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حاكم عجمان ي�ستقبل 
اأبطال كاأ�ص ات�ساالت

عربي ودويل

حمدان بن زايد ي�ؤكد: االمارات بف�سل خليفة متكنت 
من القيام مببادرات فعالة ملكافحة جرائم االجتار بالب�رش 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

النفط بيد ث�ار �س�ريا 
وت�سكيك بجدوى م�ؤمتر جنيف 

•• دبي-وام:

�ط��ل��ع ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
دبي  ف��ى  �ل�شحة  هيئة  ��شرت�تيجية  م��ك��ون��ات  ع��ل��ى 
�لتنمية  فى  دبي  �م��ارة  و��شرت�تيجية  تتو�كب  بحيث 

�مل�����ش��ت��د�م��ة وت��رتج��م روؤي����ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لبعيدة �ملدي مل�شتقبل دبي 
لأن تكون مق�شد� لل�شياحة �لعالجية �إن على م�شتوي 

�خلليج و�ل�شرق �لو�شط �و على �مل�شتوي �لعاملي.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �شموه قبل ظهر 
�ل  ج�شر  ع��ن��د  م��ق��ره��ا  ف��ى  �ل�شحة  هيئة  �إىل  �م�����س 
�ل�شيخ حمد�ن بن  مكتوم ور�فق �شموه خاللها �شمو 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم. 
   )�لتفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �أ���ش��در 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
قر�ر�  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
بتكليف �شعادة �شيف بدر �لقبي�شي مبهام مدير عام 

هيئة �أبوظبي لالإ�شكان.
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ح�شر  �خ��رى  جهة  م��ن 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 

ماأدبة  �م�س  ظهر  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
حممد  مظفر  ل�شموه  تكرميا  �أقامها  �لتي  �لغد�ء 
م��ن��زل��ه يف منطقة  �ل��ع��ام��ري وذل����ك يف  خ��م��و���ش��ه 

�مل�شعودي مبدينة �لعني.
و�لأقارب  �لأ���ش��رة  و�أف���ر�د  �لعامري  و�أع��رب مظفر 
بالزيارة  و���ش��ع��ادت��ه��م  ت��رح��ي��ب��ه��م  ع���ن  و�مل����دع����وون 
�لكرمية ل�شمو ويل عهد �أبوظبي... وتبادل �شموه 

مع �حل�شور �لأحاديث �لودية. 
)�لتفا�شيل �س2(

   

ا�شتجابة ملا ن�شرته الفجر
الرتبية ت�سارع بتحديث امل�سميات الوظيفية 

يف نظام بياناتي وفق الهيكل اجلديد للمناطق
•• دبي	– حم�شن	را�شد		

�جلاري  مايو   14 �ملا�شي  �لثالثاء  �لفجر  جريدة  ن�شرته  ملا  ��شتجابة 
�ملناطق  بهيكل  �مل�شئولني  ك��م  م��ن  ي��ئ��ن  ب��ي��ان��ات��ي  ن��ظ��ام  ع��ن��و�ن  ، حت��ت 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  منتقدة  ح�شاب  بال  و�ل��روؤ���ش��اء   4 ...�لأق�����ش��ام 
لإطالقها �لهيكل �لتنظيمي للمناطق �لتعليمية قبل عامني ، يت�شمن 
4 �أق�شام فقط بعدما كان بالهيكل �ل�شابق 9 �أق�شام ، �إل �أنها �أبقت وحتى 
بنظام  �ل�شابق  �لهيكل  يف  �لأق�����ش��ام  روؤ���ش��اء  م�شميات  على  �خل��ر  ن�شر 
بياناتي �خلا�س باملو�رد �لب�شرية ، فبات نظام بياناتي ي�شم 13 رئي�س 
ق�شم 4 جدد مت ت�شكينهم وفق �لهيكل �جلديد ، و9 مت �لإبقاء عليهم 

كروؤ�شاء �أق�شام وفق �لهيكل �ل�شابق .
و��شتجابة ملا مت ن�شره بال� �لفجر بادرت وز�رة �لرتبية و�لتعليم ووجه 
لقطاع  �مل�شاعد  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وكيل  �ل�شو�لح  م��رو�ن  �شعادة 
�إىل   ، �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  نهاية   388 ب��رق��م  كتابا   ، �مل�شاندة  �خل��دم��ات 
و�لتن�شيق  بالعمل  فيه  عليها  يوؤكد  بالدولة  �لتعليمية  �ملناطق  كافة 
فيما بينهما ، على حتديث �لبيانات وفق �مل�شميات �لوظيفية �جلديدة 

