��ام  املالحقات 
ال���دول���ي���ة ب��ح��ق رئ��ي�����ش��ه��ا اوه�����ورو 

كينياتا ونائب وليام روتو.
ول����ك����ن الع���������ش����اء ال���غ���رب���ي���ن يف 
امل���ج���ل�������س ل  اع���ل���ن���وا ان  امل���ج���ل�������س 
وان  املحكمة  مع  التدخل  ي�شتطيع 
امام  ي��ح�����ش��روا  ان  ي��ج��ب  املتهمن 
اعلن  م��ا  ح�شب  ال��دول��ي��ة،  املحكمة 
���ش��ف��ر كينيا  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون وق����ال 
كامو  ما�شاريا  املتحدة  المم  لدى 
اع�شاء  لكامل  مغلق  اج��ت��م��اع  بعد 
جمل�س المن ال15 طلبنا بو�شع 
حد لهذه املالحقات يف اقرب وقت 
ممكن . وا�شاف يجب حتديد كيف 
ميكن ان يتم ذلك ولكن من الوا�شح 
ان املالحقات يجب ان تتوقف لنها 
ل تخدم ال�شالم والعدالة يف بلدنا 
املحكمة  ق���ررت  واو����ش���ح يف ح���ال   .
لهذه  ح��د  و���ش��ع  نف�شها  تلقاء  م��ن 
الدلة  ه�شا�شة  ب�شبب  امل��الح��ق��ات 
ف��ي��ك��ون الم����ر م��ر���ش��ي��ا . واك����د ان 
للمحكمة  امل��وؤ���ش�����س  الع�شو  كينيا 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ل ت�����ش��ع��ى اىل 
الدويل  الق�شاء  نف�شها عن  اق�شاء 
وتالحق املحكمة اجلنائية الدولية 
ارتكاب  ب��ت��ه��م��ة  ون���ائ���ب���ه  ال��رئ��ي�����س 

جرائم �شد الن�شانية .
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3 قتلى بتفجري يف بي�ساور وم�سرع �سائق للناتو 

باك�ستان جتّدد معار�ستها للغارات بطائرات اال�ستطالع 
•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

ام�����س مت�ّشكها  ب��اك�����ش��ت��ان،  اأع��ل��ن��ت 
با�شتخدام  ل��ل��غ��ارات  مبعار�شتها 
ال��ط��ائ��رات م��ن دون ط��ّي��ار، وذلك 
اأوباما  ب��اراك  الرئي�س  بعد خطاب 
قيود جديدة  فيه عن  اأعلن  ال��ذي 

على هذا النوع من الهجمات.
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  واأ���������ش��������درت 
ق���ال���ت فيه  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة ب���ي���ان���اً 
اأن  اإن احل��ك��وم��ة مت�����ّش��ك��ت مب���ب���داأ 
ب��ط��ائ��رات م��ن دون طّيار  ال��غ��ارات 
اإىل  وت���وؤدي  عك�شية،  بنتائج  ت��اأت��ي 
مقتل مدنين اأبرياء، ولها عواقب 
اإن�شانية، وتتعلق بحق الإن�شان كما 
الوطنية  ال�����ش��ي��ادة  م��ب��ادئ  تنتهك 
والقانون  ال���دول  اأرا���ش��ي  ووح���دة 
ال���دويل . وك���ان اأوب��ام��ا اأع��ل��ن عن 
ا�شتخدام  ح�����ول  ج����دي����دة  ق���ي���ود 
الطائرات من دون طّيار يف عمليات 
اغتيال ت�شتهدف اأ�شخا�شاً تتهمهم 

الإدارة الأمركية بالإرهاب.
ت�شّنها  ال���ت���ي  ال����غ����ارات  اإن  وق�����ال 
حم�شورة  �شتكون  الطائرات  ه��ذه 
باأ�شخا�س معروفن، واأ�شاف قبل 
�شّن اأي �شربة، يجب التاأكد ب�شكل 
���ش��ب��ه ك��ام��ل اأن����ه ل���ن ي��ت��ع��ّر���س اأي 

مدين للقتل اأو الإ�شابة .
الباك�شتانية  اخل��ارج��ي��ة  ورّح���ب���ت 
باإقرار اأوباما باأن القوة وحدها ل 
اأن حتقق الأم��ان ، م�شرة  ميكنها 

م�����ش��وؤول ع�شكري  واك����د  ال��ه��ج��وم 
حم��ل��ي احل���ادث���ة. وخ��ي��رب واح���دة 
م���ن ���ش��ب��ع م��ن��اط��ق ت���وؤل���ف احل���زام 
القبلي الباك�شتاين اخلا�شع ل�شبه 
ا�شتقالل ذاتي حيث ين�شط عنا�شر 
وباك�شتان   . وامل�����ش��ل��ح��ون  ط��ال��ب��ان 
ممر ترانزيت رئي�شي لقوة احللف 
الطل�شي يف افغان�شتان. ومنها يتم 
ن��ق��ل الم������دادات اىل احل����دود من 

كرات�شي املطلة على بحر العرب.
واغ��ل��ق��ت ب��اك�����ش��ت��ان ح���دوده���ا مع 
الطل�شي  قافالت  امام  افغان�شتان 
م����ن ت�������ش���ري���ن ال���ث���اين-ن���وف���م���رب 
 2012 متوز-يوليو  اىل   2011
ب��ع��د ان ادت غ����ارات ام��رك��ي��ة اىل 
عن  باك�شتانيا  جنديا   24 مقتل 
باك�شتان  ووق���ع���ت  اخل���ط���اأ  ط��ري��ق 
ت�شمح  اتفاقية  املتحدة  وال��ولي��ات 
ل��ق��اف��الت الط��ل�����ش��ي ب��ال��ع��ب��ور اىل 

افغان�شتان حتى نهاية 2015.
يف الثناء قتل 3 اأ�شخا�س واأ�شيب 
اث���ن���ان اآخ������ران ب���ج���روح، ام�������س يف 
ت��ف��ج��ر اأم������ام م���در����ش���ة دي��ن��ي��ة يف 

بي�شاور.
وذكرت و�شائل اإعالم باك�شتانية اأن 
�شّيارة  حتت  مزروعة  نا�شفة  عبوة 
على  دينية  مدر�شة  اأم��ام  انفجرت 
طريق راجغي يف بي�شاور بعد ن�شف 
�شاعة من انتهاء �شالة اجلمعة، ما 
اأ�شخا�س وجرح   3 اإىل مقتل  اأّدى 

اثنن اآخرين.

املحلية  ال�شرطة  يف  امل�شوؤول  وقال 
النار  فتحوا  ان م�شلحن  داد  خان 
القافلة  على  املجاورة  اجلبال  من 
ع�شكرية  ال��ي��ات  تنقل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
دخولها  ب��ع��د  الط��ل�����ش��ي  ل��ل��ح��ل��ف 
فقتلوا  افغان�شتان  م��ن  باك�شتان 

�شائقا وجرحوا احد املعاونن .
عربات  م���ن  اث��ن��ت��ن  ان  وا�����ش����اف 
طريقها  يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ق��اف��ل��ة 
يف  ب��ا���ش��رار  ا�شيبتا  ك��رات�����ش��ي  اىل 

اأك����رث من  دع���ت  ب��اك�����ش��ت��ان  اأن  اإىل 
ا�شرتاجتية  اإىل  ��ل  ل��ل��ت��و���شّ م����رة 
اجلذرية  الأ�شباب  ملعاجلة  �شاملة 

لالإرهاب والتطرف.
ا�شتخدام ط��ائ��رات م��ن دون  وك��ان 
مطلوبن  ا����ش���ت���ه���داف  يف  ط����ّي����ار 
توتر  اإىل  اأّدى  ق����د  ب������الإره������اب 
عالقات الوليات املتحدة مع عدد 
باك�شتان،  الدول على الأخ�س  من 
وقد انتقدتها العديد من املنظمات 

احلقوقية. اىل ذلك، اكد م�شوؤولون 
ان م�شلحن فتحوا النار ام�س على 
قافلة حاويات للحلف الطل�شي يف 
قرب  باك�شتان  غ���رب  ���ش��م��ال  ب��ل��دة 
ادى  مم��ا  افغان�شتان  م��ع  احل���دود 
معاون  وج�����رح  ���ش��ائ��ق  م��ق��ت��ل  اىل 
�شاغي  منطقة  يف  ال��ه��ج��وم  ووق���ع 
على بعد 20 كلم �شمال �شرق بلدة 
يف  الرئي�شية  البلدة  كوتال  لندي 
امل�شطربة  القبلية  خيرب  منطقة 

اأردوغان يطالب معار�سًا �سبهه باالأ�سد بـ450 األف يورو 
•• انقرة-ا ف ب:

ذكرت وكالة انباء النا�شول ام�س ان رئي�س الوزراء 
الرتكي رجب طيب اردوغ��ان رفع �شكوى وطالب 
زعيم ابرز احزاب املعار�شة كمال كيليجدار اوغلو 
الذي �شبهه بالرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد، مبليون 
لرة )حواىل 450 الف يورو(. ويف ن�س ال�شكوى 
راأى حم��ام��و رئي�س  ال��ق�����ش��اء،  رف��ع��وه��ا اىل  ال��ت��ي 
امل��ق��ارن��ة خاطئة و غ��ر مالئمة  ال����وزراء ان ه��ذه 
واع���ت���ربوا ان��ه��ا ت�����ش��يء اىل ح��ق��وق م��وك��ل��ه��م، كما 
ا�شافت الوكالة. وبرروا اي�شا التعوي�شات الكبرة 

عن ال�شرار التي طلبت من رئي�س حزب ال�شعب 
عليه  فر�شها  التي  ال�شابقة  الغرامات  اجلمهوري 
واكد  ارودغ����ان.  مهاجمة  على  لق��دام��ه  الق�شاء 
حم��ام��و رئ��ي�����س ال�����وزراء ����ش���رورة ان����زال عقوبات 
�شديدة باألفاظ كيليجدار اوغلو الذي قالها امام 

عدد كبر من ال�شخا�س.
ال�شعب اجلمهوري غ�شب  اث��ار رئي�س ح��زب  وق��د 
بالقاتل  امل��ا���ش��ي  ال���ش��ب��وع  اي���اه  بو�شفه  مناف�شه 
مثل الرئي�س ال�شوري بعد العتداء املزدوج الذي 
11 ايار-مايو يف مدينة  51 قتيال يف  ا�شفر عن 
احلدود.  من  القريبة  جنوب  الرتكية  الريحانية 

وك���ان ك��ي��ل��ي��ج��دار اوغ��ل��و ق���ال يف م��وؤمت��ر �شحايف 
عقده يف بروك�شل مع رئي�س املجموعة ال�شرتاكية 
الدميوقراطية للربملان الوروبي هانز �شوبودا ان 
قاتل 50 �شخ�شا لقوا حتفهم يف الريحانية يدعى 
 . اردوغ���ان. هو م�شوؤول عن مقتلهم  رج��ب طيب 
وا���ش��اف ب��ن ال���ش��د واردوغ����ان لي�س هناك �شوى 

فارق يف النربة .
وو�شف �شوبودا هذه املالحظة باأنها غر مقبولة 
ال�����ش��ع��ب اجلمهوري  ح����زب  رئ��ي�����س  م���ن  وط���ل���ب 
�شوبودا  الغى  رف�����س،  الخ��ر  ه��ذا  ولن  �شحبها. 

اللقاء الثاين املقرر مع كيليجدار اوغلو.

لقاء قريب بني كريي والفروف يف باري�س 
•• مو�صكو-يو بي اأي:

بن  قريب  لقاء  عقد  احتمال  ع��ن  ام�س  الرو�شية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
الأمركي جون كري،  الرو�شي �شرغي لف��روف، ونظره  وزير اخلارجية 
يف العا�شمة الفرن�شية باري�س ونقلت و�شائل اإعالم رو�شية عن املتحدث با�شم 
احتمال  اإن هناك  لوكا�شيفت�س، قوله يف موؤمتر �شحايف  األك�شندر  اخلارجية 
باري�س،  قريبا يف  والأم��رك��ي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ري  بن  لقاء  حل��دوث 
م�شيفاً ل توجد لدي معلومات حم��ّددة.. لكن مبدئياً، اإمكانية حدوث هذا 
اللقاء قائمة . واعترب اأن بيان موؤمتر اأ�شدقاء �شوريا الذي عقد يف العا�شمة 
ق��رارات جمموعات  اإن بع�س  الأم��ل. وق��ال  الأردنية عّمان، يبعث على خيبة 
اأ�شدقاء  ال�شورية، من بينها ما متّخ�س عن لقاء مدريد وموؤمتر  املعار�شة 
�شوريا يف عّمان، تبعث على اخليبة. واأعرب عن اأمله باأن تطفو الأفكار البّناءة 
مع  تتطابق  واأن  ا�شطنبول،  يف  املعار�س  ال�شوري  الئ��ت��الف  اجتماع  خ��الل 
تطبيق  بهدف  �شوريا  حول  دويل  موؤمتر  لعقد  الرو�شي-الأمركي  التفاق 
اإن احلكومة ال�شورية وبع�س  تنفيذ بنود اإعالن جنيف. وقال لوكا�شيفيت�س 
املوؤمتر  اإىل  ال�شتعداد لإر�شال ممثليها  اأبدت  الداخلية  املعار�شة  جمموعات 
الدويل اجلديد حول �شوريا جنيف 2 املزمع عقده، اأما املعار�شة باخلارج فلم 
تعط اإ�شارات تبعث على الأمل حتى الآن. واأو�شح اأن الئتالف الوطني لقوى 
املعار�شة والثورة ال�شورية عاد ليطالب برحيل الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد 
ك�شرط لبدء املفاو�شات مع احلكومة. واأ�شار اإىل اأن اجلانب ال�شوري ل يرى، 
يف هذا الو�شع، اإمكانية حتديد موعد لعقد املوؤمتر، وقال املتحدث ل ميكن 
اأخذ مطلب الإ�شراع بتحديد موعد لعقد املوؤمتر على حممل اجلد يف وقت 
ل نعرف فيه َمن ميثل املعار�شة و�شالحياته . واأ�شاف اأنه مع ذلك، ل تزال 
الدويل  املوؤمتر  لعقد  الأمركية  الرو�شية  امل��ب��ادرة  حتقيق  يف  تاأمل  مو�شكو 
�شوؤون  يف  اأجنبي  تدخل  لأي  الراف�س  رو�شيا  موقف  جم��دداً   ، �شوريا  ح��ول 
�شوريا واأعلن لوكا�شيفت�س عن وجود تاأكيدات من دم�شق حول ا�شتعدادها من 

حيث املبداأ للم�شاركة يف موؤمتر جنيف –2 .

•• وا�صنطن-وكاالت:

اهتمت ال�شحافة الأمركية بثالثة موا�شيع اأ�شا�شية 
�شملت معركة الق�شر ب�شوريا، والعالقات الرو�شية 
الأمركية وم�شاعي وزير اخلارجية الأمركي جون 
الأو�شط  ال�شرق  �شالم  مفاو�شات  ل�شتئناف  ك��ري 
فقد ن�شرت جملة تامي تقريرا عن املعركة الطاحنة 
التي ظلت تدور ببلدة الق�شر ال�شورية القريبة من 
املعركة  باأنها  اأي��ام، وو�شفتها  اللبنانية منذ  احل��دود 
التي �شتحدد وجهة احلرب ال�شورية. واأوردت املجلة 
الإ�شرتاتيجية  الأه��م��ي��ة  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ك��ث��را 
فقط،  ن�شمة  األ��ف  ث��الث��ون  يقطنها  بلدة  للق�شر: 
دم�شق  العا�شمة  ب��ن  الرئي�شي  الطريق  على  تقع 

ف�شيتوفر  الأ���ش��د  ق��وات  ا�شتعادتها  واإذا  وال�شاحل. 
ت�شتطيع  اإىل ميناء طرطو�س حيث  �شهل  لها منفذ 
الناقالت الرو�شية تزويد النظام بالأ�شلحة والنفط 
اإذا �شقط مطار دم�شق. وبالن�شبة للمعار�شة، ت�شكل 
تهريب  ي�شتطيع  ه��ام��ا  لوج�شتيا  حم���ورا  الق�شر 
الأ�شلحة واملوؤن ب�شهولة عربه من لبنان التي تبعد 
ع�شرة كيلومرتات فقط منها، كما ميكن للمقاتلن 
لال�شرتاحة  للبنان  للذهاب  ا�شتخدامه  املعار�شن 
قوات احلكومة  اأن  املجلة  وذكرت  اإ�شاباتهم.  وعالج 
ودمرت  والطائرات  واملدفعية  الدبابات  ا�شتخدمت 
ن�شف م�شاكن الق�شر. ون�شبت اإىل رجال املعار�شة 
اأ�شر�س  م��ن  واح���دة  باأنها  الق�شر  ملعركة  و�شفهم 
املعارك الربية يف احلرب ال�شورية حيث تف�شل بن 

املقاتلن من اجلانبن يف بع�س املناطق ثالثة اأمتار 
فقط، و حيث ي�شتطيع كل منهم �شماع �شراخ الآخر  
واأ�شدرت املجلة حكما لفتا لالهتمام اإذ قالت: طاملا 
اأن اإيران ورو�شيا م�شتمرتان يف دعمهما نظام دم�شق، 
 . املعار�شة  امل�شتبعد �شقوطه مهما كان ت�شليح  فمن 
ون�شرت وا�شنطن بو�شت مقال للكاتب بول �شاوندر�س 
ردا  رو�شيا  مع  العالقات  توتر  ع��دم  اإىل  فيه  يدعو 
على ن�شطاء حقوق الإن�شان باأمركا الذين يطالبون 
يت�شل  فيما  مو�شكو  م��ن  مت�شددة  م��واق��ف  ب��ات��خ��اذ 
اأن  �شاوندر�س: �شحيح  قال  املجال.  ب�شجلها يف هذا 
بع�س احلقائق عن رو�شيا تثر القلق، لكنها اأف�شل 
�شلوكا يف �شيا�شاتها الداخلية واخلارجية عن رو�شيا 

القرن املا�شي اأو يف فرتة الحتاد ال�شوفياتي.

مقتل جنل برملاين من حما�س يف اأمريكا 
•• القد�ض املحتلة-يو بي اأي:

الغربية،  ال��ف��ة  ال�شفة  �شكان  م��ن  ح��م��ا���س،  ح��رك��ة  م��ن  ب��رمل��اين  قتل جن��ل 
بر�شا�س م�شّلح داخل مكان عمله يف الوليات املتحدة الأمركية. ونقلت 
وكالة )�شفا( املحلية ام�س، عن عائلة النائب عن حركة حما�س يف املجل�س 
مقتل  تاأكيدها  مبارك،  اأحمد  اهلل  رام  مدينة  عن  الفل�شطيني،  الت�شريعي 
جنله معت�شم )24 عاماً( الليلة قبل املا�شية، بر�شا�س م�شّلح داخل مكان 
عمله يف الوليات املتحدة الأمركية. وذكرت العائلة اأن معت�شم قتل عندما 
دخل عليه م�شّلح بينما كان يف مقر عمله مبحل لبيع الأجهزة الإلكرتونية، 
واأطلق النار عليه مبا�شرة واأرداه قتياًل. ون�شبت اىل اأبناء عمومة القتيل يف 
اأمركا، تاأكيدهم اأن ال�شلطات الأمركية األقت القب�س على القاتل، فيما 
مل تعرف اإىل الآن خلفية احلادث. ويعمل معت�شم منذ 7 �شنوات يف حمل 
لبيع الأدوات الإلكرتونية، بالتزامن مع ا�شتكمال درا�شته يف جمال التجارة 
الدولية يف اإحدى اجلامعات الأمركية. والنائب مبارك، انتخب عن حركة 
اإىل  واأُبعد  الإ�شرائيلية،  ال�شجون  يف  عاماً   11 من  اأكرث  واأم�شى  حما�س، 

مرج الزهور جنوب لبنان مطلع الت�شعينيات.

�سحيفة: معركة الق�سري حتدد اجتاه احلرب 
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•• لندن-يو بي اأي:

الدولية  الإغ����اث����ة  م��ن��ظ��م��ة  دع����ت 
الحتاد  )اأوك�����ش��ف��ام(  الربيطانية 
حظر  متديد  اإىل  ام�س  الأوروب����ي 
�شوريا،  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س  الأ���ش��ل��ح��ة 
�شي�شبح  ال��و���ش��ع  اأن  م��ن  وح����ّذرت 
هذا  يف  للمدنين  بالن�شبة  اأ���ش��واأ 

البلد يف حال مل ميدد احلظر.
وقالت املنظمة الإن�شانية اخلرية 
اإن الف�شل يف متديد حظر الأ�شلحة 
وزراء  �شيعقده  ال��ذي  الجتماع  يف 
خارجية الدول الأع�شاء يف الحتاد 
الأوروبي يف بروك�شيل يوم ال�شابع 
احلايل  اأيار-مايو  من  والع�شرين 
���ش��ي��ك��ون اج�����راًء غ��ر م�����ش��وؤول قد 
الأمل  ب�شي�س  اف�����ش��اد  اإىل  ي���وؤدي 
قمة  ت���ق���دم يف  لإح���������داث  ال���ه�������س 
عقدها  على  اتفقت  التي  ال�شالم 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا حول 
حزيران-يونيو   12 يف  ����ش���وري���ا 
تخفيف  اأن  وا����ش���اف���ت   . امل���ق���ب���ل 
احلظر من �شاأنه اأن ميّهد الطريق 
لت�شليح  الأوروب������ي  الحت����اد  اأم����ام 
�شوريا،  يف  امل���ع���ار����ش���ة  ج���م���اع���ات 
ال�شراع  ت��اأج��ي��ج  اإىل  ���ش��ي��وؤدي  مم��ا 
وازهاق املزيد من الأرواح، يف حن 
اأي  احلظر  نطاق  تو�شيع  �شيجنب 
اأوك�شفام  ودع���ت   . للت�شلح  ���ش��ب��اق 
اإىل فر�س حظر دويل �شامل على 
اإىل  الأ�شلحة  نقل  عمليات  جميع 
�شوريا،  يف  امل��ت��ح��ارب��ة  الأط�������راف 
با�شتخدام  الأوروبية  الدول  وقيام 
حقيقة  اإىل  ذل��ك  لتحويل  نفوذها 
ماكدونالد  اآن����ا  وق���ال���ت   . واق���ع���ة 
رئ��ي�����ش��ة ق�����ش��م ح��م��الت احل����د من 
ال�شماح  اإن  اأوك�����ش��ف��ام  يف  الت�شلح 
املفرو�س  الأ���ش��ل��ح��ة  حظر  ب��ان��ه��اء 
من قبل الحتاد الأوروبي ميكن اأن 

تكون له عواقب وخيمة، ول توجد 
هناك اجابات �شهلة على حماولت 
وقف اإراقة الدماء يف �شوريا، غر 
والذخرة  الأ���ش��ل��ح��ة  ار����ش���ال  اأن 
منها  واح���دة  لي�شت  وا���ش��ح  ب�شكل 
الدولية  اجلهود  تركز  اأن  وينبغي 
الأ�شلحة  نقل  عمليات  وق��ف  على 
واي��ج��اد حل  الأط����راف  اإىل جميع 

�شيا�شي لالأزمة يف �شوريا .
هناك  م����اك����دون����ال����د  وا������ش�����اف�����ت 
خماطر جدية باأن الأ�شلحة ميكن 
انتهاكات  ارت��ك��اب  يف  ُت�شتخدم  اأن 
حل���ق���وق الإن�������ش���ان وت��ت�����ش��رب اإىل 
وقوع  وتت�شبب يف  اخل��ط��اأ  الأي���دي 
ونحن  عقباها  ُي��ح��م��د  ل  ع��واق��ب 
الكارثة  ت����اأث����ر  ب��ال��ف��ع��ل  ن�����ش��ه��د 
اأن  كما  امل��دن��ي��ن،  الإن�����ش��ان��ي��ة على 
نقل املزيد من الأ�شلحة اإىل �شوريا 

انرتنا�شونال  بر�س  ليونايتد  �شتي 
ملنظمة  الأك������رب  ال��ق��ل��ق  اإن  ام�������س 
بتاأمن  ي��ت��ع��ل��ق  ال���دول���ي���ة  ال��ع��ف��و 
والنازحن  ل��ل��م��دن��ي��ن  احل��م��اي��ة 
العالقن  وال���ن���ا����س  وال���الج���ئ���ن 
يف امل��ن��اط��ق ال�����ش��ك��ن��ي��ة ال��واق��ع��ة يف 
املتقاتلة،  الأط���راف  ن��ران  مرمى 
ولأن  باحلماية  يتمتعون  ل  لأنهم 
احلكومة ال�شورية ت�شتخدم ق�شية 
الرامية  اجلهود  لعرقلة  ال�شيادة 
اإىل  واأ�شار   . لهم  احلماية  لتوفر 
اأن الالجئن ال�شورين ل يتبعون 
ل�شوريا اأو للدول امل�شيفة، يف حن 
بتقدمي  ال���دويل  املجتمع  ي�شتمر 
اأي  دون  معاناتهم  لإن��ه��اء  ال��وع��ود 
حلول . واتهم �شتي املجتمع الدويل 
ال�شورين  م����وت  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ف��رج 
وحتويل بالدهم اإىل ملعب متار�س 

لن يوؤدي اإل اإىل �شيناريو جهنمي 
للمدنين .

وفرن�شا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اإن  وق����ال����ت 
الأ�شلحة  ح��ظ��ر  ل��رف��ع  امل��وؤي��دت��ن 
اإىل  الإرت��ق��اء  راغبتن يف  كانتا  اإذا 
ذلك  يف  مبا  التزاماتهما،  م�شتوى 
الواردة يف معاهدة جتارة الأ�شلحة 
اجلديدة، فيتعن عليهما بب�شاطة 

األ ُتر�شال اأ�شلحة اإىل �شوريا .
من جهة اخرى، اتهم الأمن العام 
ملنظمة العفو الدولية، �شليل �شتي، 
املجتمع الدويل بتحويل �شوريا اىل 
ملعب متار�س فيه القوى الإقليمية 
ودعاه  ال�شيا�شة،  لعبة  وال��دول��ي��ة 
املمار�شة  ه����ذه  ع���ن  ال��ت��وق��ف  اىل 
اإج��راء حا�شم، حم��ذراً من  واتخاذ 
ولن  ب��اه��ظ��ة  ���ش��ت��ك��ون  اآث����اره����ا  اأن 
وقال  وح��ده��ا.  �شوريا  يف  تنح�شر 

والدولية  الإقليمية  ال��ق��وى  فيه 
للتوقف  ودع����اه   ، ال�شيا�شة  لعبة 
عن هذه املمار�شات، واتخاذ اإجراء 
التكلفة �شتكون باهظة  حا�شم لأن 

ولن تقت�شر على �شوريا وحدها .
العفو  منظمة  اإن  ���ش��ت��ي  واأ����ش���اف 
ال����دول����ي����ة دع�����ت جم���ل�������س الأم�����ن 
ال�������دويل م������رات ع����دي����دة لإح���ال���ة 
املحكمة  اإىل  ���ش��وري��ا  يف  ال��و���ش��ع 
اجل���ن���ائ���ي���ة ال����دول����ي����ة، ل���ك���ن ذلك 
ب�شبب  ي�����ح�����دث  مل  ول�����الأ������ش�����ف 
القوى  ب���ن  امل���واق���ف  اخل����الف يف 
ال�شن  ورو�شيا  جهة  من  الغربية 
من جهة اأخ��رى واإل��ق��اء كل طرف 
الآخ���ر،  اجل��ان��ب  على  بامل�شوؤولية 
ما اأدى اإىل فقدان ع�شرات الآلف 
والت�شبب  حلياتهم  ال�شورين  من 

يف معاناة مئات الآلف منهم .
ب�����اأن م��ن��ظ��م��ة العفو  اأق������ّر  وف��ي��م��ا 
ال����ع����دال����ة  ال�����دول�����ي�����ة مل حت����ق����ق 
الدولية من وراء توثيق الأدلة عن 
املرتكبة  الإن�شان  حقوق  انتهاكات 
يف �شوريا، اأ�شار اإىل اأن ال�شيء املهم 
ال����ذي اأجن���زت���ه يف ه���ذا امل��ج��ال اأن 
هذه الأدلة �شُت�شتخدم يف امل�شتقبل 
وعلى  الن��ت��ه��اك��ات،  مرتكبي  ���ش��د 
غرار ما حدث يف غواتيمال حيث 
ج����رت حم��ا���ش��ب��ة امل�������ش���وؤول���ن عن 
النتهاكات بعد مرور ثالثة عقود 

على وقوعها .
ال��ع��ام ملنظمة العفو  وق��ال الأم���ن 
التطرف  ان���ت�������ش���ار  اإن  ال���دول���ي���ة 
�شوريا  يف  اجل��ه��ادي��ة  واجل��م��اع��ات 
يعود اإىل ا�شتمرار احللول الأمنية 
النا�س  وح��رم��ان  الأزم����ة،  ملعاجلة 
من حرياتهم الأ�شا�شية يف التعبر 
ال�شلمي  وال��ت��ظ��اه��ر  ال�������راأي  ع���ن 
وت��ك��وي��ن اجل��م��ع��ي��ات، وال���ت���ي ُتعد 
العالج الناجح على املدى الطويل 

العفو تنتقد طريقة التعاطي الدويل مع الأزمة

اأوك�سفام حتذر من رفع حظر االأ�سلحة عن �سوريا

ويكيليك�س ين�سر مقتطفات من وثائقي ينتقده
•• وا�صنطن-ا ف ب:

بث ويكيليك�س مقاطع من ن�شخة مت ت�شريبها لفيلم وثائقي ينتقد ب�شدة هذا املوقع الذي ك�شف وثائق 
�شرية قبل بدء العر�س الول للفيلم ام�س يف الوليات املتحدة وقال ويكيليك�س انه مل ي�شارك يف انتاج 
فيلم ن�شرق ال�شرار: ق�شة ويكيليك�س لليك�س غيبني الذي يركز على موؤ�ش�س املوقع املثر للجدل 
جوليان ا�شاجن وال�شخ�س ال�شا�شي الذي مده باملعلومات براديل مانينغ. وقد يتعر�س مانينغ املحلل 
ال�شرية  الع�شكرية  املعلومات  الف  مئات  �شرب  بانه  اعرتف  الذي  المركي  اجلي�س  ا�شتخبارات  يف 
وبرقيات دبلوما�شية ملوقع ويكيليك�س، لعقوبة ال�شجن املوؤبد يف حماكمة ت�شتاأنف امام حمكمة ع�شكرية 
�شفارة الك��وادور يف  املوقع ال�شرتايل يقيم يف مقر  الثالث من حزيران-يونيو. وا�شاجن موؤ�ش�س  يف 
لندن منذ عام يف حماولة لتفادي ت�شليمه لل�شويد حيث �شي�شتجوب يف ق�شية اغت�شاب وحتر�س وقال 
موقع ويكيليك�س اخلمي�س ان الفيلم ي�شف �شلوك مانينغ بانه عيب يف الطبع وانه مل يقدم على ما 
فعله ملا اماله عليه �شمره وان الفيلم و�شف العالقة بينه وبن ا�شاجن بانها غر م�شوؤولة ويوحي 

الفيلم اي�شا بان ا�شاجن مذنب لنه تاآمر مع مانينغ للقيام باعمال جت�ش�س او جرائم مماثلة.

•• طرابل�ض-ا ف ب:

على  م��ع��ارك  يف  اي���ام  خم�شة  خ���الل  �شخ�شا   23 ق��ت��ل 
م��وؤي��دي��ن ومعار�شن  ب���ن  ال�����ش��وري  ال���ن���زاع  خ��ل��ف��ي��ة 
ما  بح�شب  لبنان،  �شمال  يف  طرابل�س  مدينة  ت�شهدها 

افاد م�شدر امني وكالة فران�س بر�س ام�س اجلمعة.
وا�شار امل�شدر اىل ا�شابة 197 �شخ�شا اآخرين بجروح 
التبانة  ب��داأت الحد بن منطقتي باب  التي  املعارك  يف 
املتعاطفة مع املعار�شة ال�شورية، وجبل حم�شن املوؤيدة 
لنظام الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد، والتي تعد الكرث 

حدة بن املنطقتن منذ اعوام طويلة.
11 �شخ�شا يف املعارك، يف ح�شيلة هي  وقتل اخلمي�س 
التي ت�شتخدم  العلى ليوم واحد منذ بدء ال�شتباكات 

فيها خمتلف انواع ال�شلحة، من القذائف ال�شاروخية 
النزاع  الر�شا�شة. ومنذ بدء  الهاون وال�شلحة  وقذائف 
اعمال  اندلعت   ،2011 اآذار-مار�س  منت�شف  ال�شوري 
عنف عدة بن املنطقتن ادت اىل �شقوط قتلى وجرحى. 
لكن حدة املعارك هذه املرة طاولت احياء جماورة ملناطق 
فران�س  مرا�شل  واف���اد  املدينة.  غ��رب  �شمال  يف  التوتر 
بر�س يف املدينة ان مناطق ال�شتباكات كانت مقفرة مع 
ان  اىل  وا���ش��ار  فيها.  اللبناين  للجي�س  انت�شار  ت�شجيل 
قطع الزجاج كانت متناثرة على الر�س، يف حن امكن 
روؤي���ة ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��ي��ارات امل��رك��ون��ة وق��د اخرتقتها 
طلقات الر�شا�س. وبقيت املدار�س مقفلة لليوم الثاين 
على التوايل، يف حن بقيت الطريق التي تربط املدينة 

باحلدود ال�شورية مفتوحة امام حركة ال�شر.

اأن  اإىل  ���ش��ت��ي  واأ����ش���ار   . ل��ل��ت��ط��رف 
اإغفالها  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي  احلقيقة 
دول  يف  اجل�������دد  ال�����ق�����ادة  اأن  ه����ي 
ل�شتخدام  ع��ادوا  العربية  الثورات 
ففي  ال�شابقة،  الأنظمة  ممار�شات 
تزال  م��ا  امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  م�شر 
اأجهزتها الأمنية تتمتع باحل�شانة 
ارتكبتها  ال��ت��ي  الن��ت��ه��اك��ات  ح��ي��ال 
وت��رت��ك��ب��ه��ا ب��ح��ق امل��ت��ظ��اه��ري��ن، يف 
بع�س  ���ش��ل��ط��ات��ه��ا  ف���ر����ش���ت  ح����ن 
ال�شحافة،  ع���م���ل  ع���ل���ى  ال���ق���ي���ود 
اأن�شطة  لتقييد  قانوناً  واعتمدت 
املنظمات غر احلكومية يف الدفاع 

عن احلريات املدنية .
وقال اإن الو�شع يف ليبيا ل يختلف، 
تذّكرنا  مم��ار���ش��ات  ن�شهد  وب���داأن���ا 
مع  تن�شجم  ول  ال�شابق  بالنظام 
حتقيقها،  مت  ال���ت���ي  الجن���������ازات 
اأي�شاً يف تون�س  والأم��ر ل يختلف 
ح��ي��ث ت����زاي����دت ال�������ش���دام���ات بن 
بع�شها  وت�شنيف  ال�شيا�شية  الكتل 
ومثل  التطرف،  خانة  يف  البع�س 
منطقة  يف  دراج��ة  املمار�شات  ه��ذه 
تقوم  ح���ي���ث  الأو�������ش������ط  ال���������ش����رق 
احلكومات بربط اأي جهة ل تتفق 
وبتنظيم  بالتطرف  توجهاتها  مع 
العفو  اإن منظمة  وق��ال   . القاعدة 
ال���دول���ي���ة ح��ق��ق��ت اجن������ازات هامة 
ال��دول��ي��ة يف  ال��ع��دال��ة  ع��ل��ى �شعيد 
كافية  اأدل��ة  املا�شي، وجمعت  العام 
ع��ن ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف 
واأماكن  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 

اأخرى من العامل .
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م�سرية مبوريتانيا لالإفراج عن معتقلني يف غوانتانامو اإعادة معتقلي غوانتنامو اإىل اليمن �سروري الإغالقه
•• نواك�صوط-وكاالت:

تظاهر الع�شرات من الأهايل واملت�شامنن مع املعتقلن املوريتانين الثنن يف غوانتانامو، للمطالبة بالإفراج 
عنهما بعد مرور اأكرث من ع�شر �شنوات على اعتقالهما واجتهت امل�شرة التي نظمتها مبادرة اإن�شاف نحو مقر 
ال�شفارة الأمركية يف نواك�شوط، ولكن ال�شرطة منعت املتظاهرين من القرتاب من حميط ال�شفارة، واأرغمت 
املتظاهرين على التوقف عند م�شافة تزيد على ثالثمائة مرت من مقر ال�شفارة املال�شق للق�شر الرئا�شي، وملباين 
عدد من ال�شفارات الأجنبية يف موريتانيا. واملعتقالن املوريتانيان يف غوانتانامو هما حممدو ولد �شالحي الذي 
اعتقل بنواك�شوط يف نوفمرب-ت�شرين ثاين 2011، و�شلمته ال�شلطات الأمنية املوريتانية لالأمركين، حيث مت 
نقله ملعتقل غوانتانامو مرورا بالأردن.  اأما املعتقل الثاين فهو اأحمد ولد عبد العزيز الذي اعتقل هو الآخر عام 
ولد  حممد  املوريتاين  الرئي�س  املتظاهرون  وطالب  لالأمركين.  و�ُشلم  بباك�شتان  كرات�شي  مبدينة   ،2002
للرئي�س  بر�شالة  بعثوا  كما  العزيز،  عبد  وول��د  �شالحي  ولد  املعتقلن  لإط��الق  الفوري  بالتدخل  العزيز  عبد 

الأمركي باراك اأوباما يطالبونه فيها بالإفراج عن ابنيهم بعد �شنوات طويلة من العذاب واملعاناة.

•• وا�صنطن-رويرتز:

اأوباما  ب���اراك  المريكي  الرئي�س  تعهد  يعالج 
�شجن  م��ن  املعتقلن  نقل  على  احل��ظ��ر  بانهاء 
جوانتانامو احلربي المريكي بكوبا اىل اليمن 
واح����دة م��ن ال��ع��ق��ب��ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ام����ام اخالء 
املوافقة  مت��ت  معتقال   86 ب��ن  وم��ن  املعتقل 
من   56 ه��ن��اك  عنهم  الف����راج  او  نقلهم  ع��ل��ى 
خطر.  وج���ود  ال��ق��اع��دة  لتنظيم  حيث  اليمن 
املوافقة  تتم  مل  �شجينا   80 من  اك��رث  وهناك 
على الف��راج عنهم بينهم عدد غر معلوم من 

 2009 امل��ت��ح��دة ع���ام  ال���ولي���ات  م��ت��ج��ه��ة اىل 
الداخلية.  مالب�شه  يف  اأخفاها  نا�شفة  ب�شحنة 
كان  اذا  فيما  مت�شككة  اأوب���ام���ا  ادارة  ولت����زال 
لي�شتقبل  ال��ك��اف��ي��ة  ب��ال��درج��ة  م�شتقرا  ال��ي��م��ن 
اأن  عواقب  من  م�شوؤولون  ويخ�شى  املعتقلن. 
ي��ه��اج��م مي��ن��ي مت��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اع��ادت��ه اىل 
نهاية  او م�شاحلها يف  املتحدة  الوليات  ب��الده 
يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم  باليمن  وي��وج��د  امل��ط��اف. 
جزيرة العرب الذي و�شفته وا�شنطن ذات يوم 
باأنه اجلناح الخطر للتنظيم. ويقع اىل جانب 

ممرات رئي�شية ل�شحن النفط اخلام .

اليمنين. واألقي القب�س على معظم ال�شجناء 
وفيما  �شنوات.  ع�شر  م��ن  اك��رث  منذ  اليمنين 
املعتقلن يف  اقل من  ن�شبة  كانوا ميثلون  �شبق 
الفغان  م��ن  اك��رب  اأع����دادا  �شملت  جوانتانامو 

وال�شعودين.
 ول��ك��ن ف��ي��م��ا ت��و���ش��ل��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اىل 
اىل  املعتقلن  لنقل  اخ���رى  دول  م��ع  ات��ف��اق��ات 
اأوط��ان��ه��م ظلت حمجمة ع��ن ال��ق��ي��ام ب��ه��ذا مع 
اعادة  وتوقفت  اأم��ن��ي��ة.  خم��اوف  ب�شبب  اليمن 
حاول  اأن  بعد   2010 عام  اليمنين  ال�شجناء 
طائرة  تفجر  مينيون  مت�شددون  درب���ه  رج��ل 

تون�سية تعرتف بوجود �سبكات من الن�ساء

تعمل على جتنيد الفتيات 
للم�ساركة يف جهاد النكاح ب�سوريا

تون�س :هل انقلبت حركة النه�سة
 على نتائــج احلـــوار الوطني..؟

•• الفجر – تون�ض - خا�ض     

النكاح،  تون�شّية خا�شة مو�شوع جهاد  تلفزّية  ُبّث على قناة  برنامج  تناول 
وعر�س الربنامج حالة طالبة كانت �شتذهب اإىل �شوريا للجهاد.

وقالت الطالبة يف �شهادتها اأّنه كانت هناك امراأة تبلغ من العمر 38 �شنة 
كانت تاأتي اإىل اجلامعة التي تدر�س بها و تقيم حلقات دينية تتحدث فيها 
على النقاب والدين واجلهاد ، م�شرة اإىل اأّنها ذهبت اإىل بيت امراأة اأخرى 
13 فتاة  يف العقد الرابع من العمر منّقبة حل�شور الدرو�س الدينية مع 
كلهن منقبات و ترتاوح اأعمارهن بن 18 و 20 �شنة و فيهم فتاة تبلغ من 

العمر 10 �شنوات.
وتابعت الطالبة اأنها تعر�شت اإىل عملية غ�شيل دماغ و كانت �شتنقطع عن 
درا�شتها لن هذه املراأة اأخربتها بان الدرا�شة حرام و اجلهاد اأف�شل، م�شرة 

اإىل اأّنها ارتدت النقاب ملدة 6 اأيام.
اأخربتها  الالتي تعرفت عليهن  الفتيات من  اإحدى  اأّن  املتحدثة  واأ�شافت 
كانت  اأّنها  موؤكدة  املجاهدين،  اإىل  زوجة  لت�شبح  �شوريا  اإىل  �شتذهب  اإّنها 

تعتزم الذهاب اإىل اجلهاد يف �شوريا لول م�شاعدة والدتها و احد اأقاربها.
ولفتت الطالبة اإىل اأّن املراأة التي ذهبت اإىل بيتها حل�شور الدرو�س الدينية 
، هددتها عندما علمت باأّنها عدلت عن ال�شفر اإىل �شوريا و اأّنها تخّلت عن 

ارتداء النقاب.

•• الفجر – تون�ض- خا�ض

ان�����ش��ح��ب ث��الث��ة ن����واب م��ن اج��ت��م��اع ال��ه��ي��ئ��ة امل�شرتكة 
عن  ال�شتوي  عمر  م��ن  ك��ّل  وه��م  وال�شياغة،  للتن�شيق 
اأجل اجلمهورية وفا�شل مو�شى عن  املوؤمتر من  حزب 
الدهماين عن احلزب  واإي��اد  الدميقراطي  امل�شار  حزب 
اجل��م��ه��وري وذل���ك ت��ن��دي��دا مب��ا اأ���ش��م��وه ت��راج��ع حركة 
احلوار  م��وؤمت��ر  بها  ت��ّوج  التي  التوافقات  ع��ن  النه�شة 
التون�شي  ال��ع��ام  رع��اي��ة الحت���اد  املنعقد حت��ت  ال��وط��ن��ي 

لل�شغل.
تربط  النه�شة  كتلة  اأّن  الدهماين  اإي���اد  النائب  واأف���اد 
ح��ري��ة ال�����ش��م��ر ب��ف�����ش��ل ُي��ق��ّي��د احل���ق���وق واحل���ري���ات، 

واحلق  الإ���ش��راب  حق  �شيغة  عن  تراجعها  اإىل  اإ�شافة 
النقابي والرتاجع عن �شيغة الف�شل ال�شامن للحقوق 

واحلريات الوارد ببيان احلوار الوطني.
وقد وا�شلت هيئة التن�شيق وال�شياغة باملجل�س الوطني 
التاأ�شي�شي جل�شات مناق�شة م�شروع الد�شتور ومن بن 
امل�شائل التي كانت حمل خالف بن النواب التن�شي�س 

على حرية ال�شمر .
وي�شار اأّن م�شاألة التن�شي�س على حرية ال�شمر حتظى 
النواب  م��ن  ع��ددا  واأّن  ال��ن��واب،  م��ن  ع��دد كبر  باإجماع 
ا�شتاأن�شوا يف ذلك باملادة 18 من الإعالن العاملي حلقوق 
18 من العهد الدويل للحقوق املدنية  الإن�شان واملادة 

وال�شيا�شية وعلى درا�شة 

••الفجر – تون�ض - خا�ض

اأّن قرار احلكومة التون�شية  يبدو 
م��واج��ه��ة ال��ت��ّي��ار ال�����ش��ل��ف��ي بحزم 
الدولة  ملنطق  انت�شارا  و�شرامة 
القانون  ع��ل��وّي��ة  ل��ب�����ش��ط  و���ش��ع��ي��ا 
نهاية  رمب���ا  معلنة  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى 
الذي  التيار  الع�شل مع هذا  �شهر 
ك��ان��ت امل��ع��ار���ش��ة ت��رى ان��ه يحظى 
وي�شتفيد  النه�شة  ح��رك��ة  ب��دع��م 
مقاومة  وتهاونها يف  ت��رّدده��ا  من 
يبدو  العنيفة،  ممار�شاته  بع�س 
اجلانبّية  اآث���������اره  ����ش���ي���رتك  ان�����ه 
الإ�شالمية  النه�شة  حركة  داخ��ل 
�شراعا  ي��ف��ّج��ر  وق����د  احل���اك���م���ة، 
و�����ش����رخ����ا ب�����ن ����ش���ق���ور احل���رك���ة 
وحمائمها، مبا قد ُيربك الإجماع 
ال�شلفّية  مواجهة  ح��ول  احلا�شل 
اجل����ه����ادّي����ة امل���ت���ه���م���ة ب�����الإره�����اب 
العنف  وب��اإدخ��ال تون�س يف دوام��ة 
وب����ذور  ال��ف��ت��ن��ة  وزرع  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

الحرتاب الداخلي.
اأثارت جل�شة عامة للمجل�س  فقد 
للحوار  ال��ت��ون�����ش��ي،  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
م�����ع احل����ك����وم����ة ح�������ول ال���و����ش���ع 
الذي  البالد  العام يف  القت�شادي 
ا�شطر  م��ا  كبرة  ب�شعوبات  مي��ر 
البنك  من  لالقرتا�س  احلكومة 
اأثارت  جمحفة،  ب�شروط  ال��دويل 
ال�شاحة  داخ��ل  كبرة  اأفعال  ردود 

ال�شيا�شية والجتماعية.
النائب عن حركة النه�شة �شادق 
تراأ�س  اأن  ل��ه  �شبق  ال���ذي  ���ش��ورو، 
من  الت�شعينات  ف��رتة  يف  احل��رك��ة 
داخل  قنبلة  فّجر  املا�شي،  القرن 
حركة النه�شة واأطلق ت�شريحات 
اعتربها املتابعون لل�شاأن التون�شي 
باأن  ���ش��رح  اإذ  وخ���ط���رة،  م��ث��رة 
ال�����دويل عندما  ال��ن��ق��د  ���ش��ن��دوق 
�شروطاً  الأم��وال ل ي�شع  يقر�س 
�شروطاً  ي�����ش��ع  ب����ل  اق���ت�������ش���ادي���ة 

�شيا�شية وثقافية .
واأ�شاف اأن �شندوق النقد الدويل 
النه�شة  ح���ك���وم���ة  ع���ل���ى  ف���ر����س 
وهذا  لل�شلفين،  معاملتها  تغير 

اأن يتم التن�شيق مع م�شالح بلدية 
اأم���اك���ن لوقوف  ل��ت��وف��ر  ت��ون�����س 
والق�شاة  امل����ح����ام����ن  �����ش����ي����ارات 

لحقا.
امل��ح��ام��ن �شوقي  وح�����ش��ب ع��م��ي��د 
ع��ن��ا���ش��ر متطرفة  ف����اإّن  ال��ط��ب��ي��ب 
وراء  ت����ق����ف  ال�����ت�����ي  ه������ي  دي����ن����ي����ا 
بناء  املحكمة  حميطة  ا�شتهداف 

على معلومات اأمنية وفق قوله.
وق�������ال ����ش���وق���ي ال���ط���ب���ي���ب اأم�������س 
التهديدات  م�شتوى  اإّن  اجلمعة، 
ال����ت����ي ت�����ش��ت��ه��دف��ه��م م�����ن ط���رف 
ع��ن��ا���ش��ر م��ت�����ش��ددة دي��ن��ّي��ا بح�شب 
م�شادر اأمنّية رفيعة امل�شتوى تبلغ 
درجة عالية ت�شل اىل 85 باملائة، 
اأّن��ه مت تنبيه كل املحامن  موؤّكدا 
وال���ق�������ش���اة ب���������ش����رورة الل����ت����زام 

بالإجراءات الأمنية.
ت�شريح  يف  ال���ط���ب���ي���ب  واع����ت����رب 
تاأتي  ال��ت��ه��دي��دات  اأّن ه��ذه  اإذاع���ي 
يف  تنظر  التي  املحكمة  حل�شا�شية 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإره��اب��ي��ة،  الق�شايا 

طابعها الرمزي الذي تتمّيز به.
يك�شف  التطور،  ه��ذا  اأن  �شك  ول 
اأّن هذه املجموعات تخّطط للقيام 
بعمليات اإرهابية و�شط العا�شمة، 
املحدق  اخل���ط���ر  ح���ج���م  وي����وؤك����د 
والتي  بتون�س  بات يرتّب�س  الذي 
ت��ن��ذر ب���ه ه���ذه ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات التي 
اأقره  بالإرهاب، مثلما  لها عالقة 

رئي�س احلكومة علي العري�س. 
ال��ت��ط��ور وغ���ره من  اأّن ه��ذا  كما 
امل�����وؤ������ش�����رات، ق����د ي�����ش��ع��ف حجج 
ال���ّداع���ن، ���ش��واء ك��ان��وا م��ن داخل 
خارجها،   م��ن  اأو  النه�شة  ح��رك��ة 
ال�شلفي  ال����ت����ي����ار  م�����ع  ل����ل����ح����وار 
جتاه  الأمني  احل��ّل  اأن  ويعتربون 
اأن�شار ال�شريعة هو حّل غر ناجع 
ويوؤكدون  ال��ع��ن��ف،  ع��ل��ى  للق�شاء 
حال  ي���ك���ون  اأن  ب����د  ل  احل�����ل  اأن 
احلوار  وع��رب  وتوجيهيا  توعويا 
اأن�شار  ، ويف املقابل، قد يجد فيه 
القائلن باأنه ل اأمل من مثل هذا 
احلوار، �شاهدا من �شواهد �شواب 

قناعتهم هذه .

حت�شل  التي  املواجهات  يف�شر  ما 
الأخرة،  الفرتة  خ��الل  وح�شلت 
خا�شة بن اأن�شار ال�شريعة وقوات 

الأمن التون�شي .
يعيد  ال��ت��اري��خ  اإن  ����ش���ورو:  وق����ال 
ال�شندوق  فر�س  بالأم�س  نف�شه، 
اإق�شاء  ال�������ش���اب���ق  ال���ن���ظ���ام  ع���ل���ى 
ال�شيا�شية  احل��ي��اة  م��ن  النه�شة 
النه�شة  ع��ل��ى  ي��ف��ر���س  وال����ي����وم 

اإق�شاء اأن�شار ال�شريعة .
ال���ق���ي���ادي يف  �����ش����ورو،  اأن  وي���ذك���ر 
يح�شب  احلاكمة،  النه�شة  حركة 
ال�����ش��ق��ور يف احلركة  ع��ل��ى ج��ن��اح 
وتعاطفه  مب�����ش��ان��دت��ه  وامل���ع���روف 
ي�شتبعد  ول  ال�شلفي.  التيار  م��ع 
مل��وق��ف��ه هذا  ي��ك��ون  اأن  امل��راق��ب��ون 
النه�شة  ح����زب  داخ�����ل  ت���داع���ي���ات 
مع  املفاو�شات  ق��اد  ال��ذي  احلاكم 

�شندوق النقد الدويل .

ل وجود لمالءات خارجّية
لكن وزير حقوق الإن�شان والعدالة 
الن��ت��ق��ال��ي��ة ���ش��م��ر دي��ل��و، ق���ال يف 
تعليقه على ت�شريح �شورو، انه ل 
�شيا�شة  ت�شدد ولن، يوجد  يوجد 
خارجية  ولي�شت  وطنية  وا�شحة 
اأن��ه ل وجود  الوزير على  . و�شدد 
مع  للتعامل  خ��ارج��ي��ة  لإم����الءات 
ه���ذا ال��ت��ي��ار وط��ال��ب دي��ل��و م��ن له 

دليل على ذلك اأن يتقّدم به.
ال���ت���ع���اون مع  اأن  دي���ل���و  واأ�����ش����اف 
الوليات املتحدة الأمريكية ممكن 
ل��ك��ن ل ي���وؤث���ر ع��ل��ى م��وق��ف��ن��ا من 
ال�شهيوين  الفل�شطيني  ال�شراع 
. وذلك يف اإ�شارة منه لعدم وجود 
اإم��الءات وتدخالت على م�شتوى 

ال�شيا�شة الوطنية.
ل  بالقول:  حديثة  الوزير  وتابع 

ي��ت��ربوؤوا منه و ي��ح��ددوا موقفهم 
م��ن ق��وان��ن ال��ب��الد داع��ي��ا اإياهم 
القانوين  ال�������ش���ل���وك  اإت����ب����اع  اإىل 
القانونية  وامل��ن��ظ��م��ات  ل���الأح���زاب 
داخل  يندجموا  اأن   لهم  لب��د  اإذ 
وفق  وقوانينه  بنوامي�شه  املجتمع 

قوله . 
احلكومة  ت�����ش��رف  وب��خ�����ش��و���س 
تلتزم  ل  ال����ت����ي  ال�����ت�����ي�����ارات  م�����ع 
بالقانون قال العري�س اإن الدولة 
اأّنها  اأ�شا�س  على  معها  �شتت�شرف 
ت��ن��ظ��ي��م غ���ر ق���ان���وين م�����ورط يف 
اأن من  ق��ائ��ال  العنف و الإره����اب  
ال��دول��ة وي�شتخف  ع��ل��ى  ي��ت��ط��اول 
بها ويتوهم اأن الدميقراطية حلم 

خا�شر اليوم و غدا. 
بلجوء  العري�س  ندد  ال�شياق  ويف 
التيار ال�شلفي املت�شدد اإىل العنف 
مربرا ذلك بعدم وجود اأي م�شتند 
يف ال��دي��ن الإ���ش��الم��ي ي��دع��و اإىل 
رفع ال�شالح و يحث على الكراهية 

بن اأبناء الوطن.

التخطيط لهجوم
 اإرهابي يف العا�سمة

بالظاهرة  م��ّت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف 
هاج�س  ب���ات���ت  ال���ت���ي  الإره����اب����ي����ة 
ال�شلطات  ات���خ���ذت  ال��ت��ون�����ش��ي��ن، 
ال���ت���ون�������ش���ي���ة اأم�����������س اإج������������راءات 
املحكمة  ل��ت��اأم��ن  م�����ش��ددة  اأم��ن��ي��ة 
بها  والعاملن  بتون�س  البتدائية 
بعد ورود اأنباء عن هجوم اإرهابي 
حمتمل ي�شعى ل�شتهداف حميط 

املحكمة.
ال�شيارات  جميع  وق��وف  منع  ومّت 
اأفريل   9 ب�شارعي  ا�شتثناء  دون 
وباب بنات بالعا�شمة مع مراقبة 
دخول العموم للمحكمة يف انتظار 

بيونغ يانغ م�ستعدة 
حلوار ب�ساأن النووي 

•• بكني-وكاالت:

ق���ال م�����ش��وؤول ك����وري ���ش��م��ايل رفيع 
لقبول  م�شتعدة  ب��الده  اإن  امل�شتوى 
اق��������رتاح ب���ك���ن اإج���������راء ح�������وار مع 
الأطراف املعنية بنزع ال�شالح النووي 
واإيجاد  ال��ك��وري��ة،  اجل��زي��رة  �شبه  يف 
ب��ي��ئ��ة ���ش��ل��م��ي��ة خ��ارج��ي��ة م��ن��ا���ش��ب��ة . 
ونقلت وكالة اأنباء �شينخوا ال�شينية 
ع�����ن م���ب���ع���وث ل���ل���رئ���ي�������س ال����ك����وري 
ريونغ  ت�شوي  ال�شن  اإىل  ال�شمايل 
ال�شيا�شية  ال�شوؤون  مدير  وهو  هيه 
ال���ك���وري ال�����ش��م��ايل قوله  ل��ل��ج��ي�����س 
اجلهود  ت��ق��در  ال�شمالية  ك��وري��ا  اإن 
على  للحفاظ  ال�شن  تبذلها  التي 
والدفع  املنطقة،  و���ش��الم  ا���ش��ت��ق��رار 
ب����اجت����اه ال����ع����ودة ل���ط���ري���ق احل�����وار 
وال��ت�����ش��اور.  واأ����ش���اف خ���الل لقائه 
اأم�س الأول ع�شو اللجنة ال�شيا�شية 
ليو  ال�شيني  ال�شيوعي  احل���زب  يف 
منذ  ي��زوره��ا  التي  بكن  يون�شان يف 
بيونغ  اأن  اجل���اري  م��اي��و-اأي��ار   22
ي��ان��غ ت��اأم��ل اأن ت��رك��ز ط��اق��ت��ه��ا على 
�شعبها،  الق��ت�����ش��اد وحت�����ش��ن و���ش��ع 
�شلمية  بيئة  لإي��ج��اد  م�شتعدة  وه��ي 

خارجية منا�شبة .

ت�سريع �سيني جديد 
ملنع متويل االإرهاب 

•• بكني-وكاالت:

م�شروع  م�������ش���ودة  ال�����ش��ن  و���ش��ع��ت 
تخولها  جديدة  قانونية  لإج���راءات 
جتميد اأموال واأ�شول لل�شغط على 
وقال  اإرهابية.  منظمات  ت�شميه  ما 
ال�شينية  الإج�����راءات  اإن  م��راق��ب��ون 
طريق  على  مهمة  خطوة  اجل��دي��دة 
ودولياً.  داخ��ل��ي��اً  الإره�����اب  مكافحة 
و�شارك يف �شياغة م�شودة الإجراءات 
مع  بالتعاون  ال�شيني  ال�شعب  بنك 
الدولة،  واأم��ن  العام  الأم��ن  وزارت���ْي 
وتوىل الق�شم القانوين التابع ملجل�س 
الدولة ن�شرها على موقعه الر�شمي 
ال�شيني،  العام  ال��راأي  لعر�شها على 

قبل اإقرارها وو�شعها للتنفيذ.

ب���اأب���ي عيا�س  ب���ن ح�����ش��ن املُ��ك��ن��ى 
التون�شي متهم يف عديد الق�شايا 
امل��ف��ت�����س ع��ن��ه��م و�شيتم  وه���و م���ن 
�شاأنه  يف  لتنظر  للعدالة  تقدميه 

فور القب�س عليه . 
احلكومة   رئ���ي�������س  اأ������ش�����اف  ك���م���ا 
اأن�شار  ق���ي���ادات  م���ن  ال��ب��ع�����س  اأّن 
العنف  يف  م����ورط����ة  ال�������ش���ري���ع���ة  
الإرهابية  بالتنظيمات  ومرتبطة 
مللف  �شتت�شدى  ال��دول��ة  اأن  مبينا 

الإرهاب بتعامل ق�شائي وامني .
اأن�����ش��ار التيار  ال��ع��ري�����س  وط��ال��ب 
ب���اإع���الن م��وق��ف وا�شح  ال�����ش��ل��ف��ي 
اأن  و  وال���ع���ن���ف  الإره���������اب  ي���دي���ن 

�شدر  م��ا  اأّن  التاأ�شي�شي   املجل�س 
�شندوق  حول  �شورو  ال�شادق  عن 
النقد الدويل ل يعرّب عن موقف 
موقف  وه������و  ال���ن���ه�������ش���ة  ح����رك����ة 

�شخ�شي ل يلزم اإّل �شاحبه.
واأ����ش���اف ع��ت��ي��ق ب����اأّن م��ا ج���اء من 
تعليق �شورو مناق�س متاما ملوقف 
كتلة   : ق���ائ���ال  ال��ن��ه�����ش��ة،  ح���رك���ة 
با�شمها  يتحّدث  من  لها  النه�شة 

.
املوؤّقتة،  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وك����ان 
علي العري�س والقيادي يف حركة 
اخلمي�س  ملّ��ح  ق��د  اأي�����ش��ا،  النه�شة 
اأن  اإىل  ���ش��ح��ف��ي��ة،  ن�����دوة  خ����الل 

اأو  فكر  اأو  تيار  اأّي  �شد  لنا  ح��رب 
الدولة  وباخت�شار  اأي��دي��ول��وج��ي��ا 
وهم  ال�شلفين  حت���ارب  ل  حاليا 
ا�شتهدفت  كما  م�شتهدفن  غ��ر 

النه�شة قبال عك�س ما يروج له .
ت�شريح   اأّن   ديلو  �شمر   واعترب 
باملجل�س  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة  ن��ائ��ب 
ال�شادق  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ال���وط���ن���ي 
���ش��ورو  ه��و جم���رد خم���اوف اأكرث 
اأن ما حتدث  ، مبينا  وقائع  منها 
به  �شورو خاطئ ول اأ�شا�س له من 

ال�شحة. 
عتيق  ال�شحبي  اأّك����د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة يف 

تنظيم اأن�شار ال�شريعة هو تنظيم 
غر قانوين واأن ع��ددا من قادته 
اإّن  ق���ائ���ال  ب�����الإره�����اب  ع���الق���ة  يف 
م�شالة   ت�����ش��اوم يف  ل���ن  احل��ك��وم��ة 

العنف والإرهاب.
اأمام هذه املجموعات  وقال: لي�س 
ال���ك���ث���ر م����ن ال����وق����ت وي���ج���ب اأن 
يعطوا موقفا وا�شحا يدينون فيه 
منه  وي���ت���ربوؤوا  والإره�����اب  العنف 
واإتباع  الدولة  بقوانن  ويلتزموا 
ال�������ش���ل���وك ال���ق���ان���وين ل����الأح����زاب 
القانونية.  واجلمعيات واملنظمات 

، وفق تعبره.
�شيف اهلل  اأن  اإىل  العري�س  واأ�شار 

 . مبدئيا  ���ش��ه��را   12 مل���دة  و�شتبقى 
التي تنوي  البيان كل الدول  وتوعد 
على  ال�شليبية  احلملة  يف  امل�شاركة 
ال�شالم،  ح��ف��ظ  ب��ا���ش��م  ول���و  اأر���ش��ن��ا 

اإننا �شنذيقكم حر القتل واجلراح يف 
دياركم وبن جنودكم، وكما تقتلون 
تق�شفون،  تق�شفون  وكما  تقتلون، 

والبادىء اأظلم .

التي  اأف���ري���ق���ي���ا،  غ����رب  واجل���ه���اد يف 
�شابق.  وق����ت  يف  ال��ع��م��ل��ي��ت��ن  ت��ب��ن��ت 
واأو�شح البيان اأن هجومي اخلمي�س 
با�شم اجلهادي  نفذا  النيجر  ب�شمال 
ع��ب��د احل��م��ي��د اأب����و زي���د ، وه���و اأحد 
املغرب  القاعدة يف بالد  تنظيم  قادة 
الإ�شالمي الذي قتل خالل التدخل 
مايل،  �شمال  يف  الفرن�شي  الع�شكري 
رئي�س  ت�����ش��ري��ح��ات  ع��ل��ى  ردا  وج����اءا 
ال��ن��ي��ج��ر حم���م���د ي���و����ش���ف م����ن عند 
اأ�شياده يف باري�س باأنه قد مت الق�شاء 

على اجلهاد واملجاهدين ع�شكريا .
بنقل  النيجر  رئي�س  البيان  وت��وع��د 
املعركة اإىل داخل بلده، اإن مل ي�شحب 
جي�شه املرتزق من �شمال مايل، وهي 
منطقة �شقطت العام املا�شي يف اأيدي 
تبداأ  اأن  قبل  م�شلحة،  عدة جماعات 
يناير- يف  واأفريقية  فرن�شية  ق��وات 
كانون الثاين املا�شي عملية ع�شكرية 
وا�شعة �شدها.  وكان جمل�س الأمن 
اأبريل-ني�شان  نهاية  اأق��ر يف  ال��دويل 
اإن�شاء قوة حفظ �شالم من 12600 
�شمال  يف  ال�شتقرار  حلفظ  جندي 

•• عوا�صم-وكاالت: 

اجلزائري  اجل��ه��ادي  جماعة  ه��ددت 
هجمات  ب�������ش���ن  ب���ل���م���خ���ت���ار  خم����ت����ار 
جديدة داخل النيجر، بعد تفجرين 
اأم�س الأول، وتوعدت  ب�شمال البالد 
ال��������دول ال���ت���ي ت���ن���وي امل�������ش���ارك���ة يف 
���ش��م��ال مايل  امل��ت��ح��دة يف  ق���وة الأمم 
قواتها،  �شفوف  يف  واجل��راح  بالقتل 
وع��ل��ى اأرا���ش��ي��ه��ا.  وق����ال ب��ي��ان ن�شر 
لنا  �شيكون  اجل��ه��ادي��ة  امل��واق��ع  ع��ل��ى 
النيجر،  داخ��ل  العمليات  م��ن  مزيد 
متزامنان  ه��ج��وم��ان  اأ���ش��ف��ر  ح��ي��ث 
ال����ب����الد على  ����ش���م���ال  اخل��م��ي�����س يف 
اأريفا  وجمموعة  النيجري  اجلي�س 
 23 مقتل  ع��ن  الفرن�شية  ال��ن��ووي��ة 
 18 بينهم  الأق���ل، من  على  �شخ�شا 
جماعة  با�شم  الناطق  وك��ان  جنديا. 
املوقعون بالدم التي يقودها بلمختار 
املوريتانية  الأخ���ب���ار  ل��وك��ال��ة  ���ش��رح 
هجومي  ع��ل��ى  اأ����ش���رف  بلمختار  اأن 
ام�����س الأول ال��ل��ذي��ن ن��ف��ذا وف��ق��ا له 
التوحيد  ح���رك���ة  م���ع  ب���ال����ش���رتاك 

م���ايل، وم��ن امل��ق��رر ن�شر ه��ذه القوة 
التي �شتحل حمل القوة الأفريقية- 
اإذا  امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و-ح��زي��ران  اأول  يف 
���ش��م��ح��ت ال���ظ���روف الأم���ن���ي���ة بذلك 

تباين يف مواقف قياديي احلركة :

هل فر�س �سندوق النقد الدويل على حركة الّنه�سة اإق�ساء ال�سلفيني..؟

ال�شلفيون يف تون�س .. جدل ل يتوقف

هل �شينهار احلوار الوطني يف تون�س

 اأنباء عن هجوم اإرهابي حمتمل ي�ستهدف حمكمة تون�س 

جماعته تبنت هجومني بالنيجر خّلفا 23 قتياًل 

بلمختار يتوعد النيجر والقوات املتدخلة يف مايل
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العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
مذكرة اعالن املدعي عليه بحكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/�شكاي واي لالعمال الفنية �س .ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠13/3/٢1 يف الدعاوي 

املذكورة ل�شالح املدعين بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

 والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن- عند تنفيذ 
احلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل اآخر والزمت الطرفن باملنا�شب من امل�شاريف واعفت 
املدعن من ن�شيبهم منها وامرت باملقا�شة يف اتعاب، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعبتارا من اليوم التايل 

ن�شر هذا العالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
5٢4٦/٢٠1٢/13
851/٢٠1٢/13

م
1
٢

ا�شم املدعي
خالد ح�شن نور حممد

حممد عامر عرفات حممد يعقوب 

مبلغ املطالبة
٦٢4٠ درهم +  تذكرة العودة
7٢8٠ درهم  + تذكرة العودة

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/ن�شنا�س للنقل الربى العام  جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعين قد  باأن  نعلنكم  القامة 
اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق ٢٠13/٦/13 ال�شاعة 

  8:3٠

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1847/٢٠13/13
184٦/٢٠13/13

م
1
٢

ا�شم املدعي
اعجاز الهى حمبوب ر�شول

لل ح�شن عبدالعزيز اخرت  

مبلغ املطالبة
1٦5٠8 درهم + تذكرة العودة
393٠5 درهم + تذكرة العودة

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/72 مدين كلي              
اىل املدعى عليه /1-فاطمة عبداهلل �شيخ   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ فاطمه حريد ارت��ان وميثله:  حممد علي �شلمان امل��رزوق��ي   قد اق��ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )٢9771٠ درهم( 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت 
 ch2.E.21 بالقاعة   9:3٠ ال�شاعة   ٢٠13/٦/٢ املوافق  الحد  يوم  لها جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/126 جتار ي جزئي                
اىل املدعى عليه /1-عبدالرحمن �شاهن للنقل بال�شاحنات الثقيلة �س.ذ.م.م    جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / حميد اهلل جان نور حممد وميثله: حممد علي �شلمان 
املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره 
القانونية  والفائدة  والنفاذ  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   49٠٢5.7٠(
بتاريخ  امل�شجلة  جزئي  جت��اري   ٢٠11/557 ال��دع��وى  يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من 
٢٠11/٦/٢٢. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق ٢٠13/٦/4 ال�شاعة 8:3٠ بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.19
. ويف  اي��ام على الق��ل  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/119 جتار ي جزئي                
اىل املدعى عليه /1-اليا�س �شامي عي�شى دبابنه    جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / الريامي للطباعة والن�شر ���س.ذ.م.م وميثله: حممد علي �شلمان 
بالزام  الم��ر  با�شدار  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  املرزوقي 
 %1٢ ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د  دره��م   )  17.٦٢5( مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ى 
�شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/9 ال�شاعة 8:3٠ بالقاعة 
ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/340 جتار ي كلي                
اىل املدعى عليه /1-طارق حممد ال�شيد ح�شن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اق��ام عليك  قد  لوتاه   �شلطان علي  / ه�شام حممد عفيفي عبدالكرمي وميثله: فهد 
جتاري   ٢٠13/٦3 رق��م  التحفظي  احل��ج��ز  ملف  �شم  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
والق�شاء بتثبيت احلق و�شحة اجراءات احلجز املطالبة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعين، مببلغ وقدره )٢٢.1٠٠.٠٠٠ درهم( قيمة ال�شيكن والتعوي�س اجلابر لل�شرر 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 1٢%  من تاريخ املطالبة 
املوافق 4/٦/٢٠13  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.    ال�شداد  الق�شائية وحتى 
ال�شاعة 9:3٠ بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    

   اعالن مدعى عليه بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/1649 مدين جزئي  

جنله  على  طبيعيا  وليا  وب�شفته  نف�شه  عن  حممد  ابراهيم  عليه:حامت  املدعى  اىل 
�شركة  املدعية:  ان  حيث  اجلن�شية.  �شوداين  احلاج-  ابراهيم  حامت  احمد  القا�شر/ 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  ايران(   بيمة  )�شهامي  اليرانية  التاأمن 
املذكورة اعاله، تطالبك فيها مببلغ وقده ) 17.5٠٠درهم()�شبعة ع�شر الفا وخم�شمائة 
بال�شافة  التام  ال�شداد  الدعوى حتى  تاريخ رفع  القانونية 1٢% من  والفائدة  درهم، 
للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    وعليه يقت�شى ح�شورك امام هذه املحكمة ) 
الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم ٢8/٢٠13/5 
عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك 
احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى 

يف غيابك.حرر يف ٢٠/٢٠13/5
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1388   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: ويليام ويلفر واي- بريطاين اجلن�شية ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
والزامه بدفع مبلغ )548.731.٠4( درهم كما يف ٢٠13/٢/3 خالل ثالثون  التجاري 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة معي�شم الول- قطعة الر�س رقم 1- 
ا�شم املبنى: ذا كري�شنت بي- رقم املبنى ٢- رقم الوحدة 1711 - الطابق 17 - م�شاحة 
الوحده- 4٦.3٦  مرت مربع - �شندا للمادة ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن 
التاأميني يف امارة دبي مع الزامكم بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة  دون 

ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1412   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليها: كاترين هوليتزر- املانية اجلن�شية   ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )٢.3٢8.37٢.٦1( درهم كما يف ٢٠13/1/3٠ خالل ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة مر�شى د بي- قطعة الر�س رقم : 1٠3 
 1٦ الطابق   -1٦٠5 الوحدة  رق��م  ايالند فرفيلد-  ب��ارك  املبنى  ا�شم   -3 املبنى  رق��م   -
 ٢٠٠8 ل�شنة   14 رقم  للقانون   ٢5 للمادة   �شندا   - 89.37 مرت مربع  الوحده-  م�شاحة 
ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي مع الزامكم بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء 

املدة  دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1411   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليها: رك�شانا ادم ح�شام- اجلن�شية  جنوب افريقيا  ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )4.٠8٦.973.58( درهم كما يف ٢٠13/٢/3 خالل ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار فيال- اجلهة دبي- املنطقة وادى ال�شفا- قطعة الر�س رقم ٢٦97- رقم 
 14 رقم  للقانون   ٢5 للمادة   �شندا  الوحدة- ٢51.٦7 مرت مربع-   املبنى ٢٢- م�شاحة 
ل�شنة ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي مع الزامكم بالر�شوم وامل�شروفات يف 

حالة انق�شاء املدة  دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1386   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: ابي عالء الدين احلاطوم- �شوري اجلن�شية     ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )٢.445.48٢.35( درهم كما يف ٢٠13/٢/17 خالل ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة برج خليفة- قطعة الر�س رقم: 198- 
ا�شم املبني: ريحان ٦- رقم الوحدة ٢11 رقم الطابق- ٢- م�شاحة الوحدة- 87.7٠ مرت 
مربع. -  �شندا للمادة  ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة 

دبي مع الزامكم بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة  دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1398   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: احمد �شوجا- كندي اجلن�شية     ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )٢.8٠5.٦4٠.45( درهم كما يف ٢٠13/٢/17 خالل ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
رقم  الر���س  قطعة  الول-  معي�شم  املنطقة  دب��ي-  اجلهة  �شكنية-  �شقة  العقار  ببيع 
MS.035 ا�شم املبنى: ذا كري�شنت �شي- رقم املبني 3-  1- رقم الر�س عند املطور 
رقم الوحدة 15٠8 م�شاحة الوحدة 1٢3.٢8 مرت مربع - الطابق - 15 �شندا للمادة ٢5 
للقانون رقم 14 ل�شنة ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي مع الزامكم بالر�شوم 

وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة  دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1402   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: عدنان نروخ- بريطاين اجلن�شية  ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )1.7٢8.818.٢3( درهم كما يف ٢٠13/٢/3 خالل ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة برج خليفة- قطعة الر�س رقم : ٢٠1- 
ا�شم املبني- �شاوث ريدج ٢- رقم الوحدة ٢1٠3 م�شاحة الوحده- 1٠4.89 مرت مربع- 
التاأميني يف  الرهن  ب�شاأن  ل�شنة  ٢٠٠8  للقانون رقم 14  للمادة ٢5  �شندا  الطابق ٢1- 

امارة دبي مع الزامكم بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1390   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: فيكا�س كاكواين مر�شومال- هندي اجلن�شية   ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )٢.1٠7.1٢8.43( درهم كما يف ٢٠13/٢/3 خالل ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة الثنيه اخلام�شة- قطعة الر�س رقم : 
1٦- رقم الر�س عند املطور JLT- PH1-D2A ا�شم املبنى- ليك ترا�س - رقم املبنى 
�شندا     /37 الطابق   - 14٢.1٦ مرت مربع  الوحده:  - م�شاحة   37٠5 الوحدة  رقم   -1
للمادة ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي مع الزامكم 

بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1387   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: ثوجن وان لم- امريكي اجلن�شية       ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )٢.3٦٦.٠93.4٢( درهم كما يف ٢٠13/٢/3 خالل ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة برج خليفة- قطعة الر�س رقم 19٦- 
ا�شم املبني- كمون 1-  - رقم املبنى 1- رقم الوحدة 1٠3 بي - م�شاحة الوحده: ٦5.93 
مرت مربع - الطابق 1٠/   �شندا للمادة ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن 
املدة دون  انق�شاء  وامل�شروفات يف حالة  بالر�شوم  الزامكم  دبي مع  ام��ارة  التاأميني يف 

ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1409   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: جاوتام كونزورو كونزورو- �شنغافوري اجلن�شية ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )1.3٦1.9٠8.43( درهما ) مليون وثالثمائة وواحد و�شتون 
الفا وت�شعمائة وثمانية دراهم وثالثة واربعون فل�شا(  كما يف ٢٠13/٢/17 خالل ثالثون 
الالزمة  القانونية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �شيلجا  الدفع  يوما ويف حالة تخلفكم عن 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة مر�شى دبي- قطعة الر�س رقم 1٠3- ا�شم 
املبني : بارك ايالند بالكلي- رقم الوحدة-٢3٠٢ م�شاحة الوحدة: 1٢4.٦٦ مرت مربع - 
الطابق ٢3-  �شندا للمادة ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة 

دبي مع الزامكم بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/581    جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
الكندي  ال�شيد/ بطي �شعيد حممد  للنوافذ والبواب ذ.م.م وميثلها  مدعي/ �شركة بريزما 
اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة  تينيه المارات ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 97٢٢5٠ درهم + 1٢% فائدة قانونية املطلوب اعالنه/ �شركة  
تقرير  من  ن�شخة  لكم   بالن�شر)نرفق  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  المارات  تينيه 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  اردمت ذلك(  حيث  ان  والتعقيب  للرد  املودع  اخلربة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢٠13/5/٢9 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  ٢1/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/703    جت جز- م ت- ب- اأظ

�شركة  عليه:  مدعي  الهند   اجلن�شية:  خان  الدين  نزام  الدين  نعيم  مدعي/ 
التنمية ال�شناعية ذ.م.م اجلن�شية:  المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
اجلن�شية:  ذ.م.م  ال�شناعية  التنمية  �شركة  اعالنه/   املطلوب  درهم      75.1٢٠
عنوانه: بالن�س  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  املوافق ٢٠13/٦/1٢ موعدا لنظر  الربعاء 
ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية    املحكمة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢٢/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/975    جت كل- م ت- ب- اأظ

�شاهن  حممد  وميثلها  والملنيوم  احلديدية  لالأعمال  العال  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
الطوخي اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: حممد ج�شيم حمدو مياه اجلن�شية: 
درهم     118٦٢٦ وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س   
عنوانه:  بنغالدي�س   اجلن�شية:  مياه  حمدو  ج�شيم  حممد  اعالنه/  املطلوب 
بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنن 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢٠13/5/٢7 املوافق 
٦.٠٠ م�شاءاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  مبع�شكر  التجارية 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢٢/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1305    جت جز- م ت- ب- اأظ

علي  باغ  جعفر  غالم  ميثلها/  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  علي  باغ  بن  مدعي/ 
التنظيف  وخدمات  املباين  ل�شيانة  برفكت  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية: 
الدعوى: مطالبة مالية بقيمة  71٠٠٠  �س.ذ.م.م اجلن�شية   المارات مو�شوع 
�س.ذ.م.م  التنظيف  وخدمات  املباين  ل�شيانة  برفكت  اعالنه/  املطلوب  درهم  
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية   
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق ٢٠13/٦/13 موعدا لنظر الدعوى، 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة  لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢٢/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1626    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزات الن�سائية
الرحمن  ف�شل  احمد  ما�شهود   وميثلها  وال�شراميك  للبال�شرت  ما�شهود  مدعي/ 
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: موؤ�ش�شة الكتمال للمقاولت العامة وميثلها خالد علي 
 34175 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الظنحاين  عبيد 
عبيد  علي  خالد  وميثلها  العامة  للمقاولت  الكتمال  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  درهم 
الظنحاين اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر )اعالن بورود التقرير( حيث ان املدعي 
موعدا   ٢٠13/٦/1٢ املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
ب�  الثانية  امام الدائرة  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢٠/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/536    جت جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ حممد عبدالعظيم يو�شف ف�شل اهلل اجلن�شية: م�شر  مدعي عليه: غامن 
عالء الدين ح�شن عداي اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
مببلغ ٦٠٠٠٠ درهم  املطلوب اعالنه/ غامن عالء الدين ح�شن عداي اجلن�شية: 
المارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق ٢٠13/5/٢8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العن البتدائية 
- الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  ٢3/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1676 جتاري   جزئي  

اىل املحكوم عليه/ ايالف طبية للمقاولت العامة  العنوان بالن�شر نعلمك انه 
بتاريخ املوافق ٢٠13/4/٢٢م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح / موؤ�ش�شة �شوكت زمان لأعمال الملنيوم والزجاج بالتايل: 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
مبلغ وقدره 35.٠٠٠ خم�شة وثالثن الف درهم والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
التايل  اليوم  ٢٠13/5/19 حكما قابال لال�شتئناف خالل 3٠ يوما اعتبارا من 

لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة              
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  367/ 2013 -عمايل - م ع- �ص- اأظ

المارات     اجلن�شية:  امل�شتعملة  واملعدات  لالليات  التل  موؤ�ش�شة   : امل�شتاأنف 
الهند     اجلن�شية:  �شيما  �شينغ  هارنيك  �شيما  �شينغ  عليه:تالويندر  امل�شتاأنف 
اعالنه/ املطلوب  احلكم   مبلغ  كامل  على  ا�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
تالويندر �شينغ �شيما هارنيك �شينغ �شيما اجلن�شية: الهند     العنوان: بالن�شر  
رقم ٢٠13/451 عم  الدعوى  ال�شادر يف  ا�شتاأنف احلكم  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا 
جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠13/٦/٢ لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.3٠ �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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االأ�سهم اليابانية تتعافى يف التعامالت املبكرة 
•• طوكيو-رويرتز:

���ش��ع��د م��وؤ���ش��ر ن��ي��ك��ي ال��ق��ي��ا���ش��ي ل��ال���ش��ه��م ال��ي��اب��ان��ي��ة يف 
خ�شائره  بع�س  م��ن  متعافيا  ام�����س  امل��ب��ك��رة  ال��ت��ع��ام��الت 
دفعت  عندما  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  بها  مني  التي  احل��ادة 
بياتات �شعيفة لن�شاط امل�شانع يف ال�شن امل�شتثمرين ايل 

البيع.
يف  نقطة  96ر14874  اىل  باملئة  7ر2  نيكي  وارت��ف��ع 
ببور�شة  ل��ل��ت��ع��ام��الت  الوىل  ع�����ش��رة  اخل��م�����س  ال��دق��ائ��ق 
طوكيو بعد اأن اأغلق ام�س اخلمي�س منخف�شا 3ر7 باملئة 

وهي اأكرب خ�شائر ليوم واحد يف عامن.

االأ�سهم االأوروبية ترتفع بعد هبوط حاد 
•• لندن-رويرتز:

ارتفعت ال�شهم الوروبية ام�س يف انتعا�شة فنية طفيفة بعد اأن �شجلت 
 300 يوروفر�شت  موؤ�شر  وارت��ف��ع  ع��ام  نحو  يف  له�ا  هبوط  اأك��رب  اأم�س 
38ر1233  اىل  باملئة  3ر0  ال��ك��ربى  الوروبي������ة  ال�شركات  ل�شهم 
نقطة بينما �شعد موؤ�شر يورو �شتوك�س 50 لال�شهم القيادية يف منطقة 
 0706 ال�شاعة  بحلول  نقطة  65ر2790  اىل  باملئة  5ر0  ال��ي��ورو 
بن�شبة  انخفا�س  على  املوؤ�شرين  ك��ال  اأغ��ل��ق  اأن  بعد  جرينت�س  بتوقيت 

باملئة. 1ر2 
الحتياطي  ت��راج��ع  ب��اح��ت��م��ال  تكهنات  ب�شبب  امل�شتثمرين  ق��ل��ق  وث���ار 
الحت�����ادي ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الم��ري��ك��ي ع��ن ب��رن��اجم��ه ال�����ش��خ��ي ل�شراء 

5ر11  ال�شعود  على   50 �شتوك�س  ي��ورو  موؤ�شر  �شاعد  ال��ذي  ال�شندات 
باملئة يف �شهر.

ولقي موؤ�شر يورو �شتوك�س 50 خالل تعامالت اأم�س دعما عند م�شتوى 
القوة  ا�شتمرار  على  للمراهنة  املتعاملن  دف��ع  مم��ا  نقطة   2750

ال�شرائية.
الفني   باي داي للتحليل  وقالت فالري جا�شتالدي رئي�شة �شركة داي 

كان هبوط الم�س خميفا بع�س ال�شيء ...
ويف  ال�شراء  وحماولة  الهل����������ع  ع��دم  هي  للعم���الء  ن�شيح�����������ي  لك����ن   
100 الربيطان�������������ي  اأوروبا ارتف������������ع موؤ�شر فاينن�ش������������ال تاميز  اأنحاء 
3ر0 باملئ���������������ة وداك�س الملان����������ي 4ر0 باملئة وكاك 40 الفرن�شي 5ر0 

باملئة.

العراق ي�سعى لوقف مبيعات كرد�ستان النفطية  كوريا ال�سمالية ت�سمح بدخول �سياح غربيني

عقوبات للمتعاملني بالعملة يف �سوريا بدون ترخي�س 

ارتفاع عدد االأ�سهم وقيمتها يف بور�سة بريوت 

ديفيد . وبالن�شبة لهذا الربيطاين البالغ من العمر 
املدن.  كبقية  لي�شت  �شينويجو  مدينة  فان  عاما   35
من  ال�شا�شي  الق�شم  لن  خمتلف  فيها  اجل��و  وق���ال 
التجارة م��ع ال�شن مي��ر م��ن ه��ن��اك. وه��ن��اك الكثر 
مدينة  روؤي���ة  للنا�س  وميكن  ال�شينية  الب�شائع  م��ن 
داندونغ ال�شينية الغنية على اجلانب الخر من نهر 
ال��ذي ي�شكل احل��دود بن البلدين ومت الرتكيز  يالو 
اي�����ش��ا ع��ل��ى اجل��ان��ب الق��ت�����ش��ادي ح��ي��ث ق���ال غاريث 
التي  لل�شفر  بانيونر  يونغ  �شركة  مدير  جون�شون 
كوريا،  اىل  ال��زي��ارة  ان  با�شعار متدنية  رح��الت  تقدم 
التي تكون ثالثة ايام كحد ادنى، تبقى عالية الثمن 

حتى مع عرو�شاتنا .
واحد  يوم  ام�شاء  �شيتيح  �شينويجو  فتح  ان  وا�شاف 
ال�شياح  اهتمام  يثر  ان  ال�شمالية ما ميكن  كوريا  يف 

الذين يزورون ال�شن.

األ تقل عن  امل�شادرة على  ب�%20 من قيمة الأم��وال 
مليون لرة.

ويباع الدولر يف الأ�شواق ال�شورية باأ�شعار ترتاوح بن 
150 و 160 لرة تبعا للعر�س والطلب، ف�شال عن 
اختالف الأ�شعار بن املناطق اخلا�شعة ل�شيطرة النظام 

اأو تلك الواقعة يف قب�شة مقاتلي املعار�شة. 
وحاول البنك املركزي يف �شوريا يف فرتة الأزمة اتخاذ 
اللرة  انخفا�س  جماح  لكبح  الإج����راءات  م��ن  العديد 
اأمام الدولر، لكن انخفا�س �شعر اللرة ا�شتمر مما اأثار 
اأ�شارت ت�شريحات  انتقادات �شد هذه الإج��راءات. وقد 
ر�شمية مرارا اإىل اأن اإجراءات املركزي تهدف اإىل وقف 
الدولر  اأم���ام  قيمتها  ل��رف��ع  ولي�س  ال��ل��رة  انخفا�س 
القت�شادية  والعقوبات  ال�شغوط  من  اللرة  وتعاين 
املفرو�شة على �شوريا، اإ�شافة لرتفاع املخاطر مما اأدى 
اإىل اإقبال على دولرة املدخرات، و�شط ارتفاع يف الأ�شعار 

ون�شبة الت�شخم.

378730 �شهما لبنك لبنان واملهجر  احلايل تداول 
خالل  مت  ك���ان  ،ب��ي��ن��م��ا  دولرا   3219883 قيمتها 
لبنك  �شهما   109020 تداول  املا�شي  املايل  الأ�شبوع 
خالل  وج���رى  دولرا   2354577 قيمتها  بيبلو�س 
الأ�شبوع املايل احلايل تداول 229322 �شهما ل�شركة 
ال�شرق  العقارات يف  �شركات  �شوليدير وهي من كربى 
تداول  دولرا،م��ق��اب��ل   2987627 قيمتها  الأو���ش��ط 
1532365 دولرا خالل  117556 �شهما قيمتها 

الأ�شبوع املايل املا�شي.

•• بكني-ا ف ب:

الواقعة  �شينويجو  مدينة  ال�شمالية  ك��وري��ا  فتحت 
ع��ل��ى احل�����دود م���ع ال�����ش��ن ام����ام ال�����ش��ي��اح الغربين 
ي��زورون البالد، اح��د الك��رث عزلة يف العامل،  الذين 
ال���زي���ارات ح��ك��را حتى  ب��ع��دم��ا ك��ان��ت  ب�شكل م��ت��زاي��د 
اف��ادت وك��الت �شفر  ال�شياح ال�شينين كما  الن على 
متخ�ش�شة. وكانت هذه املدينة احلدودية منذ فرتة 
طويلة مفتوحة امام ال�شياح ال�شينين الذين ميكنهم 
كوكريل  �شاميون  وق��ال  فيها.  اليوم  ق�شاء  ب�شهولة 
اىل  �شفر  وك��ال��ة  اب���رز  ك��وري��و  موؤ�ش�شي  اح���د  دي��ف��ي��د 
كوريا ال�شمالية ومقرها يف بكن كنا نطالب بامكانية 
الدخول اليها منذ �شنوات . وال�شبوع املا�شي ا�شتقبل 
بحفاوة خالل اول زيارة يقوم بها اىل املدينة. وكتب 
كوكريل  ب�شاميون  ب�شدة  نرحب  اعالنية  لوحة  على 

•• دم�صق-رويرتز:

مالية  عقوبات  فر�س  ال�شوري  امل��رك��زي  البنك  يعتزم 
و���ش��ج��ن ك��ل م��ن ي��ب��ي��ع وي�����ش��رتي ال��ع��م��الت الأجنبية 
اللرة  �شعر  يوؤثر على  اأن ذلك  باعتبار  دون ترخي�س، 

ال�شورية يف الأ�شواق.
البنك  اإن  ال�شلطات  من  مقربة  اإع��الم  و�شائل  وقالت 
الدرا�شة  م�����ش��ودة  م��ن و���ش��ع  انتهى  ال�����ش��وري  امل��رك��زي 
اخلا�شة بحزمة العقوبات اجلديدة التي �شيتم فر�شها، 
باللرة  يتالعب  من  كل  بحق  احلكومة،  موافقة  بعد 

والإ�شرار بالقت�شاد الوطني.
معاقبة  �شملت  امل��رك��زي  البنك  م�شودة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
دون ترخي�س  ال�شرافة  وي��زاول مهنة  كل من يخالف 
باحلب�س املوؤقت ملدة ل تقل عن ثالث �شنوات ول تزيد 
لرتكاب  امل��ع��دة  الأم����وال  وم�����ش��ادرة  �شنوات  ع�شر  على 
ن��ت��ج��ت ع���ن���ه، وغ���رام���ة م��ال��ي��ة تقدر  ال���ت���ي  اأو  اجل�����رم 

•• بريوت-يو بي اأي:

بور�شة  يف  امل��ت��داول��ة  الأ���ش��ه��م  ان  دوري  تقرير  اأظ��ه��ر 
امل��ايل احل��ايل ام�س  ب��روت �شجلت يف نهاية الأ���ش��ب��وع 
املايل  بالأ�شبوع  مقارنة  قيمتها  و  ع��دده��ا  يف  ارت��ف��اع��ا 
امل��ا���ش��ي وج���رى خ��الل الأ���ش��ب��وع امل���ايل احل���ايل تداول 
970361 �شهما قيمتها 10088257 دولرا،مقابل 
7856390 دولرا  اأ�شهم قيمتها   513304 تداول 
خالل الأ�شبوع املايل املا�شي. ومت خالل الأ�شبوع املايل 

•• �صيدين-رويرتز:

توعد العراق ام�س باتخاذ اجراء 
���ش��رك��ات يف م�شعى  ق��ان��وين ���ش��د 
ل���وق���ف م��ب��ي��ع��ات ك���رد����ش���ت���ان من 
وقال  ت��رك��ي��ا  ايل  اخل����ام  ال��ن��ف��ط 
العراقي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
نفط  اأي  ال�����ش��ه��ر���ش��ت��اين  ح�����ش��ن 
يوؤخذ ايل خارج البالد ول تذهب 
العراقي  ال�شعب  ايل  امل��دف��وع��ات 
املركزية  احل���ك���وم���ة  خ����الل  م���ن 
يعترب ا�شتيالء على ثروة العراق 

الوطنية.
�شيدين  م���دي���ن���ة  يف  وم���ت���ح���دث���ا 
يح�شر  ح����ي����ث  ال������ش�����رتال�����ي�����ة 
وهو  ال�شهر�شتاين  ق��ال  م��وؤمت��را 
ال���وزراء  لرئي�س  م�شت�شار  اي�شا 
ال��ع��راق��ي ل�����ش��وؤون ال��ط��اق��ة هناك 
عدد من الو�شائل تعكف احلكومة 
واأي  درا����ش���ت���ه���ا  ع���ل���ى  ال���ع���راق���ي���ة 
نف�س  �شتعطي  م�شوؤولة  حكومة 

الولوية حلماية ثروة ال�شعب.
النفط من حقل  وب��داأت �شادرات 
�شبه  ك��رد���ش��ت��ان  باقليم  ط��ق  ط��ق 

فرانكفورت،  مي�شي  اإيبوك  اأعلنت 
منظمو معر�س ماتريالز هاندلنج 
ال�شرق الأو�شط، عن اإقامة الدورة 
يقام  ال��ذي  املعر�س  من  ال�شاد�شة 
ك����ل ع���ام���ن خ�����الل ال����ف����رتة من 
يف   2013 �شبتمرب   12  -  10
للموؤمترات  ال�����دويل  دب���ي  م��رك��ز 
احلدث  املعر�س  ويعد  واملعار�س. 
اللوج�شتيات،  �شناعة  يف  الأب����رز 
�شل�شلة التوريد، قطاعات ال�شحن 
ع��ل��ى م�شتوى  وال��ب��ح��ري  اجل����وي 
امل����ن����ط����ق����ة وم��������ن ث������م ف����ه����و من 
على  ح�شورها  الواجب  الأح���داث 
�شل�شلة  جم����ال  يف  ال��ع��ام��ل��ن  ك���ل 

التوريد.
وجل�شات  فردية  حمادثات  وعقب 
قطاع  يف  ال����الع����ب����ن  اأب���������رز  م�����ع 
امل���ن���ط���ق���ة، مت  ال���ل���وج�������ش���ت���ي���ات يف 
املعر�س،  اإق���ام���ة  م���وع���د  حت���دي���د 
اختياره  مت  ال�����ذي  امل���وع���د  وه����و 
الق�شوى  الفائدة  لتحقيق  بدقة 
للعار�شن، ليكمل املعر�س �شل�شلة 
التجارية  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��ع��ار���س 

الأخرى.
تتميز دول منطقة جمل�س التعاون 
باأهمية كربى كوجهات  اخلليجي 
وبالتايل  ال�شحن  واإع���ادة  لل�شحن 
�شركات  اأك��رب  اهتمام  حمط  باتت 
واللوج�شتيات  ال��ت��وري��د  �شل�شلة 
جزءا  تكون  اأن  على  حتر�س  التي 
من هذا النمو كما تتمتع املنطقة 
بعدد من القت�شادات النامية التي 

ب��ال��ن��ق��ل وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ات وه����و ما 
اه��ت��م��ام م�����وردي خدمات  ي��ج��ذب 
النقل واللوج�شتيات العاملين اإىل 

املنطقة. 
الرئي�س  ب����اول���������س  اأح�����م�����د  ق������ال 
مي�شي  اإي�����ب�����وك  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
املنظمة  اجل����ه����ة  ف����ران����ك����ف����ورت 
مناولة  ق��ط��اع  ت��ط��ور  للمعر�س: 
اأ�شلوب  ح��ي��ث  م���ن  ���ش��ري��ع��ا  امل�����واد 
امل�شتمرة  الإب��داع��ات  م��ع  تعاملها 
والتقنيات احلديثة وهو ما ي�شاهم 
الكفاءات  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ب��ر  ب����دور 

ومعدلت النتاج . 

على  الطلب  ارت��ف��اع  م��ن  ت�شتفيد 
النفط والغاز كما يوجد بها مراكز 
جتارية ولوج�شتية قوية مثل دبي 
واأبو ظبي وجده والدمام والدوحة 
والكويت واملنامة وم�شقط.  وتعد 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
اخلام  النفط  م�شدري  اأك��رب  م��ن 
ومنتجات  ال���ط���ب���ي���ع���ي  وال������غ������از 
على  اأن���ه���ا  اإل  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
اجلانب الآخر من اأكرب م�شتوردي 
واملنتجات  ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة  ال�����ش��ل��ع 
عمليات  املنطقة  وت�شهد  امل��ع��م��رة 
اخلا�شة  التحتية  لبنيتها  تو�شيع 

معر�س  ي���ع���د  ب����اول���������س:  وت����اب����ع 
م����ات����ري����ال����ز ه����ان����دل����ن����ج ال�������ش���رق 
جيدا  مم��ث��ال   2013 الأو�����ش����ط 
انت�شاره  ب��ف�����ش��ل  ال���ق���ط���اع  ل���ه���ذا 
فيه  ي�شارك  حيث  املميز  ونطاقه 
ح��وايل 90 % م��ن اأب���رز �شركات 
يقدم  ال���ل���وج�������ش���ت���ي���ات.  ����ش���ن���اع���ة 
الرافعات  م��ع��دات  م�شنعي  اأغ��ل��ب 
العامل  يف  ال����ب����ارزي����ن  ال�����ش��وك��ي��ة 
اأحدث خطوط منتجاتهم يف دبي 
م���ن خ���الل امل��ع��ر���س ال����ذي يقدم 
اأي�شا جمموعة وا�شعة من اأحدث 
التطورات والتوجهات التي ت�شكل 

امل�����ش��ت��ق��ل يف ���ش��م��ال ال���ع���راق ايل 
ال��رتك��ي بكميات  م��ي��ن��اء م��ر���ش��ن 
�شغرة اوائل يناير كانون الثاين 
عن  قليال  يزيد  ما  ايل  وارتفعت 
ومن  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  األ����ف   40
 60 ان ت�شل ايل ح��وايل  املتوقع 

ان  التفاقات بينما يقول الكراد 
حقهم يف القيام بذلك من�شو�س 
عليه يف د�شتور العراق الحتادي.

ار�شلت  ان���ت���ق���ام���ي���ة  خ���ط���وة  ويف 
العراقية  النفط  ت�شويق  موؤ�ش�شة 
امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة ر���ش��ائ��ل حتذر 

نهاية  بحلول  يوميا  برميل  األ��ف 
يونيو حزيران.

والنفط يف قلب نزاع بن احلكومة 
املركزية وكرد�شتان وتقول بغداد 
ان���ه���ا وح���ده���ا ���ش��اح��ب��ة احل����ق يف 
ال�شيطرة على ال�شادرات وتوقيع 

ال��ع��م��الء م��ن ���ش��راء اأي ن��ف��ط مل 
وتعتزم  بت�شويقه  املوؤ�ش�شة  تقم 
ال�شركات  مقا�شاة  النفط  وزارة 
�شركة  حت����دي����دا  وه�����ي  امل��ن��ت��ج��ة 
ج���ي���ن���ي���ل ان�����رج�����ي الجن���ل���ي���زي���ة 

الرتكية.
و�شيطة  ت���رك���ي���ة  ����ش���رك���ة  وع�����رب 
انرجي  ���ش��ي��ل��ك��ت  ���ش��رك��ة  ا����ش���رتت 
من  ����ش���ح���ن���ت���ن  اول  المل�����ان�����ي�����ة 
ني�شان.  اب��ري��ل  نفط ط��ق ط��ق يف 
�شحنة  �����ش����راء  ع���ل���ى  وت����ع����اق����دت 
ثالثة اأكرب حجمها 80 األف طن 
او.ام.يف  �شركة  ان  وقالت م�شادر 
بغداد  و�شعتها  التي  النم�شاوية 
بالفعل يف القائمة ال�شوداء ب�شبب 
ح�ش�س لها يف عمليات للمنبع يف 
كرد�شتان ا�شرتت اي�شا �شحنة يف 

مايو ايار.
وتقول احلكومة العراقية ان من 
 250 كرد�شتان  تقدم  ان  املتوقع 
�شادرات  م��ن  يوميا  برميل  األ��ف 
ال���ع���راق ال��ن��ف��ط��ي��ة ل��ع��ام 2013 
تبلغ  ان  امل�����ش��ت��ه��دف  م���ن  وال���ت���ي 

يوميا. برميل  9ر2مليون 

ال�شناعة وبالتايل �شيكون املعر�س 
الت�شنيع  ل�����ش��رك��ات  ج���دا  م��ف��ي��دا 
التجزئة  و����ش���رك���ات  وامل�����وردي�����ن 
العاملة يف منطقة جمل�س التعاون 
اخلليجي والتي تتطلع اإىل ت�شهيل 
.  وتعد  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��م 
منطقة ال�شرق الأو�شط اإىل جانب 
واأمريكا  اآ���ش��ي��ا  يف  الأ����ش���واق  اأه����م 
النمو  مناطق  اأه��م  من  الالتينية 
ملعدات مناولة املواد عامليا وهو ما 
ال�شرق  هاندلنج  ماتريالز  يجعل 
اهتمام  حم��ط   2013 الأو����ش���ط 
اأبرز العالمات وموردي اخلدمات 
الدولين. ويتوقع منظمو املعر�س 
العام  دورة  اأه��م مالمح  تتمثل  اأن 
احلايل يف اأحدث اإبداعات مراقبة 
املخزون واإدارة امل�شتودعات والدور 
املعلومات  لتكنولوجيا  امل��ت��ن��ام��ي 
ان�شيابية  ت��ع��زي��ز  يف  والت�����ش��الت 
تدفق الأعمال ما يوفر اإدارة اأكفاأ 

ديفيد  اأو���ش��ح  جانبه  من  للنقل.  
اأحد  فامكو،  �شركة  من  درونفيلد 
املعر�س  ال��دائ��م��ن يف  ال��ع��ار���ش��ن 
وال��ت��ي مت��ث��ل جم��م��وع��ة م��ن اأبرز 
عالمات ال�شناعة البناء الدولية، 
بامل�شاركة  ���ش��ع��داء  ن��ح��ن  ق���ائ���ال: 
هاندلنج  م��ات��ري��ال��ز  م��ع��ر���س  يف 
اأكرب  يعد  ال���ذي  الأو���ش��ط  ال�شرق 
اللوج�شتيات  ل�����ش��ن��اع��ة  جت���م���ع 
نتطلع  امل��ن��ط��ق��ة.  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
العمالء  م���ع  م��ث��م��ر  ت��ف��اع��ل  اإىل 
املحتملن حيث اأن اأغلبهم يعدون 
للتعرف  ه��ام��ة  م��ن�����ش��ة  امل��ع��ر���س 
وتطورات  ت��وج��ه��ات  اأح����دث  ع��ل��ى 
.  تعاقدت �شبان جروب  ال�شناعة 
باأكرب  امل��ع��ر���س  ت�����ش��ارك يف  ال��ت��ي 

الإط��الق، مع عدد  من�شاتها على 
من اأبرز �شركات الت�شنيع الدولية 
لتقدمي  امل�������واد  م���ن���اول���ة  مل����ع����دات 
جم����م����وع����ة م�����ن ن����ظ����م الأرف���������ف 
ومعدات  التخزين  واك�����ش�����ش��وارات 
التعليب واأبواب ال�شاج وامل�شويات. 
���ش��م��اح��ه م���ن �شبان  وق�����ال ك���ام���ل 
جروب: ماتريالز هاندلنج ال�شرق 
الأو�شط معر�س يف غاية الأهمية 
خالله  م��ن  نحر�س  لنا  بالن�شبة 
ال�شفقات  من  العديد  اإب���رام  على 
حيث يتميز املعر�س بجودة زواره 
ناجحة  دورة  اإىل  املتميزة ونتطلع 
.  تقام  ال��ق��ادم  اأخ���رى يف �شبتمرب 
مركز  يف  العام  ه��ذا  املعر�س  دورة 
دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س 

ماتريالز هاندلنج 2013 ينطلق يف �سبتمرب بدبي

 12-10 م�����ن  ال�����ف�����رتة  خ�������الل 
اأربعة  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ح��ي��ث  �شبتمرب 
اأق�������ش���ام م��ن��ت��ج��ات رئ��ي�����ش��ي��ة هي: 
الرفع،  وم���ع���دلت  امل����واد  م��ن��اول��ة 
اخلدمات  وم����وردو  اللوج�شتيات 
لوج�شتيات  وخ��دم��ات  ال��ربي��دي��ة، 
ال����ق����ي����م����ة امل���������ش����اف����ة، وم�����ع�����دات 
ماتريالز  دورة  جذبت  التخزين.  
هاندلنج ال�شرق الأو�شط الأخرة 
ك��ب��رة من  اأع�������داداً   2011 ع���ام 
التجارين  وامل��ح��رتف��ن  ال��ت��ج��ار 
وجتار  اللوج�شتية  ال�شركات  م��ن 
اجل����م����ل����ة و������ش�����رك�����ات ال���ت���ج���زئ���ة 
اإىل  احل����ك����وم����ي����ة  وامل����وؤ�����ش���������ش����ات 
التجارين  امل�����ش��ت��خ��دم��ن  ج��ان��ب 

النهائين.