للوظائف �لقيادية باملناطق �لتعليمية.   )�لتفا�شيل �س5(

املزماة يك�سف ق�سة املوؤامرة الإخوانية على الإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

�أطلق مركز �ملزماة للدر��شات و�لبحوث �لعدد �لر�بع من �شل�شلة جذور 
�لتاآمر �شد �لإمار�ت حتت عنو�ن ق�شة �ملوؤ�مرة �لإخو�نية على �لإمار�ت.. 
من ت�شلل �لفكر �إىل ف�شل �ملخطط وحماكمة �ملتهمني وهو �لكتاب �لأول 

حممد بن ز�يد خالل ح�شوره ماأدبة �لغد�ء �لتي �أقامها تكرميا ل�شموه مظفر خمو�شه �لعامري )و�م(حممد بن ر��شد يطلع على عدد من م�شاريع هيئة �ل�شحة يف دبي  )و�م(

اأ�شدر قرارا بتكليف �شيف القبي�شي مبهام مدير عام هيئة اأبوظبي للإ�شكان

حممد بن زايد يح�سر ماأدبة غداء ملواطن
حممد بن را�سد يزور هيئة ال�سحة

 بدبي ويطلع على مكونات ا�سرتاتيجيتها

املالكي يدعو ل�شلة موحدة يف بغداد 

احلكومة مع  امل�سلحة  املواجهة  تدر�س  عراقية  حمافظات   6
•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت �للجان �ل�شعبية يف �ملحافظات �ل�شت �ملنتف�شة، 
�حلكومة  �شد  �مل�شلحة  �ملو�جهة  �ع��الن  تدر�س  �أنها 
�يام  خم�شة  �لعلماء  �مهلت  �ن��ه��ا  م��وؤك��دة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة، 

لتحديد موقفهم ب�شاأن خيار �لقليم �و �لعنف.
وقالت �للجان يف بيان �إن �ملحافظات �ل�شت �ملنتف�شة 
�لتي  �ملبادرة  وتد�ر�شت  �لرمادي،  �جتمعت يف مدينة 
�طلقها �شيخنا �لفا�شل �لدكتور عبد �مللك �ل�شعدي، 
وبغد�د،  دي��اىل  يف  �حلكومة  �رتكبتها  �لتي  و�جلر�ئم 
للو�شع  �خيارها  ميكن  �لتي  و�خل��ي��ار�ت  و�ل��رم��ادي، 

�لر�هن يف �لعر�ق.
وجاء يف �لبيان �أنه تقرر �أن تثمن �للجان مبادرة �ل�شيخ 
�لدكتور عبد �مللك �ل�شعدي، )مبادرة ح�شن �لنو�يا( 
خالل  م��ن  عمليا  رد�  �حل��ك��وم��ة  عليها  ردت  و�ل��ت��ي 

رف�شها ملكان �لتفاو�س �ول، و�رتكابها جر�ئم �حلرب 
يف  �جلماعية  و�لب���ادة  �لطائفي،  �لتطهري  وعمليات 
جمزرة دياىل ومناطق بغد�د �ل�شنية، وقبلها جمزرة 

�حلويجة، و��شتهد�ف �مل�شلني يف �مل�شاجد.
لذلك فان �للجان �ل�شعبية تعد هذه �ملبادرة مرفو�شة 
من قبل �حلكومة، ومل يبق �مام �هل �ل�شنة يف �لعر�ق 
�شوى خيارين لثالث لهما، �ما )�ملو�جهة �مل�شلحة �و 

�عالن خيار �لقاليم(، كما جاء يف ن�س �لبيان.
من جانبه دعا رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي �م�س �ىل �قامة 
ي��وم جمعة  ك��ل  و�ل�شيعة  �ل�شنة  ب��ني  م��وح��دة  ���ش��الة 
يف  �لطرفني  م�شاجد  ��شتهد�ف  تز�يد  بعد  بغد�د  يف 

�ل�شابيع �لخرية.
وق����ال �مل��ال��ك��ي يف ب��ي��ان وزع����ه م��ك��ت��ب��ه �لع���الم���ي �ن 
�ل�شالة �ملوحدة يفهم منها �نها جتمع �لعر�قيني من 

�ل�شنة و�ل�شيعة وهذ� ما نتمناه.