دراجي يوؤكد ا�ستقرار منطقة اليورو
•• بروك�صيل-رويرتز:

قال ماريو دراجي رئي�س البنك املركزي الوروبي ان منطقة اليورو اأكرث 
�شعبة  م��ازال��ت  القت�شادية  الو���ش��اع  لكن  ع��ام  قبل  كانت  مم��ا  ا�شتقرارا 
ويجب على احلكومات ان مت�شي قدما يف تنفيذ ال�شالحات واقامة احتاد 
م�شريف. ومتحدثا يف لندن، بعد عام تقريبا من تعهده بعمل كل ما يلزم 
لنقاذ اليورو قال دراجي انه ينبغي للدول الوروبية ان تعزز روابطهم وان 
لتوثيق  املا�شي  حزيران  يونيو  يف  و�شعتها  التي  اخلطط  تنفيذ  يف  ت�شرع 

التكامل فيما بينها مبا يف ذلك اقامة احتاد م�شريف.
وا�شاف ان ذلك �شيت�شمن ان ت�شحي الدول ببع�س �شيادتها الوطنية فيما 
ان يقول  للمرء  دراج��ي ميكن  الهيكلية وقال  وال�شيا�شات  بامليزانية  يتعلق 
كانت  مما  اليوم  ا�شتقرارا  اأكرث  وامل�شرفية  القت�شادية  وحدتنا  ان  بامان 
ال��ي��ورو حث  �شيا�شية خ��ارج منطقة  ام��ور  ن��ادر ايل  ع���ام.  ويف تطرق  قبل 
ال��دول الخ��رى الع�شاء  دراج��ي اي�شا بريطانيا على تعزيز روابطها مع 
بالحتاد الوروبي قائال  اوروبا بحاجة ايل ان تكون اململكة املتحدة اأكرث 
اهتماما باوروبا مثلما ان اململكة املتحدة بحاجة ايل ان تكون اوروبا اأكرث 
كامرون  ديفيد  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  ووع��د  بربيطانيا.   اهتماما 
باعادة التفاو�س على دور بريطانيا يف الحتاد الوروب��ي واج��راء ا�شتفتاء 
على ع�شويتها يف الحتاد قبل نهاية 2017 اذا فاز يف النتخابات العامة 
ع��الم��ات على حت�شن طفيف يف  ايل  دراج���ي  وا���ش��ار   .  2015 القادمة يف 
قال   لكنه  دول���ة   17 ت�شم  ال��ت��ي  الوروب��ي��ة  العملة  منطقة  يف  الق��را���س 
حكومات  وح��ث  �شعبة.   تبقى  ال��ي��ورو  منطقة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  الو���ش��اع 
اقت�شاداتها وقال  للحفاظ على الطاقة  اعادة هيكلة  اليورو على  منطقة 
النتاجية ملجتمعاتنا وتو�شيعها حتتاج حكومات الدول ايل حت�شن الداء 
اقامة  يف  قدما  امل�شي  على  اي�شا  وحثها  الوطنية   لقت�شاداتها  الهيلكي 
وانا مقتنع  اقامة احتاد م�شريف فعال  اذا جنحنا يف  احتاد م�شريف. وقال 
اننا �شننجح فان الفوائد �شتكون �شخمة لي�س فقط لدول منطقة اليورو 

بل اي�شا جلميع اع�شاء الحتاد الوروبي.
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العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1389   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: جعفر حممود مولبا�شي- دومينيكا اجلن�شية  ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )1.٠85.٠49.84( درهم كما يف ٢٠13/٢/17 خالل ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة الثنيه  اخلام�شة- قطعة الر�س رقم : 
1٦- رقم  الر�س عند املطور JLT-PH1- D2A ا�شم املبني- ليك ترا�س- رقم املبني- 
�شندا   - الطابق 3٠-    - ال��وح��ده- ٦8.٦9 مرت مربع  الوحدة 3٠٠3 -م�شاحة  رق��م   -1
للمادة ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي مع الزامكم 

بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1401   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: �شيخ عاطف ريا�س �شيخ احمد ريا�س- باك�شتاين اجلن�شية ) جمهول حمل 
القامة(  يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك 
ابوظبي التجاري والزامه بدفع مبلغ )3.89٢.٦89.٢5( درهم كما يف ٢٠13/1/17 خالل 
ثالثون يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الج��راءات القانونية 
الالزمة ببيع العقار فيال �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة  وادى ال�شفا ٦- قطعة الر�س 
�شندا   - : 3٦8.٠8 مرت مربع    الفيال-  العقار  املبنى 17٠- م�شاحة  رق��م  رق��م ٢٦54- 
للمادة ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي مع الزامكم 

بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1400   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: وافى عدنان ابو اخلر- �شوري اجلن�شية ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
والزامه بدفع مبلغ )535.٠٠٦.٦1( درهم كما يف ٢٠13/٢/3 خالل ثالثون  التجاري 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة- قطعة الر�س 
املبني- يل جراند  ا�شم    JVC10MMRP200 املطور   الر���س عند  رق��م  رق��م ٦8٦- 
ال��وح��ده: 73.1٢ مرت مربع -  ب��ي- م�شاحة  ال��وح��دة 4٠1  املبنى 1- رق��م  �شاتيو- رق��م 
الطابق 4  �شندا للمادة ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة 

دبي مع الزامكم بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1391   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: ماثيو جون ويليمن -ا�شرتايل اجلن�شية-  ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
حالة  ويف  يوما  ثالثون  خالل  دره��م   )1.937.151.84( مبلغ  بدفع  والزامه  التجاري 
تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة ببيع العقار فيال 
�شكنية- اجلهة دبي- املنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة- قطعة الر�س رقم 114٦- رقم 
البلدية 154٦-٦81- رقم املبنى 9 - م�شاحة الفيال: 141.5٦ مرت مربع- �شندا للمادة 
الزامكم  م��ع  دب��ي  ام���ارة  يف  التاأميني  ال��ره��ن  ب�شاأن   ٢٠٠8 ل�شنة    14 رق��م  للقانون   ٢5

بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1410   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: فردينايد جرهارد ايرا�شمو�س- بريطاين اجلن�شية    ) جمهول حمل 
القامة(  يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك 
ابوظبي التجاري والزامه بدفع مبلغ )8٢٢.83٢.99( درهم كما يف ٢٠13/٢/3  ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة مر�شى دبي- قطعة الر�س رقم 1٦5- 
ا�شم املبني: دي  اي �شي تاورز تي ٢- رقم الوحدة 53- م�شاحة الوحده- 48.1 مرت مربع 
- الطابق ٢ بي - - �شندا للمادة ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني 

يف امارة دبي مع الزامكم بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1392   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: غالب ح�شن مزمل- بنغايل ) جمهول حمل القامة(

 يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
خالل   ٢٠13/1/15 يف  كما  دره���م   )٢.774.٠4٠.٦8( مبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ه  ال��ت��ج��اري 
ثالثون يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الج��راءات القانونية 
الالزمة ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة مر�شى دبي- قطعة الر�س رقم 
17٢- ا�شم املبني- ال�شدف 7- رقم املبني- 7- رقم الوحدة ٢8٠٦ - م�شاحة الوحده- 
1.٢٠5.8٠ قدم مربع- الطابق ٢8  �شندا للمادة ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف امارة دبي مع الزامكم بالر�شوم وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة 

دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1407   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: �شائد حممد عبدال�شالم امل�شلح- اردين اجلن�شية ) جمهول حمل القامة(  
يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )1.79٢.15٠.83( درهم كما يف ٢٠13/٢/17 خالل ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة مر�شى دبي- قطعة الر�س رقم 1٦5- 
ا�شم املبني- دي اي �شي تاورز تي ٢- رقم الوحدة T2 18٠٢ م�شاحة الوحده. 138.5  
مرت مربع - الطابق 18-   - �شندا للمادة ٢5 للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن 
املدة دون  انق�شاء  وامل�شروفات يف حالة  بالر�شوم  الزامكم  دبي مع  ام��ارة  التاأميني يف 

ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1399   

 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: تو�شيف احمد حممد اقبال- باك�شتاين اجلن�شية  ) جمهول حمل القامة(  
يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )3.558.5٦3.84( درهم كما يف ٢٠13/٢/3 خالل ثالثون 
يوما ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة 
ببيع العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة برج خليفه- قطعة الر�س رقم 41٢-رقم 
الر�س عند املطور BB.A01.001 ا�شم املبني : اي�شت هايت�س 4- رقم املبنى 9- رقم 
 ٢5 للمادة  �شندا   -  -٢8 الطابق  مربع-  مرت   14٠.٢8 الوحده  م�شاحة   ٢8٠7 الوحدة  
للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي مع الزامكم بالر�شوم 

وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/467    مد جز- م ر- ب- ع ن

حممد  عادل  تامر  عنه/  وكيال  ال�شيارات  لتاجر  ال�شول   موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�شليمان اجلن�شية: المارات مدعي عليه: كمال ح�شن جول انور خان اجلن�شية: 
باك�شتان  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 13٠٠ درهم املطلوب اعالنه/ 
حيث  بالن�شر   عنوانه:  باك�شتان     اجلن�شية:  خان  انور  جول  ح�شن  كمال   :
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.3٠ ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢٠13/٦/5
او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  العن  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
امل�شتنداتك موقعا  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

٢٠13/5/٢٢
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/311 ت   جتر-م ر- ت- ع ن(
 : �شده  املنفذ  المارات     اجلن�شية:  الطارات  لتجارة  ال�شود  ال�شد  �شركة  التنفيذ/  طالب 
اجلن�شية:  بتنج  �شم�س  نا�شر  وميثلها  ال�شيارات  اطارات  لتجارة  �شم�س  نا�شر  حمل  موؤ�ش�شة 
نا�شر  ال�شيارات وميثلها  اطارات  لتجارة  �شم�س  نا�شر  موؤ�ش�شة حمل  اعالنه:  املطلوب  ايران 
�شم�س بتنج اجلن�شية: ايران   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم ٢٠1٢/443 جت كل- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الحد 
الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ.  لنظر طلب  ٢٠13/٦/٢3 موعدا  املوافق 
بادارة التنفيذ-العن  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 
ب�شداد مبلغ 1٠4435 درهم + 4% فائدة تاخرية من تاريخ املطالبة الق�شائية حتى ال�شداد التام 
+ 5٠٠ درهم اتعاب حماماة + 4178 درهم ر�شوم الدعوى + 8٠٠٠ درهم ر�شوم امانة خربة+ ٢333 

درهم ر�شوم التنفيذ،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/244 ت   عام-م ر- ت-ع ن(
ال�شودان     اجلن�شية:  ابراهيم  احمد  حممد  عبدالرحمن  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات   اجلن�شية:  لأعمال  جافيد  ار�شد  موؤ�ش�شة   : �شده  املنفذ 
اعالنه: موؤ�ش�شة ار�شد جافيد لأعمال اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم الثنن املوافق ٢٠13/5/٢7 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ-العن  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/496 ت   عمل-م ع- ت-اأظ(
املنفذ  بنغالدي�س    اجلن�شية:  ح�شن  تف�شل  الدين  �شالء  التنفيذ/  طالب 
�شده : رينجو للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  رينجو 
للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
رقم ٢٠1٢/3٠94 عم  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
جز- م ع-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠13/5/٢٦ موعدا 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر 
التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم العمايل                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى التجارية الكلية رقم 2013/20     

اىل املدعي عليه: حممد را�شد حمبت خان- باك�شتاين العنوان: بالن�شر 
نعلمك انه بتاريخ ٢٠13/5/٢٠م قد �شدر �شدكم حكم يف الدعوى املذكورة 
اعاله املدعي: نا�شر خان جان خان- باك�شتاين  - حكمت املحكمة مبثابة 
ح�شوري: بالزام املدعى عليه بان ي�شدد للمدعى مبلغ )187.5٠٠ درهم( 
�شندي  ال�شيكن  قيمة   درهم  وخم�شمائة  الفا  وثمانون  و�شبعة  مائة 
الدعوى على النحو بال�شباب كما الزمته مب�شاريف الدعوى ور�شومها 
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب حماماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل 
3٠ يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شملك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة ٢٢/٢٠13/5
   القا�سي  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/492     

اىل املدعي عليه: طارق احمد حممد نا�شر اجلنيدي- امارات  العنوان: 
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ ٢٠13/5/٢٢م قد �شدر �شدكم حكم يف الدعوى 
املذكورة اعاله املدعي: حميد �شعيد احمد حرمو�س الرميثي- امارات    
ال�شالمية  ال�شريعة  لأحكام  وفقا  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
الغراء والقانون... بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي قيمة ال�شيك 
درهم  وع�شرون  واربعمائة  الف  �شتة  قدرها  والبالغ  الدعوى  �شند 
والزمته مب�شاريف الدعوى. . حكما قابال لال�شتئناف خالل 3٠ يوما 
وختم  بتوقيعي  �شدر  امل�شتند.  هذا  لت�شملك  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

املحكمة ٢3/٢٠13/5
   القا�سي/حممد كامل اجلندي  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى  رقم )٢٠1٢/٢9٠٦ ابتدائي ( املنظورة امام 
/ عليها  املدعي  علي  واملرفوعة  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 

على  وميثلها/حممد  التجارية  للو�شاطة  ال��ط��راوى  موؤ�ش�شة 
الطراوي ، اعالنها ن�شرا وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�شة يوم 
1٢.٠٠ ظهرا مبقر  ال�شاعة  ٢٠13/٦/1٠ يف متام  املوافق  الثنن 
اللجنة الكائن مبع�شكر اآل نهيان وذلك على نفقة املدعية/ مارك 

انتونى �شارب.
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/171 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- ال�شرح العايل ملقاولت البناء ���س.ذ.م.م    جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شفيع العامل حكيم علي   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8314( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . بال�شافة 
اىل مبلغ 84 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة ومبلغ 39٦ درهم ر�شوم حمكمة  
التنفيذية بحقك يف  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  ابتدائية. 
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    
 اعـــــــالن       

 املرجع :٢٠13/4٠3 ك.ع. غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/موزة 
حممد زوجة حممد عبدالرحمن املال اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على التوقيع 
يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )النعكا�س لعمال الملنيوم   والزجاج 
/ذ.م.م (  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )5854٠( 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل: يحيى حممد رزمكر اجلن�شية: 
ايران مبوافقة: حممد عبدالرحمن عبدالعزيز حممد املال اجلن�شية: المارات ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان        

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    

 اعـــــــالن       
 املرجع :٢٠13/381 ك.ع. غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد /
�شعاد خليفة  را�شد اليماين اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على التوقيع يف 
حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )م�سبغة دار احلي (  واملرخ�شة من 
امللف )577٠٦( وامل�شجل لدى  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائ��رة 
غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل: ابراهيم عبيد ابراهيم عبيد ال�شويدي 
اجلن�شية: الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ 

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

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    

 اعـــــــالن       
 املرجع :٢٠13/4٠7 ك.ع. غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد /
حميد حممد علي بن ثاين ال�شويدي اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )حميد حممد لتجارة 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����ش��ة    ) الغذائية  املــواد 
اىل:  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )384( امللف  رقم  حتت 
عبدالرحمن عي�شى عبدالرحمن اجلرمن النعيمي اجلن�شية: الم��ارات  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان        

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    
اوركيد للتجارة العامة/ ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي : اوركيد للتجارة العامة 
ام��ارة عجمان  تا�ش�شت يف  ذات م�شوؤولية حم��دودة قد  -�شركة  ذ.م.م   /
مبوجب قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته 
مرخ�شة يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية  حتت رقم )38٢1٢( وقد 

قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعين ال�شادة.
     موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�شفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:٠٦747٠98٠  ، �س.ب:5٦٢8   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/517    
بنغايل  ك���الم-  حم��م��د  ال��رح��م��ن  /ع��ط��اء  ال�شيد  ب���ان  للجميع  معلوما  ليكن   
يف   )%1٠٠( البالغة  ح�شته  من   )%5٠( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
ال�شارقة واملرخ�شة  الكائنة بامارة  املباين(  البي�شاء خلدمات تنظيف  )اللوؤلوؤة 
برقم )٦14934( وذلك لل�شيد/ طلحة ار�شاد ار�شاد حممد- باك�شتاين اجلن�شية. 
وعمال لن�س املادة )1٦( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )٢٢( ل�شنة 1991م 
وان��ه �شوف يتم  ن�شر هذا الع��الن للعلم  اقت�شى  العدل.  فقد  الكاتب  �شان  يف 
الت�شديق على الج��راء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرتا�س على ذلك اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/506    

الهند اجلن�شية:  �شريف  �شريف ح�شن  /ازه��ر  ال�شيد  بان  للجميع  ليكن معلوما   
الجواء  ال��ت��ج��اري/  الرتخي�س  يف  ح�شتها  ك��ام��ل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  ي��رغ��ب 
خلدمات تنظيف املباين ترخي�س جتاري 571٢15 وذلك لل�شيد/ عبد الن�س حممد 
امن الهند اجلن�شية.  وعمال لن�س املادة )1٦( فقره 3 من القانون الحتادي رقم 
)٢٢( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه 
�شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور 

لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/503    

 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيد /احمد داود فهفريا هندي اجلن�شية يرغب 
ال�شكراب  لتجارة  ال�شم�س  يف/طلوع   %49 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ذ.م.م مبوجب رخ�شة رقم )5٢5355( وذلك اىل ال�شيد/ برميل برافول كامدار هندي 

اجلن�شية: تعديالت اخرى:
 وعمال لن�س املادة )1٦( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )٢٢( ل�شنة 1991م يف �شان 
على  الت�شديق  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد  العدل.   الكاتب 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/511    

 ليكن معلوما للجميع بان كل من الطرفن  ال�شيد /ابراهيم عبداهلل ابراهيم اجلويعد، 
البيع  يف  يرغبان  اجلن�شية  هندي  ح��م��زه،  بيدياكل  وليا  وال�شيد/  اجلن�شية  ام��ارات��ي 
والتنازل عن كامل ح�شتهما البالغة 75% يف /مطحنة انور فرع التجارة ذ.م.م مبوجب 
رخ�شة رقم )٦٢٢841 ( وذلك اىل الطرفن ال�شيد/ نا�شر ابراهيم عبداهلل اجلويعد ، 
اماراتي اجلن�شية عن 51% وال�شيد/ انور ايداكاندان بران، هندي  اجلن�شية عن ٢4%.  

تعديالت اخرى:
 وعمال لن�س املادة )1٦( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )٢٢( ل�شنة 1991م يف �شان 
على  الت�شديق  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد  العدل.   الكاتب 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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رجحت اإعفاء الهند من العقوبات 

وا�سنطن تفر�س عقوبات جديدة على �سركات اإيرانية
ب�شبب  بها،  الأول  امل�شوؤول  املاليزية، وح�شن فاريزي  غرين 
نفتران  و�شركة  الإي��راين،  الثوري  احلر�س  تعامالتهم مع 
قبل  امل�شتهدفة من  الإيرانية  ال�شركات  اإنرتتريد وهي من 

وزارة اخلزانة.
واأ�شارت وزارة اخلزانة اأي�شا اإىل و�شع م�شاعد وزير الدفاع 
مل�شاهماته  ال�����ش��وداء  القائمة  يف  مظفرينيا  ر���ش��ا  الإي����راين 

الكبرة يف الربنامج النووي الإيراين .
بعمليات  القيام  اأم��رك��ي  اأي  على  العقوبات  نظام  ويحظر 
تبادل مع الكيانات امل�شار اإليها، والتي �شيتم جتميد اأ�شولها 

املفرت�شة يف الوليات املتحدة.
هذا  �شتنتهك  التي  الأجنبية  ال�شركات  اأن  ال���وزارة  واأك���دت 
املايل  ال��ن��ظ��ام  �شمن  العمل  م��ن  بحرمانها  م��ه��ددة  ال��ق��رار 

الأمركي.
يف غ�شون ذلك، قالت م�شوؤولة اأمريكية بارزة ام�س ان الهند 
حققت تقدما رائعا يف خف�س واردات النفط من ايران وتعد 
هذه ا�شارة على اأن نيودلهي من املرجح اأن حت�شل على اعفاء 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ف��ر���ش��ت وزارة اخل��زان��ة الأم��رك��ي��ة ع��ق��وب��ات ج��دي��دة على 
على  �شبكات  يف  ل�شلوعهم  اإي���ران  يف  و�شركة  ف��ردا  ع�شرين 

�شلة بالنت�شار النووي وال�شواريخ .
اإىل  خدمات  وتقدمي  معدات،  بنقل  متهمة  ال�شركات  وه��ذه 

برامج ت�شلح اإيرانية، واإىل برنامج طهران النووي.
واأدرج بع�س هوؤلء على الالئحة ال�شوداء مل�شاعدتهم احلر�س 
الثوري الإي��راين على تزويد �شوريا مبعدات ب�شورة �شرية، 
وخ�شو�شا معدات ع�شكرية، واأخرى لتنظيم احل�شود قدمت 

اإىل نظام الرئي�س ب�شار الأ�شد، وفق بيان وزارة اخلزانة.
اإف  اإي��ر ودي  اأب��ان  نقل، مثل  �شركات  املعنية  ال�شركات  وبن 
اإ����س ورل���دواي���د واإي��ف��ري��ك�����س، اإ���ش��اف��ة اإىل م�����ش��وؤول��ن فيها 
اإنهم يعملون على تفادي احلظر على اإيران،  تقول اخلزانة 
وي��ت��ع��ام��ل��ون م��ع ���ش��رك��ة ال���ط���ران الإي��ران��ي��ة امل��و���ش��وع��ة يف 
برتو  �شركة  اجلديد  احلظر  ي�شمل  كما  ال�شوداء.  القائمة 

على  وا�شنطن  تفر�شها  التي  العقوبات  من  الثالثة  للمرة 
طهران ب�شبب برناجمها النووي.

المريكية  اخلارجية  وزارة  وكيلة  �شرمان  ويندي  وقالت 
العفاء  عن  �شوؤال  على  ردا  لل�شحفين  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 
اىل اجتاه  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ت�����ش��ر  ال��ب��ي��ان��ات  ك��ل  للهند  امل��ح��ت��م��ل 

ايجابي.
لل�شغط من  الوروب���ي  والحت���اد  املتحدة  ال��ولي��ات  وت�شعى 
اي��ران لجبارها  اي��رادات النفط على  اأج��ل تقلي�س تدفقات 
على التخلي عن برناجمها النووي. ونتيجة لذلك انخف�شت 
اأفقد  م��ا   2012 يف  الن�شف  اىل  النفطية  اي���ران  ���ش��ادرات 

البالد نحو خم�شة مليارات دولر �شهريا.
وخف�س كل العمالء الكبار للنفط اليراين يف اأ�شيا ال�شن 
وال��ه��ن��د وال��ي��اب��ان وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة واردات���ه���م ليح�شلوا 
ع��ل��ى اع���ف���اء مي��ك��ن��ه��م م���ن م��وا���ش��ل��ة ت��ل��ق��ي ال�����ش��ح��ن��ات دون 
املخاطرة بخ�شارة القدرة على الو�شول اىل النظام امل�شريف 

المريكي.

اأ�سعار النفط تتجه الأكرب انخفا�س منذ اأبريل

يقوم باإطالق اخلدمات امل�شرفية 
يك�شف  بنك  واأول  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
املتنّقلة،  امل�شرفية  اخلدمات  عن 
واأول بنك يطلق اأجهزة ال�شراف 

التفاعلية، وغرها الكثر.

دم����ج ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا م���ع ن�����ش��اط نقل 
الثقيلة  وال�شاحنات  العامة  امل���واد 
�شلطان  اأك������د  وه���ن���ا  واخل���ف���ي���ف���ة، 
لديها  امل����ق����ط����ورات  ب������اأن  ال��ك��ت��ب��ي 
رخ�شة منف�شلة وبالتايل ل ميكن 
اإ���ش��اف��ت��ه��ا اإىل الأن�����ش��ط��ة الأخ���رى 
وت�شجيل  ت��رخ��ي�����س  اإىل  وحت���ت���اج 
وال�شالمة  الأمن  منف�شل ل�شمان 

على الطرقات. 
التاأجر  مكاتب  من  اآخ��ر  وت�شاءل 

للمركبة  الف��رتا���ش��ي  ال��ع��م��ر  ع��ن 
التابعة له و �شنة ال�شنع التي ي�شمح 
لها بالت�شجيل، فاأجاب الكتبي باأن 
املركبات اخلا�شة مبكاتب  ت�شجيل 
�شنع  ت��ك��ون  اأن  يتطلب  ال��ت��اأج��ر 
العام  اأو  الت�شجيل  العام نف�شه من 
العمر  اأن  ك��م��ا  ف��ق��ط،  قبله  ال���ذي 

الفرتا�شي لها يبلغ 4 �شنوات. 
اأغلبية ماّلك  ، طالب  من جهتهم 
ب�شرورة  ال�شيارات  تاأجر  مكاتب 

مع  باملكاتب  اخلا�س  النظام  رب��ط 
النظام املروري التابع للهيئة، حتى 
ال�شيارة  رق���م  اإدخ�����ال  مي��ك��ن ح��ن 
واملعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  ك��اف��ة  ظ��ه��ور 
اأحمد  اأ����ش���ار  ، وه��ن��ا  ب��ه��ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بهروزيان اإىل اأن هذا الإجراء جار 
ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه م���ع اجل���ه���ات املعنية 
الفرتة  خ���الل  تطبيقه  اأج����ل  م��ن 
دقة  ل�شمان احل�شول على  املقبلة 

البيانات املتعلقة باملركبة.  

وتلبية  العمالء  ا�شتف�شارات  كافة 
احتياجاتهم.

وبهذه املنا�شبة قال �شوفو �شركار، 
امل�شرفية  الأع����م����ال  ع����ام  م��دي��ر 
ل���الأف���راد يف ب��ن��ك الإم������ارات دبي 
الوطني : يويل بنك الإمارات دبي 
ل�شمان  ق�شوى  اأول��وي��ة  الوطني 
راحة عمالئه ومن خالل �شبكته 
الأك��رب على  تعترب من بن  التي 
الفروع  وت�شمل  ال��دول��ة،  �شعيد 
الآيل  ال�شراف  واأج��ه��زة  الفعلية 
واأجهزة الإيداع الفوري واملن�شات 
امل�شرفية  ل��ل��خ��دم��ات  احل��دي��ث��ة 
الإلكرتونية واخلدمات امل�شرفية 
عرب الهاتف املتحرك، يتيح البنك 
لعمالئه اإمكانية الو�شول ال�شهل 
امل�شرفية  خدماته  اإىل  وال�شريع 
ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ويف ج��م��ي��ع اأرج����اء 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ّت��ح��دة ول 
املتحّرك  البنك  م��ب��ادرة  اأن  �شك 
�شتمكننا من تقييم ال�شرتاتيجية 
لإن�شاء  احلاجة  ور�شد  التنموية 
املناطق  يف  ل�شيما  فعلية،  ف��روع 
املزدحمة التي ت�شم اأعداداً كبرة 

من العمالء .
البنك  م���رك���ب���ة  رك������ن  و����ش���ي���ت���م 
دبي  الإم���ارات  بنك  من  املتحّرك 
ال���وط���ن���ي يف امل���ن���اط���ق اجل���دي���دة 
البنك  ف��روع  فيها  تتوفر  التي ل 
التابعة  الآيل  ال�شراف  اأجهزة  اأو 
اأن يخفف  ذل���ك  ����ش���اأن  ل���ه. وم���ن 
الفروع  على  العمالء  �شغط  من 
املركبة  املزدحمة يف حال مّت ركن 

اإىل جانب اأي من تلك الفروع.

مو�شحاً اأنه خالل الفرتة احلالية 
مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام امل��ح��ف��ظ��ة لدفع 
املتمثلة  الرتخي�س  خدمات  ر�شوم 
ب����خ����دم����ات ت���رخ���ي�������س امل����رك����ب����ات 
وال�شائقن.   ولفت �شلطان الكتبي 
مدير اإدارة اأن�شطة النقل التجارية، 
اإىل التطور امللمو�س يف اإح�شائيات 
امل�شجلة  اجلديدة  ال�شركات  اأع��داد 
يف ق��ط��اع ال��ن��ق��ل وال��ت��ي و���ش��ل��ت يف 
�شركة   925 اإىل  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
مقارنة بالعام 2011 والتي بلغت 
�شركة،   453 ال�����ش��رك��ات  اأع�������داد 
وم����ن امل���ت���وق���ع ازدي�������اد ال���ع���دد اإىل 
ال�����ش��ع��ف ت��ق��ري��ب��ا م��ع ن��ه��اي��ة العام 
اجل�������اري.   ب��ع��ده��ا ، مت ف��ت��ح باب 
وال�شتماع  املتعاملن  مع  النقا�س 
اإىل اآرائهم ومالحظاتهم للو�شول 
الق���رتاح���ات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  اإىل 
اخلدمات،  حت�����ش��ن  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ح��ي��ث ط��ال��ب اأح���د امل��ت��ع��ام��ل��ن من 
بال�شماح  ال�شيارات  تاأجر  مكاتب 
�شيارة  ت��اأج��ر  خدمة  بتوفر  لهم 
اأك���د الكتبي على  م��ع ���ش��ائ��ق، وه��ن��ا 
م��ت��وف��رة فقط  اخل���دم���ة  ه����ذه  اأن 

فواتري الكهرباء تثري اأزمة يف م�سر 
•• القاهرة-وكاالت:

فيما اأعلن مواطنون م�شريون عزمهم عدم �شداد فواتر الكهرباء، ب�شبب 
النقطاع املتكرر للتيار وجلوء احلكومة اإىل �شيا�شة تخفيف الأحمال هددت 
وزارة الكهرباء والطاقة بقطع التيار عن من ميتنعون عن �شداد الفواتر 
امل�شتحقة عليهم. و�شّن الأهايل حمالت على وزارة الكهرباء والطاقة عرب 
و�شائل التوا�شل الجتماعي في�شبوك و تويرت ، ود�شنوا حملة م�س دافعن 
كرد فعل قوي على ا�شتمرار قطع التيار الكهربائي خالل مو�شم ال�شيف 

وخا�شة يف فرتة الذروة.
وتعاين كافة حمافظات م�شر من النقطاع املتكرر للتيار الكهربائي خا�شة 
مع بداية �شهر مايو اجل��اري وبداية ارتفاع درج��ات احل��رارة، ما ا�شتدعى 
وزارة الكهرباء والطاقة اإىل اإعالن خطة تخفيف الأحمال والتي تقت�شي 
قطع التيار الكهربائي يف اأوقات الذروة وبالتناوب على كافة مناطق وقرى 
م�شر. ووفقاً خلطة تخفيف الأحمال فاإنه يتم ف�شل التيار ملدة 3 �شاعات 
ال��ذروة. حيث يتم  يف كافة املناطق مب�شر، ولكن بالتناوب وخالل فرتات 
ف�شل التيار عن بع�س مناطق اجليزة من ال�شاعة ال�شاد�شة وحتى ال�شابعة 
م�شاء ومن ال�شاعة اخلام�شة وحتى ال�شاد�شة �شباحاً ومن ال�شاعة الثانية 
درجات  ارت��ف��اع  ب�شبب  امل��واط��ن��ن  ا�شتياء  اإىل  اأدى  م��ا  ظ��ه��راً،  الثالثة  اإىل 
احلرارة خالل اليومن املا�شين. وترجع الأزمة ب�شكل مبا�شر اإىل نق�س 
يف اإمدادات الغاز ملحطات التوليد وزيادة الأحمال عليها، حيث تعدت ن�شبة 
العجز يف كميات الغاز املطلوبة اأكرث من %5، واأكدت م�شادر حكومية اأن 
الكميات الالزمة ملحطات الكهرباء من الغاز الطبيعي ت�شل اإىل 84 مليون 

مرت مكعب غاز، و14 األف طن مازوت يف املتو�شط يومياً.
اأ�شامة  املهند�س  ال��ك��ه��رب��اء،  ل��ت��وزي��ع  ال��ق��اه��رة  ج��ن��وب  �شركة  رئي�س  وق���ال 
ع�شران، يف ت�شريحات للعربية.نت ، اإنه ل ميكن احلكم يف الوقت احلايل 
عن تراجع ن�شب التح�شيل، خا�شة اأن تخفيف الأحمال مل تبداأ اإل خالل 

الأيام الأخرة املا�شية، وبالتايل كان ال�شداد يتم ب�شكل منتظم.
وطالب ع�شران الأهايل باللتزام ب�شداد الفواتر التي ت�شتحق عليهم، حتى 
يت�شنى ل�شركات الكهرباء اإيجاد حلول منا�شبة وجتاوز اأزمة انقطاع التيار 
اأنه يف حالة عدم اللتزام ب�شداد الفواتر  ب�شبب تخفيف الأحمال، موؤكداً 

فلن يكون هناك بدائل �شوى قطع التيار عن الذين ميتنعون عن ال�شداد.
ومن جانبها اأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عزمها قطع التيار الكهربائي 
اخلا�شة  الكهرباء  فاتورة  ت�شديد  �شخ�س ميتنع عن  اأي  فوري عن  ب�شكل 
به، وو�شفت الوزارة دعوات البع�س بعدم دفع فواتر ا�شتهالك الكهرباء، 
بالدعوات غر امل�شوؤولة، واأكدت الوزارة على اأن �شركات الكهرباء قائمة على 

مواردها الذاتية والتي تعد قيمة الفواتر اأحد اأهم واأكرب هذه املوارد.
اأن امتناع املواطنن عن دفع فواتر الكهرباء �شوف يوؤدي  واأكدت ال��وزارة 
اإىل انهيار �شركات الكهرباء، التي تعتمد ب�شكل اأ�شا�شي على دخلها من قيمة 
الفواتر امل�شتحقة، واأ�شارت اإىل اأنه اإذا اأمتنع املواطنون عن دفع الفواتر 
اأن���ه يف ح��ال��ة ع��دم دفع  وال���ذي ين�س على  ال��ق��ان��ون،  ���ش��وف يطبق عليهم 
املواطن القيمة امل�شتحقة ملدة �شهرين مت�شلن يتم قطع التيار الكهربائي 

عنه باعتبار ال�شهر الأول فرتة �شماح.

•• دبي-الفجر:

اأعلن بنك الإم��ارات دبي الوطني 
، البنك الرائد يف منطقة ال�شرق 
الأو������ش�����ط، ال����ي����وم ع����ن اإط���الق���ه 
ت�شاف  ج��دي��دة  مبتكرة  خل��دم��ة 
بالإجنازات،  احل��اف��ل  �شجله  اإىل 
البنك  خل����دم����ة  ت�����ش��غ��ي��ل��ه  ع����رب 
البنك  �شتمّكن  وال��ت��ي  امل��ت��ح��ّرك 
تو�شيع  ا���ش��رتات��ي��ج��ة  تقييم  م��ن 
���ش��ب��ك��ة ف�����روع�����ه. وت����ه����دف هذه 
املزيد  توفر  اإىل  املبتكرة  املبادرة 
م��ن ال��ت�����ش��ه��ي��الت ل��ل��ع��م��الء، عرب 
�شيقوم  التجهيز،  كاملة  مركبة 
خمتلفة  اأماكن  يف  بركنها  البنك 
اإم��ارة دبي، و�شتتيح لعمالئه  من 
جمموعة  م��ن  ال�شتفادة  فر�شة 
التي  اخل������دم������ات  م�����ن  وا�����ش����ع����ة 
الفوري  الإي����داع  اأج��ه��زة  تقدمها 
�شت�شم  ك��م��ا  وال�����ش��ي��ك��ات،  ل��ل��ن��ق��د 
يف  متخ�ش�شاً  البنك  من  موظفاً 

جمال خدمة العمالء.
و����ش���ي���ت���م ت��ف��ع��ي��ل ه������ذه امل����ب����ادرة 
باخلدمات  العمالء  لرفد  اأي�شاً 
مواقع  الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  امل�����ش��رف��ي��ة 
اإق��ام��ة اأب����رز واأه����م ال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
اخلدمة  ه�����ذه  و����ش���ت���ك���ون  دب������ي. 
مثالية  اإ�شافة  املبتكرة  اجلديدة 
اأج���ه���زة  خ���دم���ة  جم���م���وع���ة  اإىل 
والتي  املتحركة  الآيل  ال�����ش��راف 
العام  يف  اإط���الق���ه���ا  مّت  ق���د  ك����ان 

.2004
البنك  م���رك���ب���ة  ت����زوي����د  و����ش���ي���م 
امل����ت����ح����ّرك م����ن ب���ن���ك الإم���������ارات 

•• دبي-الفجر: 

ن���اق�������س جم���ل�������س امل���ت���ع���ام���ل���ن يف 
ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت، خالل  هيئة 
اج��ت��م��اع��ه الأرب����ع����ن، م���ع عمالء 
النقل  اأن�شطة  الرتخي�س  موؤ�ش�شة 
امل��ع��م��ول بها  ، الآل���ي���ة  ال��ت��ج��اري��ة 
اأجل  واخلدمات التي تقدمها، من 
والو�شول  والأف���ك���ار  الآراء  ت��ب��ادل 
املرجوة  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����ش��ل  اإىل  ب��ه��ا 
ال��ع��م��ل. ج��اء ذل��ك على  يف تطوير 
الهيئة،  يف  الرئي�س  املبنى  م�شرح 
 ، بهروزيان  اأحمد  ال�شيد  برئا�شة 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة الرتخي�س 
ورئ���ي�������س جم��ل�����س امل���ت���ع���ام���ل���ن يف 
الكتبي  �شلطان  وال�����ش��ي��د  ال��ه��ي��ئ��ة، 
مدير اإدارة اأن�شطة النقل التجارية، 
وال�شيد اأحمد حمبوب مدير اإدارة 
�شيخه  وال�شيدة  ال��ع��م��الء،  خ��دم��ة 
التطوير  اإدارة  م���دي���ر  اجل���رم���ن 
وبح�شور  امل���وؤ����ش�������ش���ي،  والأداء 
امل��ت��ع��ام��ل��ن اخل��ارج��ي��ن يف جمال 

خدمات اأن�شطة النقل التجارية.
واأو�����ش����ح اأح���م���د ب���ه���روزي���ان مدى 

تقنيات  ب����اأح����دث  ال���وط���ن���ي  دب����ي 
واملتمثلة   ،)NCR( ����ش���رك���ة 
التفاعلية  ال�������ش���راف  ب���اأج���ه���زة 
مّت  وال���ت���ي   ،)APTRA( م���ن 
من  �شابق  وق��ت  يف  عنها  الك�شف 
العام احلايل. ويعّد بنك الإمارات 
�شعيد  على  الأول  ال��وط��ن��ي  دب��ي 
وا�شتخدام  اع��ت��م��اد  يف  امل��ن��ط��ق��ة 
من  التفاعلية  ال�����ش��راف  اأج��ه��زة 
�شتقّدم  وال���ت���ي   )APTRA(
اخلدمات  يف  ���ش��خ�����ش��ي��ة  جت���رب���ة 
امل�����ش��رف��ي��ة ���ش��م��ن ال����ف����روع عرب 
وت�شم  الآيل  ال�������ش���ّراف  اأج���ه���زة 
التفاعلية  ال���������ش����راف  اأج�����ه�����زة 
املتطورة،  امل����زاي����ا  م����ن  ال���ع���دي���د 

اأه���م���ي���ة ت���وا����ش���ل امل�������ش���وؤول���ن مع 
الآراء  ت���ب���ادل  ب���ه���دف  امل��ت��ع��ام��ل��ن 
واملقرتحات التي ت�شب يف امل�شلحة 
ال��ع��ام��ة لإم������ارة دب����ي، ل���ش��ي��م��ا اأن 
م���وؤ����ش�������ش���ة ال���رتخ���ي�������س ت���ع���د من 
والتي  الهيئة  يف  الهامة  املوؤ�ش�شات 
ال��ع��دي��د من  ي��ن��درج حت��ت مظلتها 
املبا�شرة  ال��ع��الق��ة  ذات  امل���ج���الت 
الأمر  اخل��ارج��ي��ن،  املتعاملن  م��ع 
الذي يدفعنا اإىل تنظيم مثل هذه 
تو�شيح  اإىل  ت�شعى  التي  اللقاءات 
اأم���ام���ه���م ح����ول خمتلف  ال����روؤي����ة 
والآليات  وال���ش��ت��ف�����ش��ارات  امل��ح��اور 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا، ب��ه��دف ال��ع��م��ل على 
حتقيق الروؤية يف تنقل اآمن و�شهل 
مببادراتها  والرت���ق���اء   ، للجميع 
يف  التنموية  وم�شاريعها  واأنظمتها 

جمال الطرق وو�شائل النقل. 
وتخلل اللقاء تقدمي عر�س مرئي 
�شركات  ت��رخ��ي�����س  خ���دم���ات  ح���ول 
عر�س  خالل  من  التجارية  النقل 
املطبقة  والأن����ظ����م����ة  ال����ق����وان����ن 
وال�����ش��رك��اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ن، مع 
اأن�شطة النقل التجارية  ا�شتعرا�س 

املبا�شر مع  التفاعل  مثل خا�شية 
�شّراف �شخ�شي مفّعل، وخا�شية 
لل�شيكات،  ال�����ف�����وري  ال�������ش���رف 
و���ش��ت��ت��ي��ح ه���ذه اخل���دم���ة لعمالء 
خدمات  لتجربة  ف��ر���ش��ة  ال��ب��ن��ك 
ال��ف��رع م��ن خ���الل خ��دم��ة البنك 

املتحّرك .
وعالوة على ذلك، �شيقوم موظف 
جمال  يف  متخ�ش�س  البنك  م��ن 
خ��دم��ة ال��ع��م��الء مب�����ش��اع��دة من 
التعامالت  ب��ا���ش��ت��ك��م��ال  ي���رغ���ب 
املالية اأو التقّدم بطلب للح�شول 
على منتج اأو خدمة مالية ما، كما 
اأنه �شيكون متواجداً �شمن وحدة 
ال��ب��ن��ك امل��ت��ح��ّرك ل��الإج��اب��ة على 

الرّكاب،  ك��ن��ق��ل  امل��ت��ن��وع��ة  ب��ف��ئ��ات��ه��ا 
واأن�شطة  امل���رك���ب���ات  ون���ق���ل  امل������واد، 
الأ�شا�شية  واخل���ط���وات  ال��ت��اأج��ر، 
املختلفة،  امل��ع��ام��الت  اإج�����راء  ن��ح��و 
واملطلوبة  ال���الزم���ة  وامل�����ش��ت��ن��دات 
م����ن امل��ت��ع��ام��ل��ن ل��ل��ح�����ش��ول على 
ال��رتخ��ي�����س امل��ط��ل��وب، ف�����ش��اًل عن 
واأ�شار  الإل���ك���رتون���ي���ة.   اخل���دم���ات 
املحفظة  اإىل  ب���ه���روزي���ان  اأح���م���د 
اإطالقها  مت  ال���ت���ي  الإل���ك���رتون���ي���ة 
م���وؤخ���راً، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن و�شيلة 
املبالغ  م���ن  ب����دًل  ل��ل��دف��ع  ج���دي���دة 
الئ���ت���م���ان،  ب���ط���اق���ة  اأو  ال���ن���ق���دي���ة 
فتح ح�شاب  يتم من خاللها  حيث 
فقط،  لل�شركات  خا�س  اإل��ك��رتوين 
خلدمات  ال���دف���ع  م�����ش��ب��ق  وي���ك���ون 
ال��ه��ي��ئ��ة، وي��ت��م ح��ف��ظ الأم������وال يف 
لفتاً  باملحفظة،  اخلا�س  احل�شاب 
ا�شتخدام  يف  امل��ت��ع��ددة  امل���زاي���ا  اإىل 
الوقت  ت��وف��ر  واأه��م��ه��ا   ، املحفظة 
اأمام ال�شركات يف الدفع مع جتنب 
عن  ف�شاًل  النقدية،  املبالغ  حمل 
ال��دف��ع الآم���ن ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع ، 
ع��ل��ى احل�شاب،  الط����الع  و���ش��ه��ول��ة 

اإ�شافة  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  وتعترب 
اخلدمات  �شل�شلة  اإىل  م��ت��م��ي��زة 
بنك  ك��ان  ال��ت��ي  الأخ���رى  املبتكرة 
�شّباقاً  ال��وط��ن��ي  دب����ي  الإم�������ارات 
بطرحها يف ال�شوق، فهو اأول بنك 

العامة  امل��وا���ش��الت  موؤ�ش�شة  ل��دى 
التي تنتهج م�شروع ن�شاط املركبات 
ال�شركات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ف��خ��م��ة 
 ، ال��ل��ي��م��وزي��ن(   ( ب�����ش��ي��ارات  املعنية 
حيث ل يتم ال�شماح ملكاتب التاأجر 

بتقدمي هذه اخلدمة. 
اأح�����د م�����اّلك مكاتب  ك��م��ا ط���ال���ب 
تاأجر ال�شيارات ب�شرورة و�شع اآلية 
ال�شيارات  م�شتاأجري  ُتلزم  معينة 
ب��دف��ع ال��غ��رام��ات وامل��خ��ال��ف��ات التي 
يتم و�شعها خالل فرتة ال�شتئجار، 
املخالفات  دف��ع  عملية  اأن  ل�شيما 
يف ال��وق��ت احل���ايل ت��ت��م م��ن خالل 
يعني  م��ا  نف�شها،  التاأجر  مكاتب 
تكبد مبالغ �شخمة وخ�شائر كبرة 
، ورد الكتبي : باأنه �شيتم التوا�شل 
اإج���راء  ب�����ش��اأن  املعنية  م��ع اجل��ه��ات 
، ومدى  املو�شوع  درا�شة حول هذا 
حتفظ  بطريقة  تطبيقه  اإمكانية 
ح��ق��وق الأط�����راف ك���اف���ة.  وتطرق 
املقطورات  اإىل  امل��ت��ع��ام��ل��ن  اأح����د 
ت�شجيلها  ي��ت��م  ل  وال���ت���ي  امل������رّبدة 
�شمن ن�شاط النقل ما ي�شبب لهم 
�شياع يف الوقت مطالبن ب�شرورة 

بنك الإمارات دبي الوطني يعّزز راحة العمالء عرب اإطالق البنك املتحّرك

البنك ي�سرّي مركبات كاملة التجهيز يف اإمارة دبي بهدف تقييم احلاجة اإىل افتتاح فروع فعلية
البنك يقّدم هذه اخلدمة عرب وحدة متنّقلة يف اأماكن تواجد العمالء والفعاليات الرئي�سية

�شوق العمل ومبيعات املنازل يف الوليات املتحدة خماوف 
املركزي  البنك  الحت��ادي  الحتياطي  يعمد  اأن  من  اأي�شا 
ال�شندات  م��ن  م�شرتياته  تقلي�س  اىل  قريبا  الم��ري��ك��ي 

واحلد من ال�شيولة يف ال�شواق.
دولر  27ر102  اىل  �شنتا   17 برنت  خام  �شعر  وتراجع 
جرينت�س  ب��ت��وق��ي��ت   1129 ال�����ش��اع��ة  ب��ح��ل��ول  ل��ل��ربم��ي��ل 
موا�شال تراجعه للجل�شة الرابعة. ونزل اخلام المريكي 

للربميل. دولر  65ر93  اىل  60�شنتا 
اثنن  من  اأك��رب  انخفا�س  ت�شجيل  على  كالهما  ويو�شك 
باملئة هذا ال�شبوع وهي اأكرب خ�شارة منذ ال�شبوع املنتهي 

يف 19 ابريل ني�شان.

ارتفاع معنويات ال�سركات االأملانية يف مايو 
•• برلني-رويرتز:

ارتفعت معنويات ال�شركات الملانية بدرجة اأكرب بكثر من املتوقع يف مايو 
ايار منتع�شة بعد تراجعها على مدى �شهرين متتالين ما ي�شر اىل اأن اأكرب 

اقت�شاد يف اأوروبا بداأ ينتع�س بعد اأن �شجل منوا �شعيفا يف الربع الول.
الذي  ملناخ العمال  ان موؤ�شره  اأيفو يف ميونيخ ام�س اجلمعة  وقال معهد 
7ر105 يف  اىل  ارتفع  �شركة  الف  �شبعة  لنحو  �شهري  يعتمد على م�شح 

مايو من 4ر104 يف ابريل ني�شان.
اراءهم  روي��رتز  ا�شتطلعت  اقت�شاديا   40 توقعات  مبتو�شط  ذلك  ويقارن 
والذي �شجل 5ر104 كما جاء اأعلى من اأكرث التوقعات تفاوؤل الذي بلغ 
5ر105. ودفعت هذه البيانات اليورو لالرتفاع اأمام الدولر لي�شجل اأعلى 

م�شتوياته خالل اجلل�شة عند 2959ر1 دولر.

•• لندن-رويرتز:

تو�شك العقود الجلة للنفط على ت�شجيل اأكرب انخفا�س 
اأ�شبوعي لها يف اأكرث من �شهر مع تراجع خام برنت �شوب 
102 دولر للربميل يف ظل وفرة يف املعرو�س وتباطوؤ يف 
التعايف القت�شادي العاملي وهو ما اأثار خماوف من تراجع 
الطلب على النفط. واقرتبت خمزونات اخلام يف الوليات 
امل��ت��ح��دة م���ن م�����ش��ت��وي��ات ق��ي��ا���ش��ي��ة م���ع من���و ان���ت���اج النفط 
حد  بينما  العامل  يف  للنفط  م�شتهلك  اأك��رب  يف  ال�شخري 
انكما�س ن�شاط امل�شانع يف ال�شن من منو الطلب يف ثاين 
اأكرب م�شتهلك للنفط يف العامل واأثارت بيانات ايجابية عن 

اليورو يرتفع بعد تقرير معهد اأيفو 
•• لندن-رويرتز:

م�شح  نتائج  ج��اءت  اأن  بعد  ام�س  ال��ي��ورو  �شعر  ارت��ف��ع 
ال�شركات  معنويات  ع��ن  المل���اين  اأي��ف��و  معهد  يجريه 
يف  اقت�شاد  اأك��رب  اأن  اىل  ي�شر  ما  املتوقع  من  اأف�شل 
التي�شر  من  املزيد  فر�س  من  ويحد  ينتع�س  اأوروب���ا 
ملناخ  ايفو  موؤ�شر  وارتفع  ال��ي��ورو.  منطقة  يف  النقدي 
بكثر  اأع��ل��ى  اأي  اأي���ار  7ر105 يف مايو  اىل  الع��م��ال 
من متو�شط توقعات القت�شادين باأن يبلغ 5ر104 
متتالين.  �شهرين  م��دى  على  ت��راج��ع  بعد  منتع�شا 
اأعلى  ال��ي��وم اىل  ب��امل��ئ��ة خ���الل  3ر0  ال���ي���ورو  وارت���ف���ع 
دولر  29875ر1  عند  اجلل�شة  خ��الل  م�شتوياته 
البالغ  ال���ش��ب��وع  ل��ه��ذا  م�شتوياته  اأع��ل��ى  م��ن  مقرتبا 
يف  �شجله  ال��ذي  املرتفع  وم�شتواه  دولر  2998ر1 
موؤ�شر  ون��زل  دولر.  3030ر1  عند  مايو  منت�شف 
3ر0  �شلة عمالت  اأم���ام  �شعره  يقي�س  ال��ذي  ال���دولر 
باملئة اىل 535ر83 اأي دون اأعلى م�شتوياته يف ثالث 
الأول  اأم�����س  �شجله  ال��ذي  498ر84  البالغ  �شنوات 
28ر132 ين بعد اأن  3ر0 باملئة اىل  وارتفع اليورو 
945ر129  اأدنى م�شتوياته يف ا�شبوعن عند  �شجل 

ين عندما هبطت ال�شهم اليابانية 3ر7 باملئة.

جمل�س متعاملي الطرق يناق�س يف جل�سته الـ 40 حت�سني خدمات اأن�سطة النقل التجارية 

�سركة هندية ت�سرتي
 خام الب�سرة من توتال

•• نيودلهي-رويرتز:

ان  الهندية  برتوليوم  هندو�شتان  �شركة  يف  م�شدر  ق��ال 
يوميا  برميل  األ��ف   40 اىل  ي�شل  ما  �شت�شرتي  ال�شركة 
من خام الب�شرة اخلفيف من توتال الفرن�شية بخ�شم عن 
ن�شر  الذي طلب عدم  امل�شدر  وذكر  الر�شمي.  البيع  �شعر 
اأن  الع��الم  و�شائل  ا�شمه لنه غر خمول باحلديث اىل 
هندو�شتان برتوليوم �شت�شرتي 15 األف برميل يوميا من 
اخلام العراقي مع خيار ل�شراء 25 األف برميل يوميا. وقال 
انه مت توقيع ال�شفقة يف ال�شبوع الول من مايو اأيار لكنه 
رف�س الف�شاح عن تفا�شيل ال�شعار. وت�شعى هندو�شتان 
برتوليوم اأي�شا ل�شراء 60 األف برميل يوميا من �شركة 
ت�شويق النفط العراقية احلكومية �شومو مقارنة مع 40 
األف برميل يوميا يف العام املا�شي بعد اأن عزمت ال�شركة 
وعلقت  ال�شعودية  من  م�شرتياتها  تقلي�س  على  الهندية 
�شببتها  ت��اأم��ي��ن��ي��ة  م�شكالت  ب�شبب  اي����ران  م��ن  واردات���ه���ا 

العقوبات الغربية املفرو�شة على طهران.
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 املنذر/  بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�س الناخي 
 املنذر اليه: علي ر�شا مهدافى- دمناركي اجلن�شية- ) جمهول حمل القامة(  

يتوجه املنذر للمنذر اليه بوجوب �شداد املديونية املرت�شدة بحقه ل�شالح بنك ابوظبي 
التجاري والزامه بدفع مبلغ )1.343.٦9٦.39( درهم كما يف ٢٠13/٢/17  ثالثون يوما 
ويف حالة تخلفكم عن الدفع �شيلجا املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة ببيع 
العقار �شقة �شكنية- اجلهة دبي- املنطقة معي�شم الول- قطعة الر�س رقم : 1- رقم 
رقم   -3 املبني  رق��م  �شي-  كري�شنت  ذا  املبني-  ا�شم   -  MS.035 املطور  عند  الر���س 
الوحدة 17٠7 - م�شاحة الوحده- 4٦.٠8 مرت مربع- الطابق 17- - �شندا للمادة ٢5 
للقانون رقم 14 ل�شنة  ٢٠٠8 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي مع الزامكم بالر�شوم 

وامل�شروفات يف حالة انق�شاء املدة دون ال�شداد.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/1139 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

يا�شن  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
عبداخلليف- قري�شتان اجلن�شية- وزوارب عليف- رو�شي اجلن�شية   اقام املدعي/
�شركة فاهيدنا التجارية- ذ.م.م وميثلها حممد في�شل يو�شف جن�شيته: عنوانه: 
دبي- ديره- ال�شبخه- امام جراج ال�شيارات- الدور ٦-الدعوى برقم 1139/٢٠1٢ 
) مدين كلي( عجمان  ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره 174٠٠٠٠٠ درهم الزام 
امل��ح��ام��اة.  فانت مكلف  امل��دع��ي عليهم بامل�شاريف وال��ر���ش��وم وال��ف��وائ��د وات��ع��اب 
باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.٠٠ املوافق يوم 4 من �شهر يونيو ل�شنة ٢٠13 وذلك 

للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف ٢٠13/5/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/762  مدين كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- �شركة دامكو اوتو كالفي�شنك )م م ح( ٢- �شركة نا�شيونال اجننرينج 
�شوليو�شن ذ.م.م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / عادل  نوري جابر ممثال عن ال�شركة 
اقام  قد  ال�شيارات  قيادة  لتعليم  الهلي  ومركز  ذ.م.م  �س  ال�شمنتية  الل��واح  لتقنيات  الوطنية 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ ٢٠13/5/1٦ احلكم التمهيدي 
الهند�شي  اخلبر  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل: 
�شاحب الدور باجلدول  ما مل يتفق الطرفان على ت�شمية  غره خالل ا�شبوع من تاريخ النطق 
بهذا احلكم تكون مهمته الطالع على اوراق وم�شتندات الدعوى وما ع�شى ان يقدمه له منها 
طريف الدعوى وذلك لتنفيذ املاأمورية وقدرت امانة قدرها  ٦.٠٠٠ درهم الزمت املدعي  ايداعها  
خزينة املحكمة.   وحدد لها املحكمة جل�شة يوم الثنن املوافق ٢٠13/٦/1٠ ال�شاعة 9.3٠ �شباحا 

يف القاعة ch.2.D.18  يف حالة عدم �شداد المانة
ق�سم الق�سايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

اعالن بيع  عقار بالن�سر   للمنفذ �سده  
فى الدعوى رقم 2010/354 تنفيذ مدين

ام��ارة  دبي- �شارع ال�شيخ زاي��د- جممع اعمار لالعمال-  طالب التنفيذ: باركليز بنك بي ال �شي عنوانه: 
الوريث  ابراهيم ريحاين ممغاين عن نف�شه وب�شفته  بايام حممد علي  املنفذ �شده:  بناية رقم 4- ط 1   
الظاهر  للمرحوم/ حممد علي ابراهيم ريحاين    عنوانه: امارة دبي- ابراج جمرا بيت�س  ريزدن�س- الربج 
ال�شاعة ٦.٠٠ م�شاء ويف اليام الثالث  املوافق ٢9/٢٠13/5  انه يف يوم الربعاء  ال�شقة رقم ٢8٠1  رمال )3( 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بيها البيع   )�شركة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )  http://www.emiratesauction.ae موقعها  وعلى  للمزايدات  الم��ارات 
ايداع تاأمن ل يقل عن  ٢٠%  من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 3٠1 
من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات.  مر�شى دبي رقم الر�س: 17٢ ارقام ال�شقق: 3٢٠1 امل�شاحة 
11٢.5٦ مرت مربع القيمة 13٠٠٠٠٠ درهم  - مر�شى دبي رقم الر���س: 17٢ ارقام ال�شقق: 3٠٠1 امل�شاحة: 

11٢.5٦ مرت مربع القيمة 13٠٠٠٠٠ درهم     مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
اعالن بيع  عقار بالن�سر   للمنفذ �سده  

فى الدعوى رقم 2012/415 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني- حاليا ) بنك دبي الوطني- �شابقا(  عنوانه: امارة  دبي- ديرة- �شارع 
بني يا�س- مقابل موقف العربات  املنفذ �شده: مرمي علي علي بخ�شيان واخرون   عنوانه: امارة دبي- �شارع ال�شيخ 
زايد- منطقة التالل المارات )الرو�شة( ال�شقه رقم 7٠7- البناية جى اآرمو�شيال- امل�شروع ذا غرينز- دبي   انه يف 
يوم الربعاء املوافق ٢٠13/5/٢9 ال�شاعة ٦.٠٠ م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار 
املو�شحة او�شافه ادناه وعلى راغبي ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة اجلهة التي انيط بها اجراءات املزايدة  )�شركة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )  http://www.emiratesauction.ae موقعها  وعلى  للمزايدات  الم���ارات 
ايداع تاأمن ل يقل عن  ٢٠%  من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
قانون  باملادة 3٠1 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�شة  باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
الج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. 
وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات.   نوع العقار/ �شقة �شكنية املنطقة/ الثنيه الثالثة- رقم الر�س 18 مبني 1- ا�شم 
املبني- مو�شيال رقم الوحدة العقارية: 7٠7 طابق رقم 7 امل�شاحة : 747 قدم/ القيمة 73٠٠٠٠ درهم- نوع  العقار: 
�شقة �شكنية املنطقة: الثنية الثالثة رقم الر�س : 18 رقم املبني ك 1 ا�شم املبني: مو�شيال رقم العقار: 7٠8 رقم 

الطابق 7 م�شاحة الوحدة العقارية: 773 قدم مربع القيمة 75٠٠٠٠ درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/573    جت جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ نور ال�شحى للمقاولت الفنية وميثله: عامر ال�شيد �شليمان حوا�س اجلن�شية: 
ال�شيد  والزجاج وميثله:  الملنيوم  ال�شيخ لعمال  �شرم  المارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
املطلوب  درهم   1٠٠٠٠ مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  حجاج 
اعالنه/موؤ�ش�شة �شرم ال�شيخ لعمال الملنيوم والزجاج وميثله: ال�شيد حجاج اجلن�شية: 
المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢٠13/5/٢9 املوافق  الربعاء  يوم 
املركز  الكائنة   - البتدائية  العن  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.3٠ ال�شاعة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

�شدر بتاريخ  ٢3/٢٠13/5
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: املجموعة  ال�سبعة ملعدات المن      )�س.ذ.م.م(.
دبي  جممع  لال�شتثمار(  دب��ي  )جممع  �شي  ب��ي  اي  ملك   ٢1٠ رق��م  العنوان:مكتب 
  577٢٢4 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  لال�شتثمار    
رقم القيد بال�شجل التجاري: 784٠٠ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي 
ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ ٢٠13/4/15  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع���اله، وذل��ك مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   ٢٠13/4/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل 
التقدم اإىل امل�شفي املعن �سجاد حيدر و�سركاهم حما�سبون قانونيون العنوان: 
 ٠4  ٢٢٢٢1٢٦ هاتف:  ال�شاحية  اجلديدة  دي��رة-  العقاري-  دبي  مكتب ملك مركز 
فاك�س/٢٢38881 ٠4 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�سجاد حيدر و�سركاهم حما�سبون قانونيون
ال�شاحية  اجلديدة  دي���رة-  ال��ع��ق��اري-  دب��ي  م��رك��ز  ال��ع��ن��وان: مكتب ملك   
هاتف: ٢٢٢٢1٢٦ ٠4 فاك�س/٢٢38881 ٠4  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفيةاملجموعة  
ق��رار حماكم دبي  ال�سبعة ملعدات المن  )�ــس.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب 
بتاريخ ٢٠13/4/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠13/4/15  
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
 يف الدعوى رقم 2012/1551 جتاري كلي  لدى حمكمة دبي البتدائية

ال�شيد: �شيوا مهدي  �شام زادهة
لال�شت�شارات  انرتا  مبكتبنا  اخلربة  لجتماع  ندعوكم  فاننا  لذا 
مركز  مقابل  بروت-  �شارع  حمي�شنة  العنوان:  على  املالية 
كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات- بناية امليزان- طابق 3 مكتب 3٠3 
وذلك يوم الحد املوافق ٢٠13/5/٢٦ يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر 
ظهرا على ان يتم تزويدنا بكافة امل�شتندات التي توؤيد دفاعكم يف 

الدعوى املذكورة اعاله.
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف
علي  را�سد الكيتوب

اعالن اجتماع خربة
العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     

 يف الدعوى رقم 2012/1285 
بهذا يعلن اخلبر عدنان حممد اجلابري ال�شيد/ حممد عظيم 
حل�شور  وذلك  اعاله  الدعوى  يف  عليه  املدعي  حممد  الدين  
مقابل  ال�شالم-  �شارع  التايل:  العنوان  الول يف  اجتماع اخلربة 
وذلك  ابوظبي   14٠3 مكتب   14 الطابق  الوطني-  الحتاد  بنك 
يوم الثالثاء املوافق ٢٠13/5/٢8 يف متام ال�شاعة )1٢.٠٠( ظهرا 

لال�شتف�شار نرجو الت�شال على الرقم ٦1٦٠7٢9-٠5٠
  

اعالن اجتماع خربة

ا عالن  فقدان �سهادة ا�سهم 
ال�شام�شي-  عبدالعزيز  زاي���د  امل��دع��و/  فقد 
ا�شهم �شادرة من  اماراتي اجلن�شية- �شهادة 
�شركة اآبار لال�شتثمار برقم 971195٢٦ على 
رقم  بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده��ا  م��ن 

٠5٦٦-٠3٦888

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممود عالء 
- م�شر  ال���دي���ن حم���م���ود  
�شفره  ج���واز    - اجلن�شية  
     )5012018( رق���������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

050/3195532

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ عادل داوود 
م�شبح الغوين - الردين 
اجلن�شية  -  جواز �شفره 
     )625525( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

055/5751777

فقدان جواز �سفرت
رامي�س  امل������دع������و/  ف����ق����د  
راجاجوبالن  كوتييوتيل 
هندي   - ك���وت���ي���ي���وت���ي���ل   
اجلن�شية  -  جواز �شفره رقم 
)G9592989(     من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

055/8218585

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ جوال رئيف 
ن�شر    - لبناين   اجلن�شية  
رق����م  ����ش���ف���ره���ا  ج���������واز    -
�شادر     )1375800(
م���ن الم��������ارات م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/2333462

اعالن فقدان ا�سهمت
ح�شن  �شعيد  عيد  ال�شيد/  فقد 
�شركة  عن  �شادرة  ا�شهم  الغفلي 
دب������ي ل���ال����ش���ت���ث���م���ار )�����������س.م.ع( 
لل�شهادة رقم )30300( وحتمل 
يرجى  ���ش��ه��م��ا.   )3472( ع���دد 
على  الت�شال  عليها  يعرث  ممن 
 )050/2842765( الهاتف 
او الت�شال بال�شركة على الرقم  

املبا�شرة )04/8122305(.

اعالن تغيري ا�سمت
ري�������ش���ام  ا�����ش����م  ت���غ���ي���ر  مت 
ه����ن����دي  م����ال����ك����ي����ت����ا  رام 
�شفر  ج���������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
      )K5288400( رق������م 
ا�شمي  ت��غ��ي��ر  يف  وارغ�������ب 
مالكيتا اىل  رام  ري�شام  من 
مالكيتا  �سينغ  ريــ�ــســام 

وهذا للعلم.

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/226 تنفيذ عقاري
�شي�شف ج��روب �س م ح- وميثلها مديرها- فرانكو فافيال  جمهول حمل  املنفذ �شده/1-  اىل 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  فابريزيو    دميكليز  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
 -1  : وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   ٢٠1٢/3/٢1 بتاريخ  الرب��ع��اء  ي��وم  كلي  عقاري   ٢٠1٠/739
ببطالن اتفاقية البيع مو�شوع الدعوى املوؤرخة يف ٢٠٠8/7/٢9 فيما ت�شمنته من بيع الوحدات 
ارقام 9 بالطابق الول والوحدة  رقم 3 بالطابق الثاين والوحدة رقم 9 بالطابق الثالث  والزامكم 
ب�شداد مبلغ وقدر )٢٢1939( يورو او مما يعادله بالدرهم الماراتي والفوائد القانونية بواقع 
9% اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف   ٢٠1٠/9/19 وحتى متام ال�شداد وت�شليمه اىل طالب 
ف��ان املحكمة  ي��وم من تاريخ �شر ه��ذا الع����الن.    وعليه  او خزينة املحكمة خ��الل 15  التنفيذ 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10801 بتاريخ   2013/5/25     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/341    مد كل- م ر- ب- ع ن

المارات  مدعي عليه:  النعيمي اجلن�شية:  �شاملن  العبد  �شيف  مدعي/ حممد 
خبر     ندب  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  عي�شى  �شيف  عبداهلل  �شامل 
املطلوب اعالنه/ �شامل عبداهلل �شيف عي�شى اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر  
املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  التقرير( حيث  بورود  ) اعالن 
املحكمة يوم الثنن املوافق ٢٠13/٦/3 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.3٠ �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العن البتدائية 
- الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

القل. �شدر بتاريخ  ٢٢/٢٠13/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

 اإعـــالن �سطب قيد
 - �شا�س.ايه  فينان  ال�شادة/األينا  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
�شطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلن�شية(  )�شوي�شرية  ابوظبي 
رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد 
وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )33٦9(
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�شنة ٢٠1٠م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �س.ب:)9٠1( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

�سوبر ماركت املجمع - ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغر عادية �شوبر ماركت 
املجمع - ذ م م 1٢3واخلا�س بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله ، 
يعلن امل�شفى / اأمر �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة املذكورة 
املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة 
اعالة علية التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل 
امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ 
بالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن 

ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى ٦3٢154٦ / ٠٢ ، فاك�س ٦٢1٠478 /٠٢، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق ) ٦ ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

متل اك�ص لتجارة املعادن الثمينة- ذ م م
اك�س  متل  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  م  م  ذ   - الثمينة  املعادن  لتجارة 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمر �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من  يوم   45

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى ٦3٢154٦ / ٠٢ ، فاك�س ٦٢1٠478 /٠٢، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق ) ٦ ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1375   

 املنذر/  بنك ات�س ا�س بى �شي ال�شرق الو�شط املحدود  املنذر اليهما: ال�شيد/وارين فيلي�شكرك 
وال�شيدة/ اإما لوي�س غوان )جمهول حمل القامة(  يلتزم املنذر اليهما مبوجب اتفاقية القر�س 
املرن ل�شراء املنازل املوؤرخة ٦ اأغ�شط�س ٢٠٠7 وامل�شتندات الخرى ذات العالقة واملربمة مع البنك 
)املنذر( بدفع مبلغ وقدره 7.٢18.8٠4.15 درهم اماراتي )�شبعة مليون ومائتان وثمانية ع�شر 
الف وثمامنائة واربعة درهم وخم�شة ع�شر فل�س( مقابل هذا الدين قام املنذر اليهما )ب�شفته 
الراهن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقارياً تاأمينياً للمنذر )الرهن العقاري( وذلك على العقار 
) ال�شقة( رقم ٢٠٠7 ، الطابق ٢٠ ، مببنى �شم�س 4 ، على الر�س رقم 174 ، والتي تبلغ م�شاحتها 
3.414.٢٠ قدم مربع  يف مر�شى دبي ، دبي ، المارات العربية املتحدة وذلك مقابل مبلغ وقدره 
الرهن  ت�شجيل هذا  دره��م( وقد مت  الف  اماراتي، )خم�شة مليون و�شبعمائة  5.7٠٠.٠٠٠ درهم 
املنذر وفقا لالأ�شول لدى دائ��رة الرا�شي والم��الك يف دبي بتاريخ 13 نوفمرب ٢٠٠8.  ل�شالح 
مل يلتزم املنذر اليهما وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع، ونتيجة لذلك اقدم املنذر 
التزاما  وذل��ك  العدل  الكاتب  طريق  عن  الرهن(  تنفيذ  )ا�شعار  الرهن  لتنفيذ  ا�شعار  بتوجيه 
املادة )٢5( من القانون رقم )14( ل�شنة ٢٠٠8 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف امارة دبي.  باحكام 
ولحقاً، فو�شت حمكمة دبي البتدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار الرهن عن طريق 
بانه يف  اليهما  املنذر  الع��الن  املنذر مبوجب هذا  ذل��ك، يخطر  وبناء على  ال�شحيفة  ن�شره يف 
حالة التق�شر يف ت�شديد الدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثن يوما بعد تاريخ ن�شر هذا 
لبيع  ام��ر  على  للح�شول  املحكمة  اىل  بطلب  وبالتقدم  الرهن  بتنفيذ  املنذر  �شيقوم  الع��الن. 
المارات  دبي   ٦٦ ���س.ب  التايل  العنوان  على  املنذر  مع  التوا�شل  اليهما  للمنذر  ميكن  العقار. 

العربية املتحدة او على الرقم 39٠47٢٢- 971-4+ 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1376   

 امل���ن���ذر/  ب��ن��ك ات�����س ا����س ب��ى ���ش��ي ال�����ش��رق الو���ش��ط امل���ح���دود  امل��ن��ذر ال��ي��ه: ك��الو���س ميكائل با�س 
املوؤرخة  املنازل  ل�شراء  امل��رن  القر�س  اتفاقية  اليه مبوجب  املنذر  يلتزم  الق��ام��ة(   )جمهول حمل 
البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره  العالقة واملربمة مع  اكتوبر ٢٠٠8 وامل�شتندات الخ��رى ذات   13
وخم�شة  وت�شعمائة  الف  واربعون  ت�شعه  وثمامنائة  مليون  )ع�شرة  اماراتي  درهم   1٠.849.9٠5.43
دراهم وثالثة واربعون فل�س( مقابل هذا الدين قام املنذر اليه )ب�شفته الراهن( وك�شمان للدين 
مبنح رهناً عقارياً تاأمينياً للمنذر )الرهن العقاري( وذلك على العقار )قطعة الر�س( رقم 1٦98 
البالغة م�شاحتها ٦.7٠5.٢٦ قدم مربع الواقعة على تاج �شعفه نخلة جمرا حتت رقم بي جي اف ار 
او ٢٠ جزيرة النخلة ، دبي ، المارات العربية املتحدة وذلك مقابل مبلغ وقدره 9.3٠٠.٠٠٠ درهم 
اماراتي، )ت�شعة مليون وثالثمائة الف درهم اماراتي( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر وفقا 
لالأ�شول لدى دائرة الرا�شي والمالك يف دبي بتاريخ 3٠ اكتوبر ٢٠٠8. مل يلتزم املنذر اليه وحتى 
الرهن  لتنفيذ  ا�شعار  بتوجيه  املنذر  اقدم  لذلك  ونتيجة  الدفع،  امل�شتحق  الدين  بت�شديد  تاريخه 
)ا�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باحكام املادة )٢5( من القانون رقم 
)14( ل�شنة ٢٠٠8 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف امارة دبي. ولحقاً، فو�شت حمكمة دبي البتدائية 
)املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار الرهن عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر 
املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليه بانه يف حالة التق�شر يف ت�شديد الدين كامال خالل مدة ل 
تتجاوز ثالثن يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العالن. �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب اىل 
املحكمة للح�شول على امر لبيع العقار. ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل 

�س.ب ٦٦ دبي المارات العربية املتحدة او على الرقم 39٠47٢٢- 971-4+ 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1377   

 املنذر/  بنك ات�س ا�س بى �شي ال�شرق الو�شط املحدود  املنذر اليه: نيل كري�شتوفر ودلك )جمهول 
حمل القامة(  يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقية القر�س املرن ل�شراء املنازل املوؤرخة ٢٦ نوفمرب 
٢٠٠7 وامل�شتندات الخرى ذات العالقة واملربمة مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره 417.15.7.7٦٦ 
درهم اماراتي )�شبعة مليون و�شبعمائة �شتة و�شتون الف واربعمائة و�شبعة ع�شر درهم وخم�شة ع�شر 
فل�س( مقابل هذا الدين قام املنذر اليه )ب�شفته الراهن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقارياً تاأمينياً 
العقار ) الر���س( رقم 1٢٠ وما عليها والتي تبلغ م�شاحتها  العقاري( وذلك على  للمنذر )الرهن 
٦.7٢٠.7٦ قدم مربع يف نخلة جمراواملقامة عليها الفيال رقم ٦7 جاردن فيال ، بال�شعفة اإي ، نخلة 
، الم��ارات العربية املتحدة وذلك مقابل مبلغ وقدره 7.7٦٢.5٠٠.٠٠ درهم اماراتي،  ، دبي  جمرا 
)�شبعة مليون و�شبعمائة واثنان و�شتون الف وخم�شمائة درهم( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح 
دب��ي بتاريخ ٢7 نوفمرب ٢٠٠7. مل يلتزم  دائ��رة الرا���ش��ي والم��الك يف  ل��دى  املنذر وفقا لالأ�شول 
املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )ا�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باحكام املادة )٢5( من 
دب��ي. ولحقاً، فو�شت حمكمة  ام��ارة  الرهونات يف  �شاأن  ال�شادر يف   ٢٠٠8 ل�شنة  رقم )14(  القانون 
دبي البتدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار الرهن عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة وبناء 
على ذلك، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليه بانه يف حالة التق�شر يف ت�شديد الدين 
كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثن يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العالن. �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن 
وبالتقدم بطلب اىل املحكمة للح�شول على امر لبيع العقار. ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر 

على العنوان التايل �س.ب ٦٦ دبي المارات العربية املتحدة او على الرقم 39٠47٢٢- 971-4+ 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10801 بتاريخ 2013/5/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1379   

 املنذر/  بنك ات�س ا�س بى �شي ال�شرق الو�شط املحدود  املنذر اليه: ال�شيد فتحي حممد خليل )جمهول 
حمل القامة(  يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقيتي القر�س املرن ل�شراء املنازل املوؤرخن 15 دي�شمرب 
بدفع مبلغ  )املنذر(  البنك  واملربمة مع  العالقة  ذات  الخ��رى  وامل�شتندات   ٢٠٠8 مار�س   ٢3 و    ٢٠٠5
واحد  وثالثمائة  الف  واربعون  وخم�شة  ومائة  مليون  )ثالثة  اماراتي  درهم   3.145.3٦1.38 وق��دره 
و�شتون درهم وثمانية وثالثون فل�س( مقابل هذا الدين قام املنذر اليه )ب�شفته الراهن( وك�شمان 
العقار )قطعة الر�س( رقم  العقاري( وذلك على  للمنذر )الرهن  تاأمينياً  للدين مبنح رهناً عقارياً 
٢٠15 يف منطقة املرابع ، دبي ، المارات العربية املتحدة والتي تبلغ م�شاحتها ٦.158 قدم مربع واملقام 
عليها الفيال رقم 457 نوع 9 مبنطقة ال�شاحل باملرابع العربية وذلك مقابل مبلغ وقدره ٠٢9.511.3 
درهم اماراتي، )ثالثة مليون وت�شعه وع�شرون الف وخم�شائة واحدى ع�شر درهما( وقد مت ت�شجيل 
هذا الرهن ل�شالح املنذر وفقا لالأ�شول لدى دائرة الرا�شي والمالك يف دبي بتاريخ ٢8 ابريل ٢٠٠8. 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه 
ا�شعار لتنفيذ الرهن )ا�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باحكام املادة )٢5( 
من القانون رقم )14( ل�شنة ٢٠٠8 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف امارة دبي. ولحقاً، فو�شت حمكمة 
دبي البتدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار الرهن عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على 
ذلك، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليه بانه يف حالة التق�شر يف ت�شديد الدين كامال 
خالل مدة ل تتجاوز ثالثن يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العالن. �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم 
بطلب اىل املحكمة للح�شول على امر لبيع العقار. ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان 

التايل �س.ب ٦٦ دبي المارات العربية املتحدة او على الرقم 39٠47٢٢- 971-4+ 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10801 بتاريخ 2013/5/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اربد لقطع 

CN 1135112:غيار ال�شيارات امل�شتعملة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد را�شد �شعيد �شيف املهري )%1٠٠(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي عبداهلل �شلطان ال�شام�شي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ نهيان بن زايد  هناأ �شمو 
جمل�س ابوظبي الريا�شي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة  حفظه  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  خليفة بن 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واخ��ي��ه  اهلل  
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل  واخوانهما ا�شحاب 
حكام  ل��الحت��اد  الع��ل��ى  املجل�س  اع�����ش��اء  ال�شمو 
المارات  دول��ة  العهود و�شعب  واول��ي��اء  الم���ارات 
يا�س  بني  ن��ادي  ف��وز  مبنا�شبة  املتحدة،  العربية 
بلقب دوري ابطال اخلليج لالأندية للمرة الوىل 
ثمرة  ج��اء  اللقب  ان  �شموه  م�شرا   ، تاريخه  يف 
توليها  التي  الكبرة  والرعاية  املتوا�شل  الدعم 

القيادة احلكيمة بقطاع ال�شباب والريا�شة الذي 
بات ي�شجل ابرز النجاحات والجن��ازات لريا�شة 
الم��ارات، يف ظل التالحم الوطني الذي ج�شده 
�شعب المارات الكرمي.كما تقدم �شموه بالتهاين 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اول  للفريق  والتربيكات 
القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د 
اهتماما  ي��ويل  ال���ذي   ، امل�شلحة  للقوات  الع��ل��ى 
النه�شة  لتحقيق  حم����دودا  غ��ر  ودع��م��ا  ك��ب��را 
وتوجيهاته  ال��ق��ط��اع��ات،  ج��م��ي��ع  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
المارات  اندية ومنتخبات  التي مكنت  ال�شديدة 
جدارة  بكل  التتويج  من�شات  على  ال��وق��وف  م��ن 
ال�شيخ  �شمو  للفريق  �شموه  وب���ارك  وا�شتحقاق 

رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف 
ن���ادي بني يا�س  ال��داخ��ل��ي��ة رئي�س  ال����وزراء وزي���ر 
الرفيع  الجن��از  هذا  مبنا�شبة  الثقايف  الريا�شي 
الذي حتقق نتيجة لدعمه املبا�شر ونهجه الرائد 
ودوره البارز الذي احدث نقلة نوعية يف م�شرة 
الحرتافية  يف  رائ���ع���ا  من���وذج���ا  وب����ات  ال����ن����ادي، 
اخلارجية،  ال�شتحقاقات  يف  امل�شرف  والتمثيل 
واملناف�شة املميزة على م�شتوى البطولت املحلية 
، موؤكدا �شموه ان الفوز بلقب الندية اخلليجية 
ادارة  قطعتها  التي  الكبرة  اجلهود  نتيجة  لهو 
نادي بني يا�س من اجل تر�شيخ جتربة مميزة يف 
وجدان جماهر وحمبي النادي، حافلة بالألقاب 

التهاين  باأ�شدق  �شموه  تقدم  كما  وال��ب��ط��ولت. 
ملجل�س اإدارة نادي بني يا�س برئا�شة اللواء احمد 
ا�شهم  ال��ذي  ال����دوؤوب  وعملهم   ، الري�شي  نا�شر 
القدم  ك��رة  مل�شرة  جديد  اجن��از  على  باحل�شول 
بقيادة  الفني  اجل��ه��از  �شموه  مهنئاً  الم��ارات��ي��ة، 
امل���درب ال��وط��ن��ي ���ش��امل ال��ع��ريف، ولع��ب��و الفريق 
الدولة  يف  الريا�شي  وللقطاع  الداري  وال��ك��ادر 
وجمهور  ع��ام��ة  ب�شفة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وللجماهر 
بني يا�س ب�شفة خا�شة بهذا اللقب الثمن الذي 
الكبرة  والمكانيات  املتميز  امل�شتوى  على  اك��د 
الم��ارات عاليا يف  ا�شم  لرفع  والرادة  وال�شرار 

املحفل اخلليجي الريا�شي املهم .