الفجر........    04:12            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:48   
املغرب.....   07:03  
الع�صاء......   08:33

اجتماع طارىء للجامعة العربية حول �شوريا 

ع�سرات القتلى بهجوم لقوات الأ�سد وحزب اهلل على الق�سري
•• عوا�شم-وكاالت:

بلغ عدد �لقتلى يف منطقة �لق�شري بريف حم�س 49 قتياًل على �لأقل 
يف �أعنف حملة ع�شكرية ت�شنها قو�ت �لنظام �ل�شوري وقو�ت حزب �هلل، 
وتتوغل قو�ت حزب �هلل يف �جتاه �لق�شري يف ظل غطاء جوي يوؤمنه له 

�لنظام.
�ل��دخ��ول �ىل مدينة  م��ن  �م�����س  �ل�����ش��وري��ة  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  ومت��ك��ن��ت 
�لق�شري )و�شط( �لو�قعة خارج �شيطرة �لنظام منذ �كرث من عام، غد�ة 

تاأكيد �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد جمدد� مت�شكه بالبقاء يف �ل�شلطة.
�ن  بر�س  فر�ن�س  وكالة  ��شمه  ك�شف  ع��دم  ف�شل  ع�شكري  م�شدر  و�ف��اد 
وب�شطت  �لق�شري  مدينة  �ىل  �ل��دخ��ول  م��ن  متكنت  �ل�����ش��وري��ة  �ل��ق��و�ت 
�لعلم  برفع  وق��ام��ت  �ملدينة  و�شط  �لرئي�شية  �ل�شاحة  على  �شيطرتها 

�ل�شوري على مبنى �لبلدية.
ب�شطت �لمن  �ل�شورية  �لقو�ت  �ن  �ل�شوري من جهته  �لتلفزيون  وذكر 
وتو��شل  ب��ه  �ملحيطة  و�مل��ب��اين  �لق�شري  ب��ل��دي��ة  مبنى  يف  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 

مالحقة من �شماهم بالرهابيني يف �ملدينة.

و�فاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لن�شان �ن �لقو�ت �لنظامية بد�ت �لحد 
ب�شن هجومها على �ملدينة �لتابعة لريف حم�س )و�شط( وقام �لطري�ن 
مقتل  عن  ��شفر  ما  �لوىل،  �ل�شباح  �شاعات  منذ  بعنف  �ملدينة  بق�شف 

ثالثني �شخ�شا بينهم �شيدة و16 مقاتال من �لكتائب �ملقاتلة.
و��شار �ملر�شد �ىل خ�شائر ب�شرية يف �شفوف �لقو�ت �لنظامية ومقاتلي 

حزب �هلل و�للجان �ل�شعبية �مل�شلحة.
و�و�شح مدير �ملر�شد ر�مي عبد �لرحمن لوكالة فر�ن�س بر�س �ن عنا�شر 
حزب �هلل �للبناين �ل�شيعي حليف �لنظام �ل�شوري يوؤدون دور� مركزيا يف 
هذه �ملعركة. ويف وقت �شابق، �لأحد، �أفاد �شهود عيان باأن �أعد�د�ً كبرية 
�جتازت  و�ملتو�شطة  �لثقيلة  بالأ�شلحة  �للبناين مدججة  �هلل  من حزب 

منطقة �لهرمل �للبنانية يف طريقها �إىل �لق�شري. 
�شيا�شيا �أعلنت جامعة �لدول �لعربية عقد �جتماع عاجل للجنة �لوز�رية 
�لعرب  �خلارجية  وزر�ء  م�شتوى  على  �ل�شورية  بالأزمة  �ملعنية  �لعربية 
�ل�شيخ  �لعربية برئا�شة  �لعامة للجامعة  �ملقبل مبقر �لمانة  �خلمي�س 
دولة  خارجية  ووزي���ر  وزر�ء  رئي�س  ثانى  �آل  ج��ر  ب��ن  جا�شم  ب��ن  حمد 

قطر.