حتت رعاية ال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س نادي الإمارات الثقايف 
اأحمد  ال�شيد  بالنادي بح�شور  النا�شئن  يد  اإدارة فريق  الريا�شي نظمت 
يو�شف دروي�س ع�شو جمل�س الإدارة املدير املايل للنادي، و ال�شيد حممد 
الطابور امل��دي��ر امل��ايل ل��الحت��اد الإم��ارات��ي لكرة ال��ي��د، وع��دد م��ن اأع�شاء 
جمل�س الإدارة و املدربن و الإدارين و لعبي الفريق، حفاًل لتكرمي فريق 
النا�شئن لكرة اليد وذلك حل�شوله على املركز الثالث على م�شتوى الدولة 
و امليدالية الربونزية للعام الثاين على التوايل، حيث ي�شم الفريق خم�شة 
لعبن �شمن منتخب الإم��ارات للنا�شئن و الذي ي�شتعد لت�شفيات اآ�شيا 
ب��داأ احلفل  2014م.  حيث  للعام  كوريا  املقامة يف  العامل  لكاأ�س  املوؤهلة 
بكلمة لع�شو جمل�س الإدارة م�شرف الألعاب الفردية و اجلماعية بالنادي 
و  الفريق  باإجناز  واأ�شاد  احل�شور  بال�شادة  فيها  رحب  املا�س  �شعيد  ال�شيد 
املبذولة  اليد و جهودهم  القائمن على فريق كرة  الإداري��ن  باملدربن و 
كما  الربونزية.  امليدالية  امل�شرف وعلى  املركز  الفريق على هذا  حل�شول 
توجه بال�شكر اجلزيل ل�شمو ال�شيح اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س النادي 
لدعمه الالحمدود ملختلف الألعاب املوجودة بالنادي ب�شفة عامة و لفرق 
و  الحتياجات  كافة  توفر  على  �شموه  وحر�س  خا�شة  ب�شفة  اليد  ك��رة 
ب��اأن ما حققه  واأ���ش��اف  الفريق،  اأم��ام  التي قد تقف  العقبات  كافة  تذليل 
الفريق اليوم من اإجناز مل يكن ليتحقق لول دعم و متابعة �شمو رئي�س 
لتحقيق  الطريق  موا�شلة  على  لهم  ت�شجيعه  و  الفريق  مل�شرة  ال��ن��ادي، 
اأف�شل املراكز املتقدمة لرفع ا�شم و علم النادي خفاقاً يف خمتلف املحافل 
الدولية.  ثم قامت اإدارة الفريق الأول لكرة القدم ومثلهم مدير الفريق 
�شيف حممد بن �شيف ولعبي الفريق الأول اأحمد ال�شاجي وحارب مردد 
بتقدمي باقة من الورود اإىل اأ�شرة فريق كرة اليد، كما �شلم ال�شيد جمال 
القر�شي مدير لعبة كرة اليد درع تذكاري لراعي احلفل ودروع تذكارية 
امل��و���ش��م.  ويف ختام  ه��ذا  الفريق خ��الل  اإجن���اح م�شرة  امل�شاهمن يف  لكل 
احلفل قام ال�شيد اأحمد دروي�س ع�شو جمل�س الإدارة املدير املايل بتكرمي 
لهم  متمنياً  للفريق،  الطبي  و  الإداري  و  الفني  اجلهاز  و  الفريق  لعبي 
و  النجاحات  من  املزيد  يحققوا  واأن  م�شرتهم  يف  النجاح  و  التوفيق  كل 
ا�شمه  ذه��ب  م��ن  ب��اأح��رف  ت�شطر  و  ال��ن��ادي  �شجل  ت�شرف  التي  البطولت 
العريق و تاريخه الكبر املليئ بالإجنازات الهامة التي يفتخر بها كل اأبناء 
راأ�س اخليمة، موجهاً لهم تربيكات �شمو رئي�س النادي و متنيات �شموه لهم 

بالتوفيق و النجاح. 

نهيان بن زايد يهنئ القيادة احلكيمة و�سعب االإمارات باالإجناز اخلليجي لنادي  بني يا�س 

نادي االإمارات يحتفي بفريق اليد

جمل�س دبى الريا�سي يكرم اأع�ساء برنامج رعاية املتميزين

مر�شحة  وليامز  �شرينا  �شتكون  احلايل  للم�شتوى  ا�شتنادا 
ببطولة  ال�شيدات  ف��ردي  مناف�شات  يف  ثان  لقب  لنيل  قوية 
رولن  م��الع��ب  يف  �شجلها  ل��ك��ن  للتن�س  امل��ف��ت��وح��ة  ف��رن�����ش��ا 
جارو�س �شيجعلها تدخل املناف�شات الأ�شبوع املقبل بقدر من 

املخاوف.
اخر  تخ�شر يف  العامل ومل  الأوىل يف  امل�شنفة  و�شرينا هي 
24 مباراة وح�شدت األقاب اأربع بطولت متتالية لكنها تظل 
متخوفة بع�س ال�شيء بعد عرثتها العام املا�شي حن ودعت 

رولن جارو�س من الدور الأول.
امللعب  ت��روي�����س  ع��ل��ى جن���اح �شرينا يف  ع��ام��ا   11 وم�����ش��ى 
2002 لكن  الأوىل والأخ��رة يف  للمرة  باري�س  الرملي يف 
امل�شتوى الذي و�شلت اإليه حاليا وانت�شاراتها الأخرة على 

املالعب الرملية يجعالن من ال�شعب روؤية مر�شحة غرها 
الرملية  املالعب  ملكة  �شارابوفا  ماريا  وخ�شرت  امل��رة.  هذه 
النهائية  امل��ب��اري��ات  �شرينا يف  اأم����ام  م��رت��ن  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 
اإيطاليا  ب��ط��ول��ة  م��ن  ان�����ش��ح��ب��ت  بينما   2013 ل��ب��ط��ولت 

املفتوحة ب�شبب املر�س.
وتغلبت فيكتوريا ازارينكا امل�شنفة الثالثة عامليا على �شرينا 
رائعة  بطريقة  ث���اأرت  المريكية  الالعبة  لكن  ال��دوح��ة  يف 
بانت�شار �شاحق على لعبة رو�شيا البي�شاء يف نهائي ايطاليا 
لترتكها تتعافى من اآثار نف�شية ل متلك الكثر من الوقت 

للتعامل معها.
ومل تتجاوز ال�شرتالية �شمانثا �شتو�شور التي و�شلت لقبل 
العام  اأي بطولة هذا  الثمانية يف  املا�شي دور  العام  النهائي 

 2011 املفتوحة  فرن�شا  بطلة  نا  يل  ال�شينية  عانت  بينما 
لكن  املفتوحة.  واإيطاليا  م��دري��د  ببطولتي  م�شاركتيها  يف 
مناف�شة واحدة تخ�شى �شرينا اأن ت�شبب لها مفاجاأة.. وهي 
نف�شها. وقالت �شرينا بعد الفوز على ازارينكا 6-1 و3-6 
األعب �شدها ت�شبح مناف�شتي وكذلك  اأي لعبة  اإيطاليا  يف 
ال�شورة التي اأراها يف املراآة هي اأ�شر�س املناف�شن بالن�شبة يل 

لذلك يجب اأن اأكون حذرة يف كل نقطة. 
واأ�شافت يف العام املا�شي �شعرت باأين يف حالة ممتازة لكن مل 
اأحقق �شيئا وهذا العام اأتعامل بحذر واأريد بذل جهد كبر 

واحلفاظ على تركيزي. 
بذلك  �شعرت  املا�شي  يف  لكني  بال�شغط  اأ�شعر  ل  وتابعت 
ومثلما اأقول دائما لقد فزت بجميع األقاب البطولت الأربع 

الكربى.  ومنذ اخلروج املهن يف بطولة العام املا�شي اأعادت 
�شرينا ت�شديد قب�شتها على اللعبة بالطريقة التي �شمنت 
الأربع  البطولت  يف  للفردي  لقبا   15 على  احل�شول  لها 

الكربى واأكرث من 44 مليون دولر من اجلوائز املالية.
األقاب يف بطولة وميبلدون جاء  �شرينا خم�شة  ويف خزانة 
اآخرها بعد �شهر من ال�شقوط يف باري�س العام املا�شي واأتبعته 
اعتمدت  ولطاملا  املفتوحة  اأمريكا  يف  راب��ع  بلقب  بالتتويج 
�شرينا على قدراتها املميزة يف ت�شديد ال�شربات القوية على 
ما  على  الرملية جتردها  املالعب  لكن  ال�شريعة  الأر�شيات 
يبدو من نقطة التفوق هذه. لكنها يف مدريد وروما فر�شت 

�شيطرة مطلقة بف�شل اأداء بدين متميز.
وع��ان��ت ���ش��اراب��وف��ا ط��وي��ال م��ن ال��ت��ح��رك��ات ع��ل��ى الأر�شيات 

الرملية خا�شة ب�شبب �شاقيها الطويلتن حتى العام املا�شي. 
الثلج  فوق  بقرة  مثل  باأنها  يوما  نف�شها  �شارابوفا  وو�شفت 
وهي تلعب على الأر�شيات الرملية لكن هذا مل يبد واقعيا 
بخ�شارة  املا�شي  ال��ع��ام  يف  اللقب  نحو  طريقها  �شقت  ح��ن 
جمموعة واحدة فقط وحينها بدا اأن �شارابوفا على و�شك اأن 
ت�شبح القوة املهيمنة يف اللعبة لكن هذا اأ�شبح ما�شيا الآن 
بعد ف�شلها يف جتاوز قبل النهائي يف ثالث بطولت كربى 
متتالية. واأثر املر�س على فر�شها يف النجاح يف روما حيث 
الإيطالية  اأن تواجه  النهائي قبل  ال��دور قبل  ان�شحبت من 

�شارة اإيراين و�شيفتها يف باري�س.
غر اأن �شارابوفا ل تتوقع اأن يكون لهذا اأي اأثر على حالتها 

يف بطولة فرن�شا املفتوحة.

كــــابـــــو�س روالن جــــــارو�س يطـــــــارد �سيـــــرينــــــــا بفـــــرن�ســــــــا

م�شاء  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  اأق��ام 
اأم�����������س ح���ف���ال ل���ت���ك���رمي اأع�������ش���اء 
»ب�����رن�����ام�����ج رع�����اي�����ة امل���ت���م���ي���زي���ن« 
الدفعة  اأع�������ش���اء  ع���ن  ك�����ش��ف  ك��م��ا 
اجل��دي��دة يف ال��ربن��ام��ج ال���ذي كان 
ترجمة   2008 ع����ام  اأط��ل��ق��ه  ق���د 
لنتقاء  ال��ه��ادف��ة  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 
املتميزين  النا�شئن  ال��ري��ا���ش��ي��ن 
ي�شبحوا  اأن  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��م 
اأب���ط���ال امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ق���ادري���ن على 
املحافل  يف  الإجن�����������ازات  حت��ق��ي��ق 
والدولية.  وال���ق���اري���ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اأم���ن عام  ال�شريف  د.اأح��م��د  وق���ام 
بتكرمي  ال���ري���ا����ش���ي  دب����ي  جم��ل�����س 
الربنامج  يف  ال�شابقن  الأع�����ش��اء 
وه��������م: ح�������ش���ن حم����م����د ال���ن���ج���ار 
لعبي  ع��ب��ي��د  اهلل  ع��ب��د  وح���م���دان 
الدراجات الهوائية وحممد جمال 

النعيمي  واأحمد ح�شن  البوفال�شة 
لع��ب��ي ال��ت��اي��ك��وان��دو وع��م��ر ح�شن 
�شالح لعبي  وعمار ح�شن  �شالح 
األعاب قوى و ماجد عبيد الفال�شي 
لعب التن�س الأر�شي وال�شباح عبد 
اهلل يو�شف عبد اهلل. واأ�شاد الأمن 
موؤكدا  ال�شابقن  بالأع�شاء  العام 
اأن���ه���م ك���ان���وا ق�����دوة ي��ح��ت��ذى بهم 
اأق��ران��ه��م م��ن خ���الل اللتزام  ب��ن 
الريا�شية  امل��الع��ب  وخ����ارج  داخ���ل 
و�شعيهم اجلاد للتطور وال�شتفادة 
العديد  ال��ربن��ام��ج حيث حقق  م��ن 
اإجن��ازات حملية عديدة كما  منهم 
املنتخبات  يف  وج����وده����م  ف���ر����ش���وا 
على  اإجن���ازات  لهم  وك��ان  الوطنية 
اأي�شا.  والعربي  ال�شعيد اخلليجي 
كما مت خالل احلفل الإع��الن عن 
�شمهم  مت  الذين  اجل��دد  الأع�شاء 

ل��ل��ربن��ام��ج وال���ب���ال���غ ع���دده���م 15 
ريا�شيا واعدا الذين ح�شروا رفقة 
اأولياء اأمورهم وهم: را�شد عبد اهلل 
لعبي  البلو�شي  وط��الل  ���ش��وي��دان 
الدراجات الهوائية يف نادي الن�شر 
وحممد  جن��ي��ب  اإب��راه��ي��م  وخليفة 
األعاب  لعبي  جمعة  ب��ن  �شليم  ب��ن 
وفار�س  ال��ن�����ش��ر  ن����ادي  يف  ال���ق���وى 
عبا�س  وف��ه��د  اجل��ن��اح��ي  اهلل  ع��ب��د 
الأر�شي  التن�س  لع��ب��ي  اجل��ن��اح��ي 
يو�شف  وال�����ش��ب��اح  الن�شر  ن���ادي  يف 
الو�شل  ن��ادي  من  احلو�شني  خالد 
من  حيدر  حممد  جا�شم  وال�شباح 
املحي�شني  اهلل  وعبد  الن�شر  ن��ادي 
الن�شر.  بنادي  الطاولة  لعب كرة 
فيما مت لأول مرة ا�شتحداث فئات 
ذوي  م��ن  والأ���ش��خ��ا���س  ال�شطرجن 
البحرية  وال���ري���ا����ش���ات  الإع����اق����ة 

الدائم  ال���ت���ط���ور  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
ع��ل��ى مواكبة  ل��ل��ربن��ام��ج وح��ر���ش��ه 
اإجن��ازات وتطلعات هذه الريا�شات 
واآمنة  فريد  اأحمد  �شم:  مت  حيث 
نعمان لعبي نادي دبي لل�شطرجن 
ال��ب��ل��و���ش��ي وعباد  غ��ل��وم  وحم���م���ود 
القوى  األ��ع��اب  لعبي  �شالح  خالد 
والأخوين  للمعوقن  دب��ي  ب��ن��ادي 
عامر وطاهر الطاهر املتخ�ش�شن 
ب�����ش��ب��اق��ات الأ���ش��رع��ة يف ن���ادي دبي 
الدويل للريا�شات البحرية. ويقوم 
الريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  ب���رن���ام���ج 
واختيار  بانتقاء  املتميزين  لرعاية 
املتميزين  النا�شئن  ال��ري��ا���ش��ي��ن 
بهم  والعناية  الفردية  الأل��ع��اب  يف 
التدريبات  اأن������واع  ك��اف��ة  وت���ق���دمي 
م�شتوياتهم  لتطوير  لهم  الالزمة 
كافة  م��ن  بهم  العناية  ج��ان��ب  اإىل 

والجتماعية  ال�شحية  ال��ن��واح��ي 
والنف�شية واملادية وحت�شن ظروف 
امل��م��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة م���ن خالل 
ت��وف��ر امل��ع�����ش��ك��رات ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 
يتوىل  ح��ي��ث  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
نفقاتها  ب���دف���ع  ال��ت��ك��ف��ل  امل��ج��ل�����س 
يف  مب�شرتهم  املتعلقة  تلك  ���ش��واء 
ميادين  يف  اأو  والبطولت  املالعب 
امل��ه��ن��ي��ة خلدمة  ال���ع���ل���م واحل����ي����اة 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
امل�شاهمة يف  اإىل  ويهدف الربنامج 
دبي  حكومة  خطة  اأه���داف  حتقيق 
الهدف  وخ��ا���ش��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التنمية  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ي��ع��ن��ى  ال������ذي 
امل�شتدامة يف كافة املجالت و تطبيق 
املبادئ الأ�شا�شية للتميز احلكومي 
لدبي يف القطاع الريا�شي و تاأمن 
املتميزين  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ن  ال����دع����م 

وامل�������ش���اه���م���ة يف ت���وف���ر ال���ظ���روف 
وتطوير  لإع�������داده�������م  امل����الئ����م����ة 
حتقيق  يف  امل�����ش��اه��م��ة  و  ق��درات��ه��م 
اإجن�������ازات ري��ا���ش��ي��ة وط��ن��ي��ة ببذل 

جهود تعاونية مع خمتلف الأطراف 
العاملة حيث يعترب الربنامج مثال 
ي�شم  وه��و  اجلماعي.  العمل  على 
عدة اأنواع للرعاية ت�شمل: الرعاية 

العلمية واملهنية و الرعاية الطبية 
وال�شحية والرعاية الفنية والدعم 
الجتماعية  ال����رع����اي����ة  و  امل������ايل 

والنف�شية. 
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بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  فورية  ا�شتجابة  يف 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل .. اأعلنت هيئة الإمارات ل�شباق اخليل البدء يف اتخاذ 
الإجراءات الالزمة ل�شياغة الت�شريع الذي وجه به �شموه لتجرمي 
خمتلف اأ�شكال واأمناط التعامل مع املن�شطات اخلا�شة باخليل يف 
ال�شباقات وكذلك يف خمتلف ريا�شات اخليول ومناف�شاتها. وقد 
اأ�شاد �شعيد بن حميد مطر الطاير نائب رئي�س الهيئة بهذه املبادرة 
اأن تكون يف  التي تظهر ب�شكل قاطع حر�س دول��ة الإم��ارات على 
طليعة الدول التي تكافح ا�شتخدام املن�شطات يف ريا�شات اخليل 

وقال: على الرغم من �شرامة القوانن ال�شارية يف الدولة بهذا 
وح�شما يف حظر  و�شوحا  اأك��رث  الت�شريع اجلديد  �شيكون  ال�شاأن 
ا�شتخدام املن�شطات واعتبارها اأعمال غر م�شروعة و�شيكون لدى 
دولة الإمارات بعد �شدور هذا الت�شريع اأكرث الت�شريعات املحتملة 
العامل.  يف  مكان  اأي  يف  اخليل  من�شطات  ا�شتخدام  �شد  �شرامة 
ونوه الطاير باأهمية توعية املجتمع بخطورة تلك املمار�شات وما 
متثله من انتهاك لقوانن واأ�شول املناف�شة النزيهة التي حتر�س 
املر�شوم  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا  ج��ذوره��ا  وتر�شيخ  تاأ�شيلها  على  بالدنا 
كافة  امل�شاركة �شمن  اخليول  الإ�شطبالت وجميع  كافة  �شي�شمل 

املناف�شات و�شيتم تطبيقه بحزم كامل على اجلميع دون ا�شتثناء 
منوها بالأثر الطيب لهذه اخلطوة يف ناحية الرتقاء مب�شتوى 
ولكن  الدولة  يف  فقط  لي�س  ريا�شاتها  وجميع  اخليل  مناف�شات 
على نطاق اأو�شع مبا يعطيه من مثال يحتذى ي�شجع الغر على 
نزاهة ونبل  �شاأنها احلفاظ على  التي من  نف�س اخلطوات  اتباع 
الأ�شيلة.  وال��ب��دوي��ة  العربية  بثقافتنا  املرتبطة  الريا�شة  ه��ذه 
واختتم نائب رئي�س هيئة الإمارات ل�شباق اخليل حديثه قائال: 
حزم  بكل  ���ش��دوره  ف��ور  الت�شريع  تطبيق  يف  نبداأ  اأن  الآن  »علينا 

واتخاذ الإجراءات الالزمة لو�شعه يف حيز التنفيذ. 

هيئة االإمارات ل�سباق اخليل تبا�سر اإعداد ت�سريع يجرم ا�سترياد 
وا�ستخدام من�سطات اخليول

بناء على توجيهات ال�شيخ �شلطان 
نهيان  ال  �شخبوط  بن  خليفة  بن 
رئي�س الحتاد ال�شيوي لل�شطرجن 
وبراجمه  ���ش��م��وه  خ��ط��ة  اط���ار  ويف 
القارة  يف  ال��ل��ع��ب��ة  وت��ط��وي��ر  لن�شر 
على  كثب  عن  والوقوف  ال�شفراء 
 ، ال���ش��ي��وي��ة  الحت�����ادات  متطلبات 
يوا�شل ه�شام علي الطاهر الأمن 
العام لالحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن 

جولته املكوكية يف عدد من الدول 
الأ���ش��ي��وي��ة ح��ي��ث ق����ام م�����ش��اء اأول 
جمهورية  اإىل  ب���زي���ارة  اأم�����س  م��ن 
كمبوديا عقب زيارته اإىل جمهورية 
لو�����س ال��ت��ي اإ���ش��ت��غ��رق��ت ي��وم��ن . 
وق���د اإ���ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل ب���ون �شوك 
ثيال�شاك وزير التعليم والريا�شة 
يف ج��م��ه��وري��ة ك��م��ب��ودي��ا ، الأم���ن 
العام لالحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن 

وذل�������ك يف دي��������وان ع������ام ال��������وزارة 
بح�شور  ال��ك��م��ب��ودي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
ميا�س  الربوف�شيور  ال���وزارة  وكيل 
للرتبية  ال���ع���ام  وامل���دي���ر  ���ش��ي��اري��ن 
ال��ب��دن��ي��ة وال���ف���ن���ون ب����ون ����ش���وك و 
رئي�س  ج��اجن  دا  ه��وت  يل  الدكتور 

الحتاد الكمبودي لل�شطرجن.
وق�����د ب���ح���ث ه�������ش���ام ال���ط���اه���ر مع 
وبرامج  الكمبودي خطط  اجلانب 

جمهورية  يف  اللعبة  ون�شر  تفعيل 
ك��م��ب��ودي��ا ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع الحت���اد 
الأ�����ش����ي����وي واأك����ادمي����ي����ة الحت�����اد 
وناق�س  ل���ل�������ش���ط���رجن  الأ�����ش����ي����وي 
تدريبية  دورات  تنظيم  اإم��ك��ان��ي��ة 
متهيدا  واحل��ك��ام  امل��درب��ن  ل�شقل 
لإدخ��������ال ال��ل��ع��ب��ة يف امل�����دار������س يف 
اإ�شراف  حت��ت  كمبوديا  جمهورية 
وقد   ، وال��ري��ا���ش��ة  التعليم  وزارة 

رحب الوزير ثيال�شاك مبقرتحات 
الحت��������اد الأ�����ش����ي����وي وط����ل����ب من 
وتقديره  حت��ي��ات��ه  ن��ق��ل  ال��ط��اه��ر 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  �شمو  اإىل  ال��ب��ال��غ 
نهيان  اآل  �شخبوط  بن  خليفة  بن 
رئي�س الحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن 
الكمبودي  ال����وزي����ر  ا����ش���اد  ك��م��ا   ،
بن  وال��ت��ع��اون  الطيبة  بالعالقات 
دولة الإمارات وجمهورية كمبوديا 

يف خمتلف املجالت.
وقد رحب وزير التعليم والريا�شة 
ريا�شة  ب������اإدخ������ال  ك���م���ب���ودي���ا  يف 
كمبوديا  م���دار����س  يف  ال�����ش��ط��رجن 
التي  ال����ع����دي����دة  ل���ل���ف���وائ���د  ن���ظ���را 
حتققها اللعبة للطالب يف املدار�س 
الإبتدائية وخا�شة تنمية قدراتهم 
الذهنية وزيادة معدلت التح�شيل 
العلمي والدرا�شي للطلبة يف املواد 

احل�شاب  مثل  احل�شابية  الدرا�شية 
تكوين  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ف��ي��زي��اء 
واإعداد �شخ�شية الأطفال والطلبة 

يف مرحلة البناء والنمو. 
واأ�����ش����اد ال���وزي���ر ث��ي��ال���ش��اك بدعم 
وبرامج  الأ�شيوي خلطط  الحت��اد 
جمهورية  يف  اللعبة  ون�شر  تفعيل 
كمبوديا ويف ختام اللقاء قدم وزير 
بجمهورية  وال��ري��ا���ش��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 

ه�شام  اإىل  ال�����وزارة  درع  ك��م��ب��ودي��ا 
ال���ع���ام لالحتاد  الأم�����ن  ال��ط��اه��ر 
الأ������ش�����ي�����وي ال��������ذي ق�������دم ب�������دوره 
اإل���������ى  الأ���ش��ي�����������������وي  الحت����اد  درع 
له  و�شكر  الكمب����������ودي  الوزي���������ر 
وال�شتقب�����������ال  ال�شي���������افة  ح�شن 
الحتاد  ب��������رامج  م��ع  وال��ت��ج��اوب 
الأ����ش���ي���������������وي ل���ن�������ش���ر ال���ل���ع���ب���ة يف 

كمبوديا.

يتناف�س جمموعة من املر�شحن 
ب�������ش���ك���ل �����ش����ر�����س ع����ل����ى ج����ائ����زة 
ات�شالت  دوري  يف  لع��ب  اأف�شل 
-2012 مل��و���ش��م  ل��ل��م��ح��رتف��ن 

لرت�شيحات  وف������ق������اً   2013
تطبيق  ع���رب  وذل�����ك  اجل���م���ه���ور، 
الر�شمية  ال�شفحة  على  اجلائزة 
دوري  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ف���ي�������ش���ب���وك  يف 
من  امل�����ح�����رتف�����ن.وي�����ن�����اف�����������س 
ف���ري���ق ن������ادي ال���ع���ن ع���م���ر عبد 
جيان  اأ�شامواه  والغاين  الرحمن 
والأ�شرتايل األيك�س برو�شكو، اأما 
هم  مناف�شيه  اأب����رز  ف���اإن  الأه��ل��ي 
وا�شف  حممد  يو�شف  اللبناين 
واإ�شماعيل احلمادي والربازيليي 
الت�شيلي  اإىل  اإ���ش��اف��ة  غ��راف��ي��ت��ي 
يا�س  بني  وم��ن  خمينيز،  لوي�س 
وعامر  اأبوتريكة  حممد  امل�شري 
عجمان  وم�����ن  ال���رح���م���ن،  ع���ب���د 
ف��ت��وح��ي، وم���ن اجلزيرة  ادري�����س 
اأوليفرا  ري����ك����اردو  ال���ربازي���ل���ي 
الإعالن  و�شيتم  مبخوت.  وعلي 

ع���ن ن��ت��ائ��ج ه���ذا ال��ت�����ش��وي��ت يوم 
الأحد املوافق 26 من �شهر مايو 
اجلاري مبركز املعار�س باأبوظبي 
ات�شالت  دوري  ج��ائ��زة  ح��ف��ل  يف 
 ،2013-2012 للمحرتفن 
الأوىل يف  ل��ل��م��رة  ت��ن��ظ��م  وال���ت���ي 
وت�شمل  املحرتفن،  دوري  تاريخ 
ال��ع��دي��د م���ن اجل���وائ���ز الأخ����رى 
 9 اإىل  ع����دده����ا  يف  ت�����ش��ل  ال���ت���ي 
جوائز هي:  جائزة اأف�شل لعب 
اإماراتي – اأف�شل لعبي اأجنبي- 
اأف�����ش��ل م����درب – اأف�����ش��ل لعب 
– اأف�����ش��ل ح��ار���س مرمى  �شاعد 
– اأف�����ش��ل ه���داف – اأف�����ش��ل ناٍد 
بلعبة  الفائز  – جائزة  حم��رتف 
ال��ف��ان��ت��ا���ش��ي ال��ر���ش��م��ي��ة ل����دوري 
ل��ل��م��ح��رتف��ن، عالوة  ات�����ش��الت 
اأف�����ش��ل لع���ب م���ن اختيار  ع��ل��ى 

اجلمهور.
من  لع��ب  اأف�شل  جائزة  وت�شهد 
اختيار اجلمهور مناف�شة �شديدة 
ي�شوتون  ال���ذي���ن  امل��ت��اب��ع��ن  م���ن 

الق�شرة  الن�شية  الر�شائل  عرب 
موؤ�ش�شة  تقدمها  )SMS(التي 
ات�شالت،  لالت�شالت-  الإمارات 
حيث تتطابق اأ�شماء الالعبن يف 
مع  الق�شرة،  الن�شية  الر�شائل 
اختيارات اجلماهر عرب تطبيق 

الفي�شبوك اخلا�س باللجنة. 
دوري  اأن جلنة  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ا�شتلمت  ق���د  ك���ان���ت  امل���ح���رتف���ن 
ج���م���ي���ع ت���ر����ش���ي���ح���ات الأن�����دي�����ة 

مدير   - امل���درب   ( اإىل  واملق�شمة 
حيث  الفريق(،  كابنت   - الفريق 
تعمل اللجنة الفنية للجائزة الآن 
الرت�شيحات  تلك  مراجعة  على 
هوية  ملعرفة  النقاط،  واحت�شاب 
الفئات  جميع  يف  الفائزين  بقية 
جتدر  كما  ال�شنة.  ه��ذه  ب��ج��وائ��ز 
�شيكون  احل��ف��ل  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة 
منقول على الهواء مبا�شرة على 

قناة اأبوظبي الريا�شية.   

وزير الريا�سة الكمبودي ي�ستقبل ه�سام الطاهر 

االحتـــاد االآ�سيــــوي لل�سطرنــــج يبحــــث تفعيــــل اللعبـــــــة يف كمبوديـــــــا

�ســـدة املناف�ســــة ترتفــــع علــــى لقـــب اأف�ســــل 
العــــب من اختيـــــار اجلمهـــــور

امل��ن��ظ��م��ة لطواف  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
ل��ل��دراج��ات الهوائية  ال���دويل  دب��ي 
اجتماعها   2014 دب������ي  ت������ور 
اآخر  ل�شتعرا�س  ال��راب��ع  ال���دوري 
ال�شتعدادات لتنظيم هذا احلدث 
الأول من نوعه يف الدولة والأعلى 
تراأ�س  اآ����ش���ي���ا.  ق�����ارة  يف  ت�����ش��ن��ي��ف��ا 
الجتماع �شعيد حارب ع�شو املكتب 
الريا�شي  دب��ي  ملجل�س  التنفيذي 
للطواف  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
وح�شور يو�شف جواد ع�شو املكتب 
الريا�شي  دب��ي  ملجل�س  التنفيذي 
اللجنة  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال���ن���ائ���ب 
اأحمد  واأ���ش��ام��ة  ل��ل��ط��واف  املنظمة 
الإم����ارات  احت���اد  رئ��ي�����س  ال�شعفار 
للدراجات الهوائية النائب الثاين 
وحريز  املنظمة  اللجنة  لرئي�س 
امل�����ر ب����ن ح���ري���ز م���دي���ر ال���ط���واف 
املنظمة.  اللجنة  اأع�����ش��اء  وب��اق��ي 
تقرير  الج����ت����م����اع  وا����ش���ت���ع���ر����س 
زي����ارة وف���د ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة اإىل 
مراحل  بع�س  حل�����ش��ور  اي��ط��ال��ي��ا 
للدراجات  الدويل  ايطاليا  طواف 
والتي  ايتاليا  دي  جرو  الهوائية 
مت ف��ي��ه��ا الط�����الع م��ي��دان��ي��ا على 
ال�شباق  م��راح��ل  تنظيم  اج���راءات 
وم��ن��اط��ق جت��م��ع ال���دراج���ن قبل 
الطواف  وقرية  مرحلة  كل  وبعد 
وح����رك����ة امل���ح���ك���م���ن وامل���راق���ب���ن 

اخلدمات  ومنطقة  والإعالمين 
وح��رك��ة ال��ك��ام��رات وغ��ره��ا من 
التف�شيلية  التنظيمية  الأم�����ور 
املهمة التي يتم اتباعها يف طواف 
ايطاليا الذي يعد ثاين اأهم طواف 
العامل.  يف  ال��ه��وائ��ي��ة  ل���ل���دراج���ات 
ون��اق�����س الج��ت��م��اع اأح����داث �شباق 
للدراجات  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ك���اأ����س 
الهوائية الذي اقيم يوم 20 مايو 
اجلاري يف �شوارع املنطقة املحيطة 
مب�شمار ميدان ومت بث مناف�شاته 
لأول مرة يف  مبا�شرة  الهواء  على 
ال�شباق  ت��واج��د يف  ح��ي��ث  ال���دول���ة 
لحتاد  والفنية  القيادية  ال��ك��وادر 

الهوائية  ل���ل���دراج���ات  الإم��������ارات 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�����ش��اء  ورئ��ي�����س 
امل��ن��ظ��م��ة ل����ط����واف دب�����ي ال�����دويل 
ل���ل���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ل��ك��ي يكون 
ال�شباق واحدا من الفعاليات التي 
الكفاءة  رف���ع  خ��الل��ه��ا  م��ن  �شيتم 
يف  ال��ع��ام��ل��ة  ل��ل��ك��وادر  التنظيمية 
وتطوير  خبارتهم  وزي��ادة  الدولة 
جوانبها  ب��ك��اف��ة  التنظيم  عملية 
من اأجل الو�شول لقمة اجلاهزية 
خ��الل ط��واف دب��ي دب��ي ت��ور املقرر 
 8  -5 ال����ف����رتة  ت��ن��ظ��ي��م��ه خ�����الل 
فرباير 2014 . كما مت مناق�شة 
الفرعية  اللجان  روؤ���ش��اء  واج��ب��ات 
الهيكل  ح�شب  ال��ل��ج��ان  واأع�����ش��اء 
لتنظيم  امل����و�����ش����وع  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
الطواف وال��ذي مت ت�شميمه لكي 
عملية  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ج��م��ي��ع  ي��غ��ط��ي 
التي تتوزع على خمتلف  التنظيم 
واللوج�شتية  ال��ف��ن��ي��ة  اجل���وان���ب 
والإع�������الم�������ي�������ة وال���ت�������ش���وي���ق���ي���ة 
وال����رتوي����ج����ي����ة وال���ت���ن�������ش���ي���ق مع 
ال�شلة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
واأكد  وغ��ره��ا.  ال��ط��واف  بتنظيم 
العليا  اللجنة  رئي�س  حارب  �شعيد 
املنظمة اأهمية رفع م�شتوى الوعي 
من  احل��دث  باأهمية  اجلماهري 
اجلماهر  ح�����ش��ور  ���ش��م��ان  اأج����ل 
من ع�شاق الريا�شية وال�شطفاف 
على طول مراحل ال�شباق لت�شجيع 
مبا  معهم  وال��ت��ف��اع��ل  املت�شابقن 
املناف�شات  ورع��ة  زي���ادة  يف  ي�شاهم 
ال���ع���ام وكذلك  امل��ظ��ه��ر  وج��م��ال��ي��ة 

ت���وع���ي���ة اجل���م���ي���ع ب���احل���اج���ة اإىل 
ال�شيارات  م�����ش��ارات  بع�س  حتوير 
ال��ت��ي مت��ر منها  ال��ط��رق  يف بع�س 
البع�س  قطع  اأو  ال�شباق  م��راح��ل 
الآخر موؤقتا مما ي�شتوجب توجه 
البديلة  ال��ط��رق  ن��ح��و  ال�����ش��ي��ارات 
ب��ان�����ش��ي��اب��ي��ة وامل�����ش��اه��م��ة ب��ذل��ك يف 
جن�����اح ه�����ذا احل������دث امل���ه���م ال����ذي 
لأجندة  ك���ب���رة  ا���ش��اف��ة  ���ش��ي��ك��ون 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي يتم 
الدولة وحتتل مكانة  تنظيمها يف 
ومت  العاملي.  امل�شتوى  على  مميزة 
ت�����ش��ور يت�شمن  ب��و���ش��ع  ال��ت��وج��ي��ه 
اأك����رث م���ن ���ش��ي��ن��اري��و ح����ول مرور 
الرئي�شية  ال��ط��رق  يف  ال���دراج���ن 
الطرق  هيئة  مع  بالتعاون  وذل��ك 
وامل��وا���ش��الت ب��دب��ي و���ش��رط��ة دبي 
منها  الأف�شل  ال�شيناريو  واختيار 
ال�شيارات.  م���رور  ان�شيابية  ح��ول 
ت�شميم  و�����ش����ع  م���ن���اق�������ش���ة  ومت 
بحيث  الريا�شين  بقرية  خ��ا���س 
احل�����دث من  اإىل  ا����ش���اف���ة  ت���ك���ون 
التي  واخل��دم��ات  الت�شميم  حيث 
واجلمهور  ل��ل��م�����ش��ارك��ن  ت��وف��ره��ا 
وو�شع ت�شور حول تهيئة ال�شوارع 
العالنات  ح��ي��ث  م��ن  وتن�شيقها 
امل�������ش���ت���خ���دم���ة وم����ن����اط����ق وق�����وف 
اجلماهر وعبورهم. كما مت و�شع 
باملتطوعن  اخل��ا���ش��ة  ال��ت�����ش��ورات 
تنظيم  يف  ���ش��ي�����ش��ارك��ون  ال����ذي����ن 
احل����دث وب��امل��وق��ع الل���ك���رتوين و 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل احل��دي��ث��ة مع 

املجتمع. 