م�سر تلوح بعملية ع�سكرية 
لتحرير اجلنود يف �سيناء 

•• القاهرة-وكاالت:

�أملح �ملتحدث با�شم �لرئا�شة �مل�شرية عمر عامر �إىل �حتمال �لقيام بعمل 
يوم  منذ  �شيناء  يف  �ملختطفني  �ل�شبعة  �جل��ن��ود  ع��ن  ل��الإف��ر�ج  ع�شكري 
�خلمي�س �ملا�شي. وقال �إن كل �لحتمالت قائمة مبا فيها �لقيام بعملية 
ع�شكرية.  وكانت تقارير �إعالمية ذكرت �أن �جلي�س �مل�شري دفع بوحد�ت 
من قو�ت �ل�شاعقة و�ملدرعات �إىل �شمال �شيناء، ��شتعد�د� للم�شاركة فى 

عملية ع�شكرية و��شعة ل�شتعادة �جلنود �ملختطفني.
وكان �لرئي�س حممد مر�شي قد �لتقى وزيري �لدفاع و�لد�خلية ورئي�س 
�للقاء  �إن  �جلمهورية  لرئا�شة  بيان  قال  حيث  �لعامة،  �ملخابر�ت  جهاز 
تناول تطور�ت �لو�شع �لأمني يف �شيناء، و�جلهود �لتي ت�شتهدف �شرعة 
�لإفر�ج عن �جلنود �ملختطفني و�إنهاء �لأزمة �لتي دخلت يومها �لر�بع.

�سالحا  ت�ستخدم  اإ�سرائيل 
املتظاهرين  لقمع  ج��دي��دا 

•• غزة-وام:

�ل�شر�ئيلي  �لح����ت����الل  �أع����ل����ن 
����ش��ت��خ��د�م قو�ته  �م�����س  ر���ش��م��ي��ا 
لقمع  ج�����دي�����د  ق���ن�������س  ������ش�����الح 
�لغربية  �ل�شفة  يف  �ملتظاهرين 
�ملحتلة. وقالت �شحيفة معاريف 
�لعرية �إن �إ�شر�ئيل قررت تغيري 
يف  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  جت���اه  �شيا�شتها 
ن�شرت  ح��ي��ث  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة 
ج���ن���ود� م���درب���ني و م�����ش��ل��ح��ني ب� 
ت���وت���و لقمع  ن�����وع  ق��ن��ا���ش��ة م����ن 

�ملتظاهرين يف �ل�شفة .

ال�سرطة  ب��ن  ا���س��ت��ب��اك��ات 
�سلفية  وجماعات  التون�سية 

•• تو�شن-وكاالت:

�ل�شرطة  ب��ني  ����ش��ت��ب��اك��ات  ن�شبت 
جماعة  وم�����وؤي�����دي  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�أن���������ش����ار �ل�������ش���ري���ع���ة، �م���������س يف 
ذلك  وج��اء  �لتون�شية.  �لعا�شمة 
فجاأة  �جل��م��اع��ة  ط��ل��ب��ت  �أن  ب��ع��د 
م���ن �أن�����ش��اره��ا �ل��ت��ج��ّم��ع يف حي 
�لت�شامن بالعا�شمة تون�س، بدل 
م��ن �لج��ت��م��اع �ل���ذي ك��ان مقرر� 
�إن  �ل����ق����ريو�ن. وق����ال ���ش��اه��د  يف 
�لهو�ء  يف  �لنار  �أطلقت  �ل�شرطة 
ل��ت��ف��ري��ق مئات  �ل����غ����از  وق���ن���اب���ل 
حي  يف  �ملت�شددين  من  �ملحتجني 

�لت�شامن بالعا�شمة.

م��ق��ت��ل ع�����س��رة ���س��رط��ي��ن 
ب��اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ه��ج��م��ات  يف 

•• كابول-ا.ف.ب:

ق��ت��ل ع�����ش��رة ���ش��رط��ي��ني �م�����س يف 
هجمات  م���وج���ة  يف  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان 
طالبان  م��ت��م��ردو  �شنها  ج��دي��دة 

كما �فادت م�شادر ر�شمية.
ج���ن���وب غرب  غ���زن���ة  ولي�����ة  ويف 
طالبان  ع��ن��ا���ش��ر  ���ش��ن  ك����اب����ول، 
�شد  تقريبا  متز�منني  هجومني 
ح��اج��زي��ن ل��ل�����ش��رط��ة �مل��ح��ل��ي��ة ما 
�شرطيني  ���ش��ت��ة  م��ق��ت��ل  �ىل  �دى 
�رب��ع��ة �خ��ري��ن بجروح  و����ش��اب��ة 
كما قال �شاحب خان �لهام قائد 
�لهجوم  وق��ع  حيث  موقر  