اللجنة املنظمة لطواف دبي الدويل للدراجات 
الهوائية تناق�س اآخر اال�ستعدادات لتنظيم احلدث

فوز مثري ملان�س�سرت �سيتي على ت�سل�سي 
حقق مان�ش�شرت �شيتي فوزا مثرا على مواطنه ت�شل�شي 4-3 بعد ان كان متخلفا امامه �شفر-3 
يف املباراة الودية التي اقيمت بينهما يف مدينة �شانت لوي�س المركية )ولية مي�شوري( وتقدم 
ت�شل�شي بطلب الدوري الوروبي هذا املو�شم بثالثة اهداف نظيفة تناوب على ت�شجيلها ال�شنغايل 
دميبا با )14( وال�شباين �شيزار ازبيليكويتا )45 من ركلة جزاء(والربازيلي او�شكار )53(، قبل 
و84(   64( دجيكو  ادي��ن  والبو�شني   )63( غار�شيا  خايف  ال�شباين  عرب  بقوة  �شيتي  ي�شرب  ان 

ومايكا ريت�شاردز )90(.
يذكر ان مان�ش�شرت �شيتي حل ثانيا يف الدوري املحلي وخ�شر نهائي الكاأ�س هذا املو�شم ما ادى اىل 
ت�شل�شي  اما  كيد  براين  م�شاعده  غياب  املباراة يف  وقاد  مان�شيني،  روبرتو  اليطايل  اقالة مدربه 
الذي حل ثالثا حمليا، فقاده مدربه ال�شباين رافايل بينيتيز الذي �شيرتك مكانه قريبا للربتغايل 

جوزيه مورينيو.
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1378   

 املنذر/  بنك ات�س ا�س بى �شي ال�شرق الو�شط املحدود  املنذر اليه: اأرا�س ما�شكور )جمهول حمل 
القامة(  يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقية القر�س املرن ل�شراء املنازل املوؤرخة ٢8 يونيو ٢٠٠7 
وامل�شتندات الخرى ذات العالقة واملربمة مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره 4٢.٢71.11٢.1 
واربعون  واثنان  دره��م  ع�شر  واثني  ومائة  الف  و�شبعون  واح��د  ومائتان  اماراتي )مليون  دره��م 
عقارياً  رهناً  للدين مبنح  الراهن( وك�شمان  اليه )ب�شفته  املنذر  قام  الدين  فل�س( مقابل هذا 
العقار )الفيال( رقم 331 على الر���س رقم 9٠5  العقاري( وذلك على  للمنذر )الرهن  تاأمينياً 
والتي تبلغ م�شاحتها 1.85٦.٦8 قدم مربع يف تالل الم��ارات الثالثة ، دبي ، الم��ارات العربية 
الف  و�شتمائة وع�شرون  اماراتي، )مليون  درهم   1.٦٢٠.٠٠٠ وق��دره  وذلك مقابل مبلغ  املتحدة 
درهم( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر وفقا لالأ�شول لدى دائرة الرا�شي والمالك 
امل�شتحق  الدين  بت�شديد  تاريخه  وحتى  اليه  املنذر  يلتزم  مل   .٢٠٠٦ نوفمرب   9 بتاريخ  دب��ي  يف 
الدفع، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار لتنفيذ الرهن )ا�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق 
الكاتب العدل وذلك التزاما باحكام املادة )٢5( من القانون رقم )14( ل�شنة ٢٠٠8 ال�شادر يف �شاأن 
الرهونات يف امارة دبي. ولحقاً، فو�شت حمكمة دبي البتدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه 
ا�شعار الرهن عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن 
املنذر اليه بانه يف حالة التق�شر يف ت�شديد الدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثن يوما بعد 
للح�شول  املحكمة  اىل  وبالتقدم بطلب  الرهن  بتنفيذ  املنذر  �شيقوم  الع��الن.  ن�شر هذا  تاريخ 
على امر لبيع العقار. ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل �س.ب ٦٦ دبي 

المارات العربية املتحدة او على الرقم 39٠47٢٢- 971-4+ 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 يف الدعوى رقم 2013/173 جتاري كلي 

املدعى : �شعد اهلل حب اهلل عيد 
العا�شي  عماد   -٢ ذ.م.م  ال�شاملة  الزراعية  احللول  �شركة  عليهم:1-  املدعي  �شد 

ابراهيم الطويل 3- اميان حممد غرير عبداهلل الرميثي
 يرجي التف�شل من �شيادتكم باحل�شور اىل مقر مكتبنا مبنطقة النادي ال�شياحي 
لالدوات  ال�شايع  خلف  الوطني  دبي  المارات  بنك  امام  اليكرتا  ب�شارع  بابوظبي 
ال�شحية بناية �شريف العامري ا�شفل البناية الو�شيط للهواتف املتحركة وذلك يوم 
الثالثاء املوافق ٢٠13/5/٢8 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا )1٢:٠٠( واح�شار  
كافة الوثائق وامل�شتندات  التي تويد موقفكم يف الدعوى مع ن�شخة للطرف الخر.

لال�شتف�شار يرجى التوا�شل مع اأ/احمد الزيني 15154٦3-٠5٠
اخلبري /اليازية خليفة املري

اعالن اجتماع خربة
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اآل خليفة مبقعد رئا�شة الحتاد  ال�شيخ علي بن خليفة  فاز 
 2016-2013 القدم للدورة النتخابية  البحريني لكرة 
بالتزكية بعد اغالق باب الرت�شح لرئا�شة وع�شوية جمل�س 
 )1978 )م��وال��ي��د  خليفة  ب��ن  ع��ل��ي  وف���از   . الحت����اد  ادارة 
ملن�شب  الوحيد  املر�شح  ك��ون��ه  بالتزكية  الرئا�شة  مبن�شب 
ال��رئ��ا���ش��ة، فيما حت���دد الن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ررة يف ال��ع��ا���ش��ر من 

حزيران-يونيو املقبل اأع�شاء جمل�س الدارة.
ت�شل  اداري��ة  خ��ربة  الرئي�س  بن خليفة  علي  ال�شيخ  وميلك 
البحريني  ل��الحت��اد  رئي�شا  ك��ان  اأن  بعد  �شنوات   10 لنحو 
للدراجات الهوائية يف بداية م�شواره الداري مطلع الألفية 
اجلديدة قبل اأن يدخل يف عامل كرة القدم خالل الدورتن 
رئ��ي�����س الحتاد  ن��ائ��ب  ي��ت��ب��واأ من�شب  الن��ت��خ��اب��ي��ت��ن، وك���ان 

لل�شوؤون الفنية ورئي�شا للجنة املنتخبات الوطنية. وجنح يف 
الفوز مبن�شب ع�شوية املكتب التنفيذي بالحتاد الآ�شيوي 
اأقيمت يف عام  ال��ت��ي  ال��ق��دم بعد ف���وزه يف الن��ت��خ��اب��ات  ل��ك��رة 
لتقدمي  ا�شطر  ولكنه  �شوتا،   29 على  وح�شوله   2011
ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه م��ن امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي م���وؤخ���را، وذل����ك لرت�شح 
اآل خليفة ملن�شب رئا�شة الحتاد  ابراهيم  ال�شيخ �شلمان بن 
ل��وائ��ح الحت����اد بوجود  ت�شمح  ال��ق��دم، ول  ل��ك��رة  الآ���ش��ي��وي 
ع�شوين من دولة واحدة باملكتب التنفيذي، خا�شة بعد فوز 
ال�شيخ �شلمان مبن�شب رئا�شة الحتاد بعد مناف�شة �شاخنة. 
16 مر�شحا وهم ال�شيخة  وتر�شح لع�شوية جمل�س الدارة 
ح�شة بنت خالد اآل خليفة )الرفاع( وعلي اأحمد البوعينن 
)الرفاع ال�شرقي(، علي البا�شا )التفاق(، عبدالعزيز قمرب 

وح�شن جاين علي )احلالة(، ح�شن �شعيد ح�شن )ال�شباب(، 
)ال��ب��دّي��ع(، عبدالعزيز ح�شن  ال��دو���ش��ري  اإب��راه��ي��م  ح��اف��ظ 
)املحرق(،  النعيمي  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  )ال��ب��ح��ري��ن(،  اليحيى 
علي  عبدالر�شا  )الب�شيتن(،  العبا�شي  عبدالرحيم  ع��ارف 
جعفر  )النجمة(،  ال�شويدي  نبيل  خالد  )املنامة(،  حقيقي 
)الهلي(،  العايل  عبداهلل  في�شل  )الحت���اد(،  املزين  ح�ّشان 
اإبراهيم اأحمد اخل�شران )�شرتة(، عارف عبدالعزيز املناعي 
اأع�شاء  م��ن  وج���وه  خم�شة  املر�شحن  ب��ن  وم��ن  )ق����اليل(. 
الحتاد  رئي�س  نائب  النعيمي  اأحمد  وه��م  ال�شابقة  ال���دورة 
القائم  البوعينن  اأح��م��د  وعلي  وامل��ال��ي��ة  الداري����ة  لل�شوؤون 
وعبدالعزيز  الدو�شري  وحافظ  الحت��اد  ع��ام  اأم��ن  باأعمال 

قمرب وعلي البا�شا.

البو�سنة تفتقد مي�سيموفيت�س وفراني�س اأمام التفياعلي بن خليفة رئي�سًا لالحتاد البحريني بالتزكية 

ب��دع��م ورع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �شمو ال�شيخ ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل 
ال�شباح  �شاعات  ينطلق يف  املالية  وزير  دبي  نائب حاكم  مكتوم 
ال�شراعية  لل�شفن  ال�شنوي  القفال  �شباق  ال�شبت  اليوم  الأوىل 
الدويل للريا�شات  60 قدما والذي ينظمه نادي دبي  املحلية 
البحري  الريا�شي  امل��و���ش��م  لفعاليات  خ��ت��ام  كم�شك  البحرية 
موا�شلة  ال��ك��ب��ر  ال�����ش��ب��اق  اإق���ام���ة  وي���اأت���ي   .2013-2012
للر�شالة العظيمة التي اأر�شاها �شمو راعي احلدث بتثبيت اإقامة 
ال�شباق �شنويا كاأحدي املالحم الرتاثية والتي تعيد �شباب اليوم 
اإىل حياة املا�شي وتذكرهم بت�شحيات الآباء والأجداد يف �شعيهم 

لإيجاد لقمة العي�س والبحث عن الرزق يف اعلى البحار.
على  �شنويا  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ويحر�س 
ت��ق��دمي ك��ام��ل ال��دع��م وامل�����ش��ان��دة ل��ل��ح��دث م��ن خ���الل مكارمه 
ال�شخية والتي حتفز جميع �شرائح املجتمع لالإقدام وامل�شاركة 
وتعلم م��ه��ارات الإب��ح��ار يف خمتلف ال��ظ��روف جم��ددي��ن بذلك 
ذل��ك لن  ف��ان  بلغنا من تقدم ورفعة  باأنه مهما  ع��ام  العهد كل 
 103 ال��ي��وم  �شباق  ويجمع  الأج�����داد.  وح��ي��اة  امل��ا���ش��ي  ين�شينا 
بونعر  �شر  ج��زي��رة  يف  النطالقة  مكان  اإىل  و�شلت  �شفينة 
�شتقل  حيث  اليوم  لالنطالقة  ا�شتعدادا  يومن  وقبل  مبكرا 
ملحمة  �شيج�شدون  ب��ح��ارا   2000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  متنها  على 
القفال والعودة اإىل الديار من خالل قطع م�شافة تزيد عن 51 
ميال بحريا من نقطة النطالقة مرورا بجزيرة القمر نقطة 
النهاية  خط  بعوامات  وانتهاء  امل�شاركن  لكل  الإجبارية  املرور 
امل�شاركة  املحامل  قائمة  ويتقدم  ال��ع��رب(.  )ب��رج  فندق  قبالة 
 3 وك��ح��ال   2 واخل��ي��اي   1 من�شور  ال�شفينة  ال��ي��وم  ال�شباق  يف 
والقفاي 4 واخلليج 6 واحلظاي 7 وجناح 8 وفتح اخلر 10 
وفزاع 11 واطل�س 12 ومرعب 13 و�شمردل 15 والزير 16 
واجليون 17 ورجام 18 ودملا مارين 19 والن�شر 20 وطوفان 
 25 24 وزل����زال  23 وال��داع��ي  22 وال�����ش��اع��ي  21 والزي����ب 
30 ويدافع  والعديد   29 27 ون�شوان  والقفال   26 وال��رف 
31 عن اللقب الذي اأح��رزه يف املو�شم املا�شي  املحمل ال�شاحل 
و�شط هذه امل�شاركة الكبرة حيث �شيناف�س اأي�شا الإع�شار 32 
وب��راق 33 ودبي 34 وغ��رام 35 والنويبي 36 والفي�س 37 
41 و�شرجاوي  40 وميال  39 و�شايع  38 وعنيد  والعا�شمة 
46 ودملا  45 وامل��ي��ل  44 ودا����س  43 وامل��ن��ادي  42 واجل��وك��ر 
والدوج   51 والإ���ش��رار   49 و�شنان   48 والظفرة   47 مارين 

52 والحيمر 53 وهياف 55 والزاهي 56.
وزف   58 واليا�شات   57 اعمار  ال�شباق  لقب  على  يناف�س  كما 
زاف 59 وال�شارد 60 واأبو الأبي�س 61 وجلمود 63 ومزاحم 
 69 68 وعباب  والعميد   67 وال�شرب   66 وب��رج خليفة   64
و�شاوي 70 ومعدي 72 ويزاع 74 والطرف 75 ونافل 76 
ودوا�س 77 وتواق 79 وال�شرب 80 و�شاري 81 والكايد 82 

و�شردال 83 والنا�شي 84.
م�ساركة �سرفية

كما ي�شارك يف ال�شباق وحداوي 85 ودولب 86 والو�شف 87 
والرائد   91 ون���زاع   90 واخل��ال��دي  واعمار89   88 وال��دان��ة 
92 وفالح 93 والبجر 94 والبارج 95 والو�شل 96 والعز 
 102 وليوا   100 ون�شنا�س   99 وداح�س   98 وق�شو�س   97
 108 وال��ق��ن��اط��ر   105 ورع����د   104 ول����زام   103 وغ����ازي 
 114 وم���روح   113 112 ومفاريج  و���ش��دمي   109 وور���ش��ان 
 145 140 وغيا�س  120 ومب�شر  115 والو�شل  والم��واج 
تعزز  �شرفية  م�شاركة  وال��ذي يخو�س   121 المل��اين  والفريق 
بالتاكيد من مكانة احلدث وتربز مدي ال�شمعة التي اكت�شبها 
ال�شباقات  اأطول م�شارات  باعتباره من  الرتاثية  الأح��داث  بن 

الرتاثية يف العامل.
اللتزام اأول

والبحارة  امل�����ش��ارك��ن  ال��ن��واخ��ذة  ك��ل  املنظمة  اللجنة  وط��ال��ب��ت 
ال�شباق  يف  املطلوبة  وال�����ش��روط  بالتعليمات  الكامل  الل��ت��زام 
وخا�شة اجلدول الزمني وال�شطفاف ب�شورة �شحيحة ومبكرة 
كما  مبكر  وقت  النطالقة يف  �شتكون  البداية حيث  على خط 
اآل مكتوم لال�شتفادة  اأمر بذلك �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
من �شرعات الرياح يف ال�شباح يف قطع ق�شط ل ي�شتهان به يف 

مراحل ال�شباق.

فر�سة للجمهور
و���ش��ت��ك��ون ال��ف��ر���ش��ة م���وؤات���ي���ة ل��ل��ج��م��ه��ور ال���ك���رمي م���ن ع�شاق 
الريا�شات البحرية وال�شباقات الرتاثية ملتابعة و�شول طالئع 
املحامل امل�شاركة عند القرتاب من خط النهاية وذلك بالقرب 
من موقع خط النهاية قبالة فندق برج العرب حيث مت اختيار 
ب��دق��ة وب��ع��د م��واف��ق��ة �شمو راع���ي احل���دث حيث باإمكان  امل��ك��ان 
اجلمهور مالحظة و�شول املحامل اإىل خط النهاية يف ال�شاطئ 

املفتوح يف منطقة اأم �شقيم 2.
تاريخ وانت�سارات

طوال  قدما   60 ال�شراعية  لل�شفن  )القفال(  �شباقات  حفلت 
م�شرة احلدث بالكثر من املفارقات والأرقام ، فمنذ انطالقة 
البطولة عام 1991 ظل احلدث يحمل اجلديد عاما بعد اآخر 
حيث ينتظر ع�شاق الريا�شات الريا�شية بفارغ ال�شرب انطالق 
املناف�شات يوم غدا يف الن�شخة الثالثة والع�شرين لل�شباق والتي 
�شيجمع �شراع اللقب فيها النخبة من الأبطال هذا املو�شم ويف 
الن�شخة  اإن  لل�شباق  املتابعون  ين�شي  ل  وق��د  املا�شية.  املوا�شم 
القوارب  م�شاركة  �شهدت  العريق  ال�شباق  يف  والثانية  الأويل 
ال�شراعية 43 قدما ويف العام الثالث اأي مو�شم 1993 اأقيمت 
بطولتان الأويل للقوارب ال�شراعية 43 قدما والثانية لل�شفن 
ال�شفن  م�شاركة  اعتماد  الن�شخة مت  وبعد هذه  لكن  60 قدما 
ال�شراعية 60 قدما لت�شتمر منذ ذلك الوقت وايل يومنا هذا 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ر�شمها  التي  اخل��ط��اأ  بنف�س 
وجود  اإن  راأي  حيث  ال�شباق  تاأ�شي�س  يف  الفكرة  �شاحب  مكتوم 
ال�شفن الكبر يوفر الأمن والآمان ويزيد من روح املناف�شة بن 
النواخذة والبحارة. وبعد مرور 22 �شنة علي انطالقة احلدث 
الثانية  اإيل الن�شخة  1991 وو�شول  من الن�شخة الأوىل عام 
�شرف  ن��ال��وا  بطال   15 التتويج  من�شة  علي  ظهر  والع�شرين 
ال�شباقات حيث وملع جنم وا�شم  الفوز والتتويج بنامو�س اغلي 
القارب رقم47 )العوير( الذي جنح يف حتقيق اأول بطولة عام 

1991 فارتبط بعد ذلك باجناز فريد وكبر.
ويف الن�شخة الثانية ملع ا�شم القارب رقم 46 )فار�س( ثم �شهد 
)الزيب(   22 رقم  القارب  هما  بطلن  تتويج   1993 مو�شم 
 30 رقم  ال�شفينة  36 )من�شور( وجنح طاقم  رقم  وال�شفينة 
ال�شفينة  وح�شلت   1994 عام  الرابع  باللقب  بالفوز  )ب��راق( 
الغايل  باللقب  ب��ال��ف��وز  ف��ري��د  83 )���ش��ردال( علي اجن���از  رق��م 
مو�شمن متتالن عامي 1996و1997 وذهب اللقب مو�شم 
17 )اجليون( ثم نال طاقم  اإيل طاقم ال�شفينة رقم   1998

ال�شفينة رقم 45 )دا�س( النامو�س عام 1999.
ومع بداية الألفية اجلديدة وحتديدا يف املو�شم العا�شر للحدث 
باللقب  ال��ف��وز  يف  )ال���رائ���د(   92 رق���م  ال�شفينة  ط��اق��م  جن��ح 
متتالن  مو�شمن   30 ب��راق  ال�شفينة  لطاقم  اللقب  ع��اد  ث��م 
2001و2002 وبداأ عهد ال�شفينة رقم 16 الزير بالبطولت 
اإيل طاقم  اللقب  ذه��ب  ث��م   2003 ع��ام   13 رق��م  الن�شخة  يف 
ال�شفينة رقم 103 )غازي( عام 2004 قبل اأن يعود اإيل الزير 

16 عام 2005 يف الن�شخة اخلام�شة ع�شرة.
جمددا  اللقب  )غ����ازي(   103 رق��م  ال�شفينة  ط��اق��م  وا���ش��ت��ع��اد 
16 ليظهر بطل  الن�شخة رقم  2006 يف  الثانية عام  وللمرة 
باملركز  اأطل�س   12 رقم  ال�شفينة  طاقم  بفوز  ذلك  بعد  جديد 
الأول ليعود بعدها الزير 16 اإيل من�شة التتويج ويفوز باأغلى 

الألقاب جمددا عام 2008.
ويف عام 2009 توج املحمل القفاي 4 باملركز الأول فيما ذهب 
املركز الأول يف الن�شخة الع�شرين اإىل طاقم املحمل زلزال 25 
ويف الن�شخة احلادية والع�شرين ا�شتعاد املحمل رقم 16 الزير 
ذكريات التاألق حمرزا املركز الأول بينما كان اللقب يف الن�شخة 

22 العام املا�شي املحمل ال�شاحل 31.
اأ�ساد بدعم ورعاية راعي احلدث

بن ثاين: التجهيزات اكتملت ونتمنى ال�شالمة للجميع
امل�شاركة الكبرة اأكدت مكانة ال�شباق و�شط اأفراد املجتمع

رئي�س جمل�س  بن ثاين  احمد حممد  اللواء طيار  �شعادة  وجه 
اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية ال�شكر اجلزيل اإيل 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  ال�شيخ حمدان بن را�شد  �شمو 
املالية علي دعمه الكبر ومكارمه ال�شخية التي اأ�شهمت يف تطور 
حدث �شباق القفال الذي انطلقت م�شرته املباركة عام 1991 
�شموه حيث يحتفل اجلميع هذا  دعم  بف�شل  بثبات  وا�شتمرت 

العام مبرور 23 عاما على بداية امللحمة الرتاثية.
اأن الف�شل يف جناح التظاهرة الكبرة بال �شك  وقال بن ثاين 
ال�شيخ  �شمو  وموؤ�ش�س احلدث  الأول  الف�شل  اإىل �شاحب  يعود 
ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وزي����ر املالية 
البداية  كانت  وكبرة حيث  رائعة  ب�شورة  احل��دث  تطور  حيث 
الأخرة  ال�شنوات  املائة يف  العدد  ليتجاوز  قاربا   53 مب�شاركة 
وما كان لهذا الأمر اإن يحدث لو ل رعاية �شموه ودعمه امل�شتمر 
لل�شباق حتى اأ�شبح اليوم من اكرب الفعاليات املجتمعية ولي�س 

الريا�شية التي تقام يف دولتنا احلبيبة
التظاهرة  ه��ذه  وتنظيم  باإقامة  �شموه  اهتمام  :لعل  واأ���ش��اف 
من  تقدم  مهما  الإم���ارات  اإن�شان  اإن  العامل  اإيل  ر�شالة  يعطي 
امل��وروث العظيم لالآباء والأجداد  اأبدا  عمران وتطور ل ين�شي 
يف املا�شي واللذين ارتادوا البحر بحثا عن لقمة العي�س والرزق 
ال��ك��رمي ع��رب رح����الت ���ش��ي��د ال��ل��وؤل��وؤ اأو ال��ت��ج��ارة واحل��م��د هلل 
املنطقة  ولي�س على �شعيد  اهتمامات عاملية  �شباقاتنا  اجتذبت 
اخلليجية فح�شب وكم نحن �شعداء اليوم ونحن ن�شاهد فريق 
اأجنبي قادم من اأق�شي القارة الأوروبية من اأملانيا بكامل عدته 

وعتاده لي�شارك يف ارتياد البحر عرب و�شائلنا التقليدية ليعطي 
هذا الأمر مدلول جديدا للحدث الكبر.

واأكد اأن امل�شاركة الكبرة يف ح�شور 103 حممال اإىل جزيرة 
�شر بونعر لتج�شيد ملحمة الأجداد ي�شر اإىل مدى الهتمام 
الذي يحظي به احلدث من قبل خمتلف �شرائح املجتمع فقد 
القفال يف �شهر مايو من  اأ�شبح كل بيت يتابع ويرتقب حدث 
كل عام الأمر الذي جعل اجلميع يتابع وباهتمام وعن كثب كل 

الأحداث البحرية واوجد قاعدة عري�شة ومتميزة.
وال��ذي جاء  اأ�شبوعا  ال�شباق  تاأجيل  ق��رار  اأن  ث��اين  واأو���ش��ح بن 
دائما علي  ي�شدد  الذي  �شمو راعي احلدث  بناء على توجيهات 
مبداأ الأمن وال�شالمة كان �شليما ويف حمله حيث وجد �شدي 
اأن  اإيل  وامل�شاركن منوها  النواخذة  طيب ومقبول عند جميع 
اللجنة املنظمة حتر�س دائما علي توفر كل الظروف املمكنة 
لإجناح اأي حدث واأي تظاهرة متمنيا اأن تتوافق ظروف ال�شباق 
النامو�س والو�شول  البحارة واللذين ين�شدون  اليوم مع هوي 
اأول اإىل خط النهاية قبالة )فندق برج العرب( ونحن بالطبع 
احلدث  حت�����ش��رات  اك��ت��م��ال  وع��ن  للجميع.  ال�شالمة  نتمنى 
وذلك  بالق�شرة  لي�شت  ف��رتة  منذ  ب���داأت  التجهيزات  اأن  ق��ال 
التظاهرة حيث وجه  اإجن��اح  اجل  وذل��ك من  التاريخية  ملكانته 
جلانه  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
الت�شهيالت  اإجن��اح احل��دث وتقدمي  العاملة من اجل  وك��وادره 
والتجاوب  الت�شجيع  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  التميز  اج���ل  م��ن  ال��الزم��ة 
اآل مكتوم راعي  الكبر من قبل �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
احلدث والذي حر�س علي لقاء اللجنة جمل�س الإدارة وعر�س 
رجال  وان  خا�شة  املالحظات  بع�س  مبديا  اخلا�شة  توجيهاته 
واإقامة  امل�شاركن  راح��ة  على  حاليا  ي�شهرون  املنظمة  اللجنة 
الأر�شاد  تقارير  مراقبة  خ��الل  م��ن  ���ش��وره  اأف�شل  يف  ال�شباق 
اجلوية وحالة البحر والذي مر بتقلبات خمتلفة يف ال�شاعات 
نحي  اأن  لب��د  وق��ال  ال��ي��وم.  م�شتقرا  يكون  اأن  ويتوقع  املا�شية 
ويف  املوؤ�ش�شات  لكل  العمالقة  واجلهود  الكبر  الوطني  ال��دور 
مقدمتها وهي اإدارة ال�شوؤون البحرية يف مكتب �شمو ويل عهد 
دبي واإدارة اليخوت الأمرية وموؤ�ش�شة الفيكتوري تيم و جهاز 
الرابع(  ال�شرب  )ق��ي��ادة  وال�����ش��واح��ل  احليوية  املن�شات  حماية 
اإدارتها والقيادة العامة  والقيادة العامة ل�شرطة دبي مبختلف 
دبي  وجمل�س  امل��دين  للدفاع  العامة  والإدارة  ال�شارقة  ل�شرطة 
واحتاد  دب��ي  يف  الريا�شي  للن�شاط  ال��راع��ي��ة  املظلة  الريا�شي 
ممثلة  لالإعالم  دب��ي  وموؤ�ش�شة  البحرية  للريا�شات  الإم���ارات 
يف ال�شريك ال�شرتاتيجي قناة امل�شاهر دبي الريا�شية وبلدية 
الإ���ش��ع��اف وج���دول فعاليات دبي  دب��ي خل��دم��ات  دب��ي وموؤ�ش�شة 
و�شركة ال�شفا لالت�شالت والتي توفر خدمة )الرثيا( وهيلي 
دبي املتخ�ش�شة يف الطران وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
الإم���ارات  وجمموعة  للغو�س  الإم����ارات  وجمعية  ال�شارقة  يف 

للبيئة.
يقدم الو�سف التف�سيلي لل�سباق وي�ستعيد الذكريات

�سوت بالرقاد يعود ملعانقة اأذان جمهور )القفال(
يعود الزميل الإعالمي املتميز ثاين جمعة بالرقاد اإىل اجللو�س 
خلف املايكروفون جمددا وبعد انقطاع طويل دام اأكرث من 10 
�شنوات ليعلق عرب قناة امل�شاهر )دبي الريا�شية( على جمريات 
�شباق الن�شخة رقم 23 حلدث القفال ال�شنوي لل�شفن ال�شراعية 
خالل  من  وا�شعة  �شهرة  بالرقاد  واكت�شب  قدما.   60 املحلية 
املا�شية  ال�شنوات  ط��وال  القفال  �شباقات  مع  امل�شتمر  ارتباطه 
والتي عاي�شها �شنة بعد اآخرى منذ تاأ�شي�شها عام 1991 حيث 
امل�شاهدين من  وو�شع  ال�شباق  اأح��داث  على  علق  من  اأول  ك��ان 
مكان  بوعيالن  ويحل  ال�شورة.  لقب  يف  املتميزة  قراته  خ��الل 
الزميل املتاألق جمال بو�شقر الذي �شارك يف ال�شنوات الأخرة 
يف تقدمي ال�شباق واإج��راء احل��وار الإعالمي ال�شنوي مع �شمو 
اجلماهري  بربناجمه  ارتباطه  ظ��روف  اأن  اإل  احل��دث  راع��ي 
قال  ح�شبما  ال�شنة  هذه  امل�شاركة  من  منعه  الثالث(  )ال�شوط 

را�شد اأمري املدير العام لقناة دبي الريا�شية
والكفاءات  ال�شابة  القيادات  من  بالرقاد  جمعة  ث��اين  ويعترب 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�شب  حاليا  ي�شغل  اإذ  املتميزة  الإداري���ة 
اإىل  �شبق و�شوله  وق��د  للريا�شات اخلا�شة  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي 
هذا املن�شب جتارب كبرة يف بيته الثاين النادي الأهلي حيث 
عمل على تطوير لعبة الكرة الطائرة يف القلعة احلمراء قبل 
النتقال للعمل م�شرفا على الفريق الأول لكرة القدم يف احدى 

ال�شنوات.
ال��ربام��ج يف  وخ��الل م�شرته الإع��الم��ي��ة عمل يف العديد م��ن 
تلفزيون دبي واإذاعة دبي وكان احد املتميزين يف �شباق القفال 
راف��ق احل��دث منذ  60 قدما حيث  ال�شراعية  لل�شفن  ال�شنوي 
التاأ�شي�س عام 1991 وحتى بداية الألفية كما �شارك يف تغطية 
الفئة  ال�شريعة  للزوارق  العامل  بطولة  الأح��داث مثل  خمتلف 
ال��ع��م��الق الأزرق  الأوىل وال��ت��ي ج���رت يف خ���ور دب���ي مب�����ش��ارك��ة 

)الفيكتوري تيم( و�شافر مع الفريق يف اأول ظهور عاملي له يف 
ماربيا ال�شبانية. وقال بالرقاد انه ميلك الكثر من الذكريات 
تاريخ  منذ  ي�شتمر  اأن  ك��ان  م��ا  ال���ذي  القفال  �شباق  ح��دث  م��ع 
تاأ�شي�شه لو ل الدعم القوي من �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية والذي اأ�شهم ب�شكل كبر 
للجلو�س خلف  بالعودة  �شعيد جدا  انه  اإىل  واأ�شار  يف تطويره. 
انه  على  م�شددا  احل��دث  ه��ذا  مثل  على  والتعليق  املايكروفون 
تدخله القليل من الرهبة واخلوف نظرا لبتعاده الطويل عن 
احلدث لكنه ي�شعي لتذكر ما فاته وحماولة تقدمي ما ي�شعد 

الإخوة امل�شاهدين.
 الأملان و�سلوا لقيادة املحمل 121

�شي�شارك يف �شباق القفال 23 وللمرة الأوىل يف احلدث فريق 
اأملاين مكون من 14 فردا �شوف يخو�شون جتربة فريدة على 
الأملاين  ال��ف��ري��ق  ا���ش��م  وال���ذي يحمل   121 رق��م  املحمل  م��نت 
ب��ق��ي��ادة اأم���ر ب��اف��اري��ا ل��ي��وت ب��ول��د وم�����ش��ارك��ة اب��ن��ي��ه الأم����ران 
ه��رني ول��وف��ي��ك وم�����ش��ارك��ة ع��دد م��ن ال��ب��ح��ارة املخ�شرمن يف 
اأملانيا وبافاريا حتديدا ومنهم املت�شابق العاملي جورغ موي�شنانغ 
وال����ذي ���ش��ارك يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ط��ولت وح��ق��ق ال��ع��دي��د من 
الألقاب والبطولت العاملية. وحر�س جورغ موي�شنانغ نيابة عن 
اأمر بافاريا وطاقم الفريق الأملاين على توجيه ال�شكر اجلزيل 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
وزير املالية على موافقته الكرمية مب�شاركة الفريق )�شرفيا( 
من  التي  الو�شائل  وتوفر  الفريق  مهمة  بت�شهيل  والتوجيه 
�شاتها اإجناح امل�شاركة. ووجه جورغ موي�شنانغ ال�شكر كذلك اإىل 
جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية علي تكرمه 
باملوافقة واأي�شا فرج بن بطي املحربي رئي�س جمعية الإمارات 
اليخت  م��نت  على  ال��ف��ري��ق  با�شت�شافة  تكفل  وال���ذي  للغو�س 
)كيفان العود( وال�شكر مو�شول كذلك للنوخذة املخ�شرم عبيد 
�شعيد الطاير الذي قام م�شكورا بتخ�شي�س املحمل لهذه املهمة 
واأي�شا حممد �شهيل العيايل الذي لعب دور الو�شيط يف تهياأت 
ال�شكر  واأي�����ش��ا  ال��ف��ري��دة  التجربة  ه��ذه  خلو�س  لهم  الفر�شة 
�شعادتي كبرة  �شاعدهم يف حتقيق هذا احللم. وقال  لكل من 
باختبار  قمت  لقد  ال�شباقات  من  النوع  هذا  مثل  يف  بامل�شاركة 
املحمل الذي �شيقل الفريق من جزيرة �شر بونعر يوم ال�شبت 
النهاية وذهلت حقا بال�شرعات التي �شجلها  املقبل وحتى خط 
مما يوؤكد مدي �شعة اأفق اأهل الإمارات وقدراتهم على تطويع 
خرباتي  بتطويع  و���ش��اأق��وم  املجتمعية  اأه��داف��ه��م  خلدمة  الآل���ة 
البحرية  ال�شباقات  يف  م�شاركاتي  منذ  اكت�شبتها  التي  ال�شابقة 

والريا�شات ال�شراعية خلدمة الفريق يف هذا احلدث املهم.
 �سراع �ساخن على لقب املو�سم 

امل�شاركن  والبحارة  النواخذة  اأ�شده بن  التناف�س علي  �شيكون 
)النامو�س(  انتزاع  اج��ل  من  لي�س  اليوم   23 القفال  �شباق  يف 
-2012 مو�شم  بطل  لقب  على  املناف�شة  اأي�����ش��ا  ب��ل  فح�شب 

�شباقي  وال�����ش��ر���س يف  ال��ق��وي  ال��ت��ن��اف�����س  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة   2013
القمر  جزيرة  من  انطلقا  واللذين  والثانية  الأوىل  اجلولتن 

باجتاه �شواطئ دبي.
و ب���رزت يف ه��ذا امل��و���ش��م ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��م��اء وه��ي تناف�س يف 
العام لبطولة دبي والتي تعد مناف�شة خا�شة  جدول الرتتيب 
بن النواخذة واملالك ملعانقة نامو�س املو�شم يف احت�شاب نقاط 
دبي  ن���ادي  ينظمها  ال��ت��ي  ال�شباقات  خ��الل  م��ن  ال��ع��ام  ال��ت��ف��وق 
الدويل للريا�شات البحرية يف هذه الفئة حيث يقف يف �شدارة 
الرتتيب العام ال�شفينة اأطل�س 12 بقيادة النوخذة احمد را�شد 
الأوىل  اجلولتن  يف  تاألقه  بعد  نقاط   3 وبر�شيد  ال�شويدي 
اجلولة  يف  اأول  ث��م  الأوىل  اجل��ول��ة  يف  ثانيا  وحلوله  والثانية 
طاقم  العام  الرتتيب  لئحة  يف  الثاين  املركز  ويحتل  الثانية. 
ر  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  ملالكه   16 الزير  املحمل 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  ا���ش��د 
وب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة حم��م��د را���ش��د ب��ن ���ش��اه��ن امل���رر بر�شيد 7 
ال��ن��وخ��ذة احمد  18 بقيادة  ب��ع��ده املحمل رج���ام  وي��اأت��ي  ن��ق��اط 
ر�شيد  نف�س  يف  ي�شاركه  نقاط   10 وبر�شيد  القبي�شي  طار�س 
عبيد  املخ�شرم  النوخذة  بقيادة   )4 )القفاي  املحمل  النقاط 
�شعيد الطاير حيث يحتل املركز الرابع حاليا يليهما يف املركز 
حممد  ال�شاب  النوخذة  بقيادة   87 الو�شف  املحمل  اخلام�س 

حمد الغ�شي�س وبر�شيد 15 نقطة.

�سعيد بامل�ساركة الأملانية واجلهود التنظيمية
املحريبي يتمني تاألق اأطل�س 12 واملنادي 44

للغو�س  الإم���ارات  رئي�س جمعية  املحربي  ف��رج بن بطي  رف��ع 
عابد  م�شبح  النوخذة  بقيادة  )املنادي44(  املحملن  ومالك 
ثاين املري و)اأطل�س 12( بقيادة النوخذة احمد را�شد ال�شويدي 
ال�شكر اجلزيل اإيل �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير املالية علي الدعم الكبر الذي يقدمه لإجناح 

حدث �شباق القفال ال�شنوي لل�شفن ال�شراعية املحلية 60 قدما 
والذي �شوف ينطلق من جزيرة �شر بونعر.

وقال مهما حتدثنا فلن نويف �شموه حقه كامال جتاه هذا احلدث 
احلدث  لهذا  ورعايته  امل�شتمر  ودعمه  �شموه  اهتمام  اأن  مبينا 
اإيل عر�س كبر يرتقبه اجلميع علي امتداد  اأ�شهم يف حتويله 
الدولة الأمر الذي ي�شهم يف احلفاظ علي املوروث العظيم لأهل 
املالذ  ك��ان  وال���ذي  بالبحر  حياتهم  ارتبطت  اللذين  الإم����ارات 
الأمن لأهلنا يف املا�شي حيث اأ�شبح فرحة �شنوية يعي�شها اأهل 
الإمارات. وك�شف املحربي عن التح�شرات اخلا�شة والكبرة 
وامل��الك منذ فرتة لي�شت  النواخذة  ب��داأت عند  باحلدث والتي 
وفرحة  القفال  ب�شباق  الفوز  طعم  اأن  اإىل  م�شرا  بالق�شرة 
التتويج تعادل اجنازات مو�شم كامل لذلك ي�شعي اجلميع وبكل 
متمنيا  البطولت  باغلى  والفوز  )النامو�س(  معانقة  اإيل  قوة 
والذي   )12 )اأط��ل�����س  املحمل  لطاقم  التوفيق  حديثه  خ��الل 
ع�شرة  ال�شابعة  ن�شخته  يف  القفال  بلقب  ال��ف��وز  ب�شرف  حظي 

واأي�شا املحمل )املنادي 44(.
امل�شنية  اجلهود  علي  للغو�س  الإم���ارات  جمعية  رئي�س  واثنى 
التي يقوم بها الإخوة يف نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
واللجنة املنظمة للحدث وذلك بحثا عن اأف�شل الظروف لإقامة 
الأمل��اين وال��ذي �شيقود  اأن م�شاركة الفريق  اإىل  احل��دث منوها 
املحمل رقم 121 تعد اإ�شافة جديدة اإىل احلدث وجناح ي�شكر 

عليه يف املقام الأول �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم.
 الطاير: القفال فرحة وعيد ينتظره الأهل

قال النوخذة ال�شاب حميد حممد �شعيد الطاير الذي ي�شارك 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ملالكه   4 القفاي  املحمل  طاقم  �شمن 
دبي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
وعيد  عظيمة  منا�شبة  اإيل  حت��ول  القفال  ح��دث  اإن  الريا�شي 
وع�شاق  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ش��ات  اأه���ل  يق�شده  �شعبي  وك��رن��ف��ال 
الرتاث يف الدولة ومنطقة اخلليج بف�شل ما وجده احلدث من 
دعم كبر قدمه له راعي احلدث وموؤ�ش�شه �شمو ال�شيخ حمدان 

بن را�شد اآل مكتوم.
واأ�شاف انه اأحب الريا�شات البحرية وال�شباقات الرتاثية من 
البحر  بحب  ا�شتهرت  وال��ت��ي  لأ�شرته  الكبر  الهتمام  خ��الل 
املحمل  ن�شيب  من  القفال  �شباقات  يف  انت�شار  اأول  ك��ان  حيث 
املخ�شرم حممد  النوخذة  لوالده  ملكيته  تعود  وال��ذي  العوير 
ن�شيب  التايل من  العام  النت�شار يف  كان  بينما  الطاير  �شعيد 
عبيد  املخ�شرم  ال��ن��وخ��ذة  عمه  ميتلكه  وال���ذي  ف��ار���س  املحمل 

�شعيد الطاير.
واأكد انه بحكم الهوي الكبر لأ�شرته يف عامل البحر فقد تربي 
ليوا�شل م�شرته  ملع جنمه  ذل��ك  وم��ن  اأي�شا  البحر  على حب 
�شي�شارك �شمن  ل��راي��ة اجل��ي��ل احل���ايل حيث  ق��وة ح��ام��ال  بكل 
4 لي�شاعده على تكرار اجن��ازه يف الفوز  طاقم املحمل القفاي 

باللقب الكبر مرة اأخرى بعد اجنازه الكبر عام 2009.
الطاير  حميد  قال  للحدث  والتح�شرات  ال�شتعدادات  وحول 
املا�شي  ال�شباق  نهاية  بعد  ب��داأت  والتجهيزات  التح�شرات  اإن 
اأداء  اأف�شل  اإىل  للو�شول  جتهيز  حالة  يف  نظل  ال��ع��ام  وط���وال 
النتائج  تظهره  ما  وه��ذا  دائما  املقدمة  اإىل  ال�شعود  اج��ل  من 
من �شباق اإىل اآخر حيث مل يغب املحمل القفاى 4 عن من�شات 
كبر  ك�شرف  بالتاأكيد  النامو�س  لنيل  ون�شعي  اأب���دا  التتويج 

واجناز فريد وفخر ي�شعي اإليه كل جمتهد.
 ا�ستديو خا�س يف امليناء ال�سياحي

)دبي الريا�شية( تنقل مراحل ال�شباق اليوم
لع�شاق  متميزة  خدمة  الريا�شية(  )دب��ي  امل�شاهر  قناة  تتقدم 
خالل  م��ن  ال��رتاث��ي��ة  ال�شباقات  وحم��ب��ي  البحرية  ال��ري��ا���ش��ات 
ال�شاعة  النطالقة يف متام  منذ  لل�شباق  واملبا�شر  احلي  النقل 
ال�شباق  نهاية  بعد  التتويج  م��وع��د  وح��ت��ى  رب��ع��ا  اإل  ال�شاد�شة 
منذ  القفال  �شباق  مع  امل�شتمرة  ومبادرتها  توا�شلها  اإط��ار  يف 

تاأ�شي�شه عام 1991.
اأمري  را�شد  الياب�شة  من  يقوده  ال��ذي  العمل  فريق  و�شيقوم 
ق��ن��وات دبي  ال��ك��رمي وع��رب  امل�شاهد  للقناة بو�شع  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
الريا�شية يف ال�شورة مبكرا حيث �شيقوم الوفد املرافق لقافلة 
ال�شباق  مراحل  مبتابعة  ال�شندغة  الباخرة  منت  على  ال��ن��ادي 
م�شار  اأن��ح��اء  خمتلف  على  تن�شر  �شوف  التي  ال��ك��ام��رات  ع��رب 
ال�شباق وبلم�شات الزميلن حممد الكتبي وعي�شي احلتاوي مع 

التعليق املبا�شر لثاين جمعة بالرقاد.
بتخ�شي�س  ال�شياحي  امليناء  يف  املرابط  الوفد  �شيقوم  حن  يف 
عبداخلالق  الزميل  باإ�شراف  النادي  مقر  من  مبا�شر  ا�شتديو 
عبداهلل  احمد  الزميل  تقدمي  وم��ن  عرفة  و�شلطان  اخلمي�س 
ث��ال��ث حيث  ب��ن  غ��ف��ان وجمعة  ب��ن  �شلطان  م��ع �شيفيه  ج��وك��ه 
�شيتطرقون لكل تطورات ال�شباق واأي�شا طرح اأ�شئلة خا�شة على 
اجلمهور والذي ميكن له التوا�شل مع الربنامج عرب الت�شال 

املبا�شر على الرقمن 043994149 او 043994181.

برعاية حمدان بن را�سد

�سباق )القفال 23( ينطلق من )�سري بونعري( اليوم
103 حمماًل تتناف�س على اأغلى األقاب املو�سم البحري
م�ساركة �سرفية اأملانية تعزز من مكانة احلدث وتك�سبه الكثري
فر�سة للجمهور ملتابعة طالئع ال�سفن قبالة برج العرب

مي�شيموفيت�س  زفيزدان  الو�شط  لعب  �شتبعد  ال�شابة  اإن  ام�س  البو�شنة  مدرب  �شو�شيت�س  �شفوت  قال 
واملدافع اوجنن فراني�س عن لقاء الفريق امام لتفيا يوم ال�شابع من يونيو املقبل يف ت�شفيات كاأ�س العامل 
22 لعبا  2014.وقال �شو�شيت�س يف موؤمتر �شحفي بعد العالن عن ت�شكيلة مكونة من  القدم  لكرة 
ملواجهة لتفيا ومباراة عمان الودية عقب ثالثة ايام �شيغيب فراني�س حتى نهاية م�شوار الت�شفيات ب�شبب 
ان مي�شيموفيت�س  نعلم  القادمة. وا�شاف  املباراة  املدة لكن نتمنى عودة مي�شيموفيت�س يف  ا�شابة طويلة 
يعني الكثر للفريق وفراني�س مهم اي�شا ب�شبب �شرعته لكن ل يوجد اعذار اذا مل نتغلب على لتفيا. 
وتابع نحتاج للح�شول على 12 نقطة من املباريات اخلم�س القادمة اذا اردنا حتقيق هدفنا. ومل تتاأهل 
البو�شنة من قبل لنهائيات اي بطولة كربى كدولة م�شتقلة لكنها تت�شدر املجموعة ال�شابعة يف الت�شفيات 
الوروبية بر�شيد 13 نقطة من خم�س مباريات بعد فوزها 3-1 على اليونان يف مار�س املا�شي.و�شيقود 
اخلط  المل��اين  �شتوجتارت  لعب  ابي�شفيت�س  وفيداد  الجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  مهاجم  جيكو  ايدين 
المامي للبو�شنة امام لتفيا.و�شيعود مراليم بيانيت�س �شانع لعب روما اليطايل اىل �شفوف البو�شنة 

بعد غيابه عن لقاء اليونان. 



�سوء معاملة الطفل يف ال�سغر تعر�سه للبدانة يف الكرب
حذرت درا�شة طبية من اأن الطفال الذين يتعر�شون ل�شوء املعاملة والعنف 
يف طفولتهم معر�شن بن�شبة 36 يف املائة لزيادة خماطر الإ�شابة بالبدانة 
يف مراحل متقدمة من اأعمارهم. وتاأتي النتائج املتو�شل اإليها يف الدرا�شة 
و285  األ��ف��ا   190 م��ن  اأك��رث  بيانات  وحتليل  الب��ح��اث  م��ن  �شل�شلة  ثمار 
�شخ�شا كانوا عينة حتليلية لكرث من 41 درا�شة. واأو�شح اأندريا داني�شي 
اأ�شتاذ الطب النف�شي مبعهد الطب النف�شى التابع لكلية كينج الربيطانية 
وامل�شرف على الأبحاث اأن كل الدلئل النف�شية والطبية ت�شر اإىل اأن وقوع 
الطفولة  مرحلة  يف  خا�شة  حياته  بداية  يف  املعاملة  و�شوء  للعنف  الطفل 
الهامة يجعله هدفا لالإ�شابة بالبدانة يف مراحل متقدمة من عمره. ويف 
حماولة لتقييم تاأثر العوامل الجتماعية والنف�شية التي توؤثر �شلبا على 
�شحة الطفل خا�شة اإ�شابته بعدد من المرا�س.. قام الباحثون مبراجعة 
التاريخ ال�شرى ملجموعة من الطفال ودرا�شة عدد من العوامل امل�شاهمة 
يف تن�شئتهم منها عالقتهم باأولياء اأمورهم وم�شتواهم الجتماعي وعوامل 
التدخن بن اأولياء المور. وتو�شل الباحثون اإىل اأن �شوء املعاملة والعنف 
ب�شحتهم  وفتكا  تاأثرا  الأ�شد  العوامل  اأه��م  من  يعد  الأطفال  معاملة  يف 

ويعر�شهم لالإ�شابة بالبدانة يف مراحل متقدمة من اأعمارهم.

حتذير دويل من االحتفاظ باأ�سرار كورونا نوفل 
اإ�شابة  ح��الت  فيها  ظهرت  التي  ال���دول  العاملية  ال�شحة  منظمة  ح��ذرت 
ودعتها  املعلومات،  تبادل  ع��دم  مغبة  من  نوفل  كورونا  بفرو�س  حمتملة 
الفرو�س  اأرب��اح من وراء  التجارية بتحقيق  ال�شماح للمختربات  اإىل عدم 
ال�شعودية حيث ظهرت  وقالت  ال��ع��امل.   اأنحاء  �شخ�شا يف   22 قتل  ال��ذي 
اأول ا�شابة باملر�س اإن تطوير اختبارات الت�شخي�س للمر�س تاأخرت ب�شبب 

حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالفرو�س والتي ميلكها خمترب اأجنبي.
وقالت املديرة العامة لل�شحة العاملية مارغريت ت�شان، اأمام وزراء ال�شحة 
باملوؤمتر ال�شنوي للمنظمة يف جنيف، اإنه مت �شفقات بن الباحثن لأنهم 
يريدون احل�شول على امللكية الفكرية اأو لأنهم يريدون اأن يكونوا اأول من 
تكتب عنهم الدوريات العلمية. ودعت ت�شان اإىل الت�شدي لهذه امل�شكالت، 

واأكدت اأن امللكية الفكرية لن تقف يف طريق اأعمال ال�شحة العامة.
وقال وكيل ال�شحة ال�شعودية زياد ممي�س اأمام املوؤمتر اإن اكت�شاف الفرو�س 
تاأخر ثالثة اأ�شهر، اإذ مت اكت�شافه يف �شبتمرب-اأيلول بعد ثالثة اأ�شهر من 
اأخذ اأحد الباحثن عينة من ال�شعودية اإىل مركز اإيرا�شمو�س الطبي بهولندا 
الذي ح�شل على براءة الخرتاع. واأ�شاف ممي�س اأن براءة الخرتاع اأخرت 
تطوير اأدوات الت�شخي�س والختبارات امل�شلية للفرو�س، اإذ اأنه مت توقيع 
عقود مع �شركات الأم�شال و�شركات الأدوية امل�شادة للفرو�شات ومن ثم 

اأ�شبحت هناك اتفاقيات يجب اأن توقع عليها اأي جهة معنية.
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من�سة مكوك 
اأتالنت�س لالإيجار 

والف�شاء  ال��ط��ران  اإدارة  و�شعت 
الأم���رك���ي���ة )ن���ا����ش���ا( لف���ت���ة كتب 
عليها لالإيجار على اإحدى من�شات 
اإطالق مكوك الف�شاء اأتالنت�س يف 
ولي��ة فلوريدا، وذل��ك بعد عامن 
ع��ل��ى ان��ط��الق ه���ذا امل��ك��وك للمرة 

الأخرة.
وتتطلع )نا�شا( اإىل تاأجر املن�شة 
ابتداء  اأكرث،  اأو  ملدة خم�س �شنوات 
الأول  اأك��ت��وب��ر-ت�����ش��ري��ن  اأول  م��ن 

القادم.
اإع���الن ن�شر يف موقعها  وق��ال��ت يف 
اإنها  ل��ل��م�����ش��رتي��ات،  الإل����ك����رتوين 
لتويل  اأك���رث  اأو  �شركة  ع��ن  تبحث 
اأع���م���ال ت�����ش��غ��ي��ل و���ش��ي��ان��ة جممع 

الإطالق 39 اإيه .
 ، اإي���ه   39 وُت��ع��د من�شة الإط����الق 
املن�شاآت  واح��دة من بن مئات من 
التي تعود لعهد املكوك الف�شائي، 

والتي مل تعد )نا�شا( بحاجة لها.
والف�شاء  ال��ط��ران  اإدارة  وتعتزم 
الأم���رك���ي���ة جت���دي���د جم��م��ع 39 
ب��ي ل���ش��ت��خ��دام��ه يف ن��ظ��ام اإطالق 
�شواريخ الف�شاء وكب�شولة اأوريون 
الف�شائية امل�شممة حلمل رواد اإىل 
وجهات اأبعد من املحطة الف�شائية 

الدولية.
وجممع 39 بي هو جممع اأبحاث 
ي���دور  دولر،  م��ل��ي��ار   100 ك��ل��ف 
ح����ول الأر�������س ع��ل��ى ارت���ف���اع يبلغ 

حوايل 400 كيلومرت.

راأت م�سّلَحني فماتت هلعًا 
الرو�شي،  القوقاز  �شمال  يف  مدر�شة  رئي�س  نائبة  توفيت 
بعد اأزمة قلبية اأ�شابتها ب�شبب اخلوف من روؤية م�شلَحْن 

يدخالن فناء املدر�شة.
م�شدر  عن  )نوفو�شتي(  الرو�شية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
خ�شاف  مدينة  يف  مدر�شة  رئي�س  نائبة  اأن  رو�شي  اأمني 
اأن  لبثت  م��ا  قلبية  ب��اأزم��ة  اأ�شيبت  الداغ�شتانية،  ي��ورت 
ف��ارق��ت احل��ي��اة بعد وق��ت م��ن روؤي��ت��ه��ا م�شلَحْن يف فناء 

املدر�شة.
ال��ن��ار على  اأط��ل��ق��ا  اث��ن��ن  اأن م�شلحن  امل�����ش��در  واأو����ش���ح 
عنا�شر من ال�شرطة خالل عملية مطاردة، واأ�شابا اثنن 
منهما بجراح قبل اأن يلوذا بالفرار ويدخال فناء املدر�شة 

حيث راأتهما نائبة رئي�شها.
واأظهر الفح�س الطبي اأن وفاتها نتجت عن اأزمة قلبية 
م��ن موقع  ال��ف��اّري��ن  امل�شّلحن  م�����ش��اه��دة  ب��ع��د  اأ���ش��اب��ت��ه��ا 

ال�شتباك مع عنا�شر ال�شرطة.
واأ�شار امل�شدر اإىل اأن امل�شّلحن قتال بعد ذلك يف ا�شتباك 

مع رجال الأمن عندما حاول الفرار من املدينة.

اختلف مع خطيبته ف�سوه وجهها 
متكن الأمن التون�شي من اإلقاء القب�س على �شخ�س يبلغ 

من العمر 28 �شنة، اأقدم على ت�شويه وجه خطيبته.
م�شوؤول  اأمني  م�شدر  عن  نيوز  ال�شباح  �شحيفة  ونقلت 
اأّن فتاة يف بداية العقد الثالث من عمرها عاملة مب�شنع 
تعر�شت لعتداء بالعنف ال�شديد بوا�شطة اآلة حادة على 
م�شتوى الوجه من قبل خطيبها وحلت بامل�شت�شفى لتلقي 

العالج.
واأ�شار امل�شدر اإىل اأّنه مّت اإيقاف مقرتف الفعلة وب�شماعه 
اعرتف مبا ن�شب اإليه من اأفعال مرجعا ذلك اإىل خالف 

جد بينهما.

االإ�ساءة ال�سناعية لياًل تربك النوم 
ذكرت ال�شحف الربيطانية ام�س بع�س امل�شار التي ميكن 
اأن ت�شيب ال�شخ�س اأثناء النوم نتيجة تعر�شه لالإ�شاءة 
احلوا�شيب  اأو  ال��ت��ل��ف��از  ���ش��ا���ش��ات  م��ن  املنبعثة  ال�شاطعة 
وغ���ره���ا، وت���ن���اول خ��رب اآخ����ر ت��رك��ي��ز الأذك���ي���اء يف اإبعاد 
امللهيات التي ت�شتت اأذهانهم، واأخرا درا�شة حتمل الأمل 

للم�شابن باحلكة ميكن اأن جتنبهم احلك املتكرر. 
فقد ن�شرت �شحيفة غارديان حتذيرا لبع�س كبار الأطباء 
واحلوا�شيب  ال��ت��ل��ف��از  ���ش��ا���ش��ات  م��ن  املنبعث  ال�����ش��وء  ب���اأن 
ب��اأن��واع��ه��ا وال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ق��د ي��رب��ك ال���ن���وم، ويزيد 
القلب  واأم��را���س  البدانة  مثل  باأمرا�س  الإ�شابة  خطر 

والكتئاب.
ا�شتخدام  اأو  ال��ت��ل��ف��از  م�����ش��اه��دة  اأن  م��ن  الأط���ب���اء  وح���ذر 
احلوا�شيب اأو الهواتف الذكية بعد هبوط الظالم ميكن 
م�شاكل  عنه  ينجم  مم��ا  ال��ن��وم  م��ن  ال�شخ�س  ي��ح��رم  اأن 
ال�شاطعة ليال  ال�شا�شات  التحديق يف  اإن  �شحية. وقالوا 
خطر  ويزيد  للج�شم  الطبيعية  التناغمات  على  ي�شو�س 
ال�شكتة  ومنها  ال��ن��وم،  بقلة  املرتبطة  الطبية  احل���الت 

الدماغية.

كمبيوترات بعيون واأذان
توقع �شتيف براون املتخ�ش�س يف درا�شات امل�شتقبل لدى �شركة انتل اأن ي�شبح لأجهزة الكمبيوتر قريباً جداً عيون 
واأذان واأن تفهم ما يقول الإن�شان لها. وذكر براون اأمثلة كثرة ت�شرح نظرته للم�شتقبل يف موؤمتر �شي 2-ام تي اإل 
حول التجارة والإبداع يف مونرتيال، منها اأن اأ�شواء ال�شيارات �شت�شبح مزودة بكامرا وبرقاقة معلوماتية تتيحان 

لها تفادي قطرات املطر او حبيبات الثلج عند توجيه �شعاعها، وبالتايل تاأمن اإنارة اأف�شل على الطرقات.
واأكد اأن التغرات التي طراأت يف العقد املا�شي �شتبدو ب�شيطة ، مقارنة بتلك التي �شتحدث بف�شل اأجهزة الكمبيوتر 
يف ال�شنوات الع�شر املقبلة. وحتدث براون الذي يع�شق التكنولوجيات اجلديدة ويرى فيها �شحراً عن جناح طائرة 
الإقالع  الرياح، فتت�شاعف قوته يف  يتفاعل مع حركة  اأن هذا اجلناح  و�شرح  �شمع عنه يف جامعة بركلي.  مفكر 
اأفكارا  40 يف املئة. وقال براون الذي يجوب العامل كي يقدم اإىل موظفي انتل  وتنخف�س مقاومة الرياح بن�شبة 
حول امل�شتقبل تخيلوا منافع ذلك يف جمال ا�شتهالك الوقود . واأ�شاف اأنه �شيتم بعد ثالث اأو خم�س �شنوات ت�شنيع 
�شيارات ت�شر من دون �شائق، لكنها قد ل تطرح على الفور يف الأ�شواق ب�شبب عوائق متعددة، اأبرزها قانونية وتابع 
اأن املر�شى �شيتمكنون قريباً من ابتالع اأقرا�س حتتوي على اأجهزة كمبيوتر �شغرة تعرب اأج�شامهم كي ترى ما 
يح�شل عن قرب وت�شجله عند خروجها واختتم �شتيف براون قائاًل اإن العامل ميكن اأن يكون اأف�شل اإذا جعلناه اأكرث 

ذكاًء ، داعياً اإىل دمج الثقافة والتكنولوجيا .
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يدفع 100 األف ريال للتفريق بني زوجني
جلاأ �شاب �شعودي اإىل �شاحر اإفريقي ودفع له مبلغ 100 األف ريال 
بينهما  والتفريق  �شديقه،  زوجة  لتطليق  دولر(  األف   26.66(

رغبة منه يف الزواج بها بعد طالقها. 
ونقلت �شحيفة عكاظ ال�شعودية عن من و�شفته باأنه راق معروف 
يف املدينة املنورة الذي اأبطل العمل ال�شحري، قوله اإن ال�شاب رغب 
يف الرت��ب��اط ب��زوج��ة اآخ��ر تربطه ب��ه �شداقة منذ اأك��رث م��ن 15 
عاما، فلجاأ اإىل ال�شاحر الأفريقي الذي طلب منه مبلغ 100 األف 

ريال م�شتغال حر�س ال�شاب على فك ارتباط زواج �شديق عمره.
املبلغ  ال�شاب  دف��ع  ا�شمه،  ع��ن  يك�شف  ال���ذي مل  ال��راق��ي،  واأ���ش��اف 
اأثر �شديقه للقيام بعمل  املطلوب وبداأ ال�شاحر يف احل�شول على 
�شحر، يت�شبب يف فك ارتباطه بزوجته ليتمكن ال�شاب من الزواج 
منها، اإل اأن الزوج ر�شد تاأثر ال�شحر الذي ت�شبب يف عدم رغبة 
يحدث  اأن  قبل  ال�شرعية  الرقية  اإىل  فلجاأ  ببع�شهما  ال��زوج��ن 
الطالق بينهما ومت اإبطال ال�شحر وعادت حياتهما اإىل طبيعتها. 

ت�سويه ن�ساء حلمايتهن من االختطاف
ت�شتهر ن�شاء قبيلة اأباتاين به�شبة اأباتاين يف الهند، منذ الع�شور 
ب�����ش��دادات كبرة  امل�����ش��دودة  ال�شكل  ال��غ��ري��ب��ة  ب��اأن��وف��ه��ن  ال��ق��دمي��ة 

احلجم.
يبلغ �شكان قبيلة اأباتاين حوايل 60 األف وي�شيد بهم اأهايل الهند 

لرباعتهم يف الزراعة دون ا�شتخدام الآلت واحليوانات.
القبيلة تاريخهم وتقاليدهم يف �شجالت ولكنهم  مل يدون �شكان 
�شدادات  اإىل جيل. وتقليد  �شفوياً من جيل  نقلها  توارثوها ويتم 
الأنوف التي ترتديها معظم ن�شاء القبيلة هو واحد من التقاليد 
ن�شاء  على جميع  كان  املا�شي  ففي  تتال�شى،  ب��داأت  التي  القدمية 
القرية ارتداء هذا الأك�شي�شوار الغريب لت�شويه جمالهن، ولكن يف 

عام 1970، توقف هذا التقليد كلياً، ودخل عامل الن�شيان.
وفقا ل�شكان اأباتاين، جاء تقليد ال�شدادات امل�شوهة لالأنوف بهدف 
حماية ن�شاء القرية من الختطاف، اإذ كانت ن�شاء اأباتاين تعتربن 
من اأجمل ن�شاء املنطقة، وكثراً ما كانت القبائل املجاورة تداهم 
قراهم خلطفهن. ولت�شويه جمالهن، بداأت ن�شاء اأباتاين يف ارتداء 
اجلبهة  من  اأفقي  بخط  وجوههن  وو�شم  الب�شعة  ال�شدادات  هذه 

اإىل طرف الأنف، وو�شع خم�شة خطوط اأخرى على ذقونهن. 

يدفع 1.5 مليون دوالر لي�سافر اإىل الف�ساء
دفع اأحد الراغبن بالفوز مبقعد اىل جانب �شيف جمهول خالل 
بنيويورك،  علني  م��زاد  مليون يف   1.5 الف�شاء،  اىل  العمر  رحلة 
ليوناردو  الأم���رك���ي  ال��ن��ج��م  ه���و  ال�����ش��ي��ف  اأن  لح���ق���اً  ليكت�شف 
دي��ك��اب��ري��و. وذك���ر م��وق��ع )ه��ول��ي��ود ري��ب��ورت��ر( الأم��رك��ي اأن اأحد 
امل�شاركن يف مزاد يف نيويورك بعنوان رحلة من العمر اإىل الف�شاء 
قبل  باملقعد،  ليفوز  دولر  مليون   1.5 دف��ع   ، جمهول  �شيف  مع 
اأن يك�شف املنتج الهوليودي، هاريف واين�شتاين، اأن ال�شيف املجهول 
الهوية هو ليوناردو ديكابريو. وقال واين�شتاين ممازحاً اإن كثراً 
من الأ�شخا�س يف عامل الأفالم اأرادوا م�شاهدة ديكابريو يطر اإىل 
الفائز  و�شيتمكن   . ع��ودة  بال  يذهب  روؤيته  اأرادوا  لكنهم  الف�شاء 
باملزاد من ال�شفر اإىل الف�شاء على منت رحلة من �شركة فرجان 
غالكتك يف مقعد قرب ديكابريو. يذكر اأن ق�شماً من املال املجموع 

ماريون كوتيار خالل و�سولها حل�سور العر�س الأول لفيلم )املهاجر( �سمن مهرجان كان ال�سينمائي الدويل الـ66 يف يف املزاد �شيذهب اإىل الأعمال اخلرية ملكافحة مر�س الإيدز.
فرن�سا )يو بي اآي(

كلب اأماندا �سيفريد بفيلم جديد
ال�شهرة  الأم��رك��ي��ة  املمثلة  ذك��رت 
فن  ك��ل��ب��ه��ا  اأن  ���ش��ي��ف��ري��د  اأم�����ان�����دا 
وقالت  ج��دي��د  ف��ي��ل��م  ���ش��ي�����ش��ارك يف 
مقابلة  يف  ع���ام���ا(   27( ���ش��ي��ف��ري��د 
ت���ل���ي���ف���زي���ون���ي���ة م������ع الإع�����الم�����ي�����ة 
اأم�س  اإل����ن دي��غ��ن��ر���س  الأم��رك��ي��ة 
فن  اإن  املحلي(  )بالتوقيت  الأول 
اعتبارا من  الكامرات  اأم��ام  �شيقف 
اأيلول )�شبتمرب( املقبل، م�شيفة اأنه 
لي�س م�شموحا لها بالك�شف عن دوره 
اأن كلبها  يف الفيلم وذكرت �شيفريد 
وهو  ب��ا���ش��ت��م��رار،  جانبها  اإىل  ي��ق��ف 
وقالت:  منها،  ال��دع��م  الآن  ينتظر 
اإنه يلعب معي وين�شت اإيل ويحبني 

ويتطلع اإيل طوال الوقت .

عار�سة تتعرث مرات عديدة 
انت�شر على موقع اليوتيوب فيديو 
اأزي��اء وهي  لعار�شة  كوميدي ج��داً 
ب�شبب  العر�س  �شجادة  تتعرث على 
نال  تنتعله.  ال���ذي  ال��ع��ايل  الكعب 
�شبكات  على  عر�شه  عند  الفيديو 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ع���دد عاٍل 
اأن��ه نال  م��ن م��رات امل�شاهدة، غ��ر 
ال�شخرية  ترف�س  ا�شتنكار  دع��وات 
م��ن ت��ل��ك ال��ع��ار���ش��ة ال��ت��ي �شقطت 

رغماً عن ارادتها.

هبوط ا�سطراري 

ملروحية ت�سارلز وزوجته
ويل  تقل  التي  املروحية  ا�شطرت 
ت�شارلز  الأم��ر  الربيطاين  العهد 
وزوج��ت��ه دوق���ة ك��ورن��وال للهبوط 
ا���ش��ط��راري��ا اث��ن��اء ت��وج��ه��ه��م��ا اإىل 
هاي  مهرجان  يف  للم�شاركة  ويلز 
ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت  الأدب��������ي 
تلغراف ام�س اإن مروحية الزوجن 
لندن،  و���ش��ط  م��ن  اقلعت  امللكين 
لكنها اأٌج��ربت بعد مرور نحو 15 
هبوط  باأنه  و�شف  ما  على  دقيقة 
ا�شطراري حمكم يف مطار بقرية 
دنهام يف مقاطعة باكينغهام�شاير.

ُيعتقد  ت��ق��ن��ي��اً  خ��ل��اًل  اأن  وا���ش��اف��ت 
اأن�����ه امل�������ش���وؤول ع���ن ع��رق��ل��ة رحلة 
اإىل ويلز،  ت�شارلز وزوجته  الأم��ر 
اإىل  تقلهما  التي  املروحية  واجبار 
جانب ثمانية اآخرين على الهبوط 

ا�شطرارياً.

للف�شاء  املاأهولة  الرحالت  درا�شة عن  نتائج  اأظهرت 
على  يعي�شون  رمب��ا  ال�شركات  باحثي  اأن  امل�شتقبل  يف 
�شطح القمر يف الوقت الذي يتوجه فيه رواد الف�شاء 
زيارة  نا�شا يف  المريكية  والف�شاء  الطران  ادارة  يف 

لكويكب يف ع�شرينيات القرن احلايل.
موؤ�ش�شة  اأجرتها  اللثام  عنها  اأميط  التي  وال��درا���ش��ة 

بيجيلو للف�شاء بطلب من نا�شا.
ال�شركة  ب��ي��ج��ي��ل��و م��وؤ���ش�����س ورئ��ي�����س   وق����ال روب�����رت 
ومقرها ل�س فيجا�س ان الدرا�شة اأظهرت الكثر من 
ال�شركات  م��ن  كثر  جانب  م��ن  واله��ت��م��ام  احلما�شة 

لهذه امل�شاريع.
الدوائية  الب��ح��اث  ت��رتاوح بن  امل�شاريع  اأن  واأ���ش��اف 
يف املوائل التي تدور حول الر���س اىل الرحالت اىل 
الذي  التقرير  �شطح الر���س م�شت�شهدا مب�شودة من 

�شي�شدر يف غ�شون اأ�شابيع قليلة.
وتعتزم نا�شا ان تتبع برنامج حمطة الف�شاء الدولية 
بحلول  ك��وي��ك��ب  اىل  ف�����ش��اء  ل����رواد  رح���الت  بتنظيم 

2025 وثم اىل املريخ بعد ذلك بنحو ع�شر �شنوات.

المريكي  الرئي�س  اقرتحها  التي  امليزانية  وتطلب 
الول من  ت��ب��داأ يف  التي  املالية  لل�شنة  اوب��ام��ا  ب���اراك 
لنا�شا  دولر  م��الي��ن   105 الول  ت�شرين  اأك��ت��وب��ر 
للعثور على كويكب �شغر  العمل يف مهمة  تبداأ  كي 
واع��ادة و�شعه حول القمر من اأحل زي��ارة م�شتقبلية 

لرواد الف�شاء.
وقال بيجيلو لل�شحفين يف موؤمتر عرب الهاتف اأم�س 
للف�شاء  بيجيلو  بينها  وم��ن  ال�شغرة  ال�شركات  ان 

مهتمة اأكرث بالقمر نف�شه.
يف  الف�شاء  عمليات  مدير  جر�شتنماير  وليام  وذك��ر 
نا�شا خالل املوؤمتر اأن من املهم بالن�شبة لنا اأن نعرف 
ون�شاط  القمر  بن�شاط  الهتمام  من  ق��درا  هناك  اأن 

�شطح القمر.
واأ�شاف ميكن اأن ن�شتفيد مما يفعله القطاع اخلا�س 
واأنظمة  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة  ال����رح����الت  م��ث��ل  جم�����الت  يف 
ال��الزم��ة لل�شفر  دع��م احل��ي��اة وغ��ره��ا م��ن التقنيات 
 400 بعد  على  الف�شاء  ملحطة  املرتفع  امل��دار  خ��ارج 

كيلومرت.

م�ساريع جتارية على القمر

اأندروود تترّبع ملت�سرري اأوكالهوما 
ترّبعت املغنية كري اأندروود، مببلغ مليون دولر ل�شالح ال�شليب الأحمر الأمركي لدعم جهود اإغاثة 

املت�شّررين من الأعا�شر التي �شربت م�شقط راأ�شها اأوكالهوما.
اأ�شدرت بياناً قالت فيه لقد �شاهدت الدمار يف م�شقط راأ�شي  اأن��دروود  اأن  اأون لين(  وذكر موقع )اإي 

اأوكالهوما خالل اليام املا�شية بحزن كبر ، وتابعت مب�شاعدة جمهوري الذي ح�شر حفالتي خالل 
العام املا�شي، ميكننا اأن نقّدم لل�شليب الأحمر دعماً اإ�شافياً لعون الذين ت�شرروا من الأعا�شر .
وكان جنوم اآخرون اأمثال كيفن دوران وديفيد �شبايد، قد اأعلنوا عن تربعات ل�شالح املت�شررين 

من الأعا�شر.
الذي ي�شرب  الإع�شار  اأن ح�شيلة �شحايا  اأعلنت  اأوكالهوما  الطبية يف  ال�شلطات  وكانت 
 7 بينهم   ،24 ه��و  الأم��رك��ي��ة  اأوك��اله��وم��ا  ب��ولي��ة  �شيتي و�شواحيها  اأوك��اله��وم��ا  مدينة 

اأطفال، كما تلقى 242 �شخ�شاً، بينهم 58 طفاًل، العالج يف امل�شت�شفيات


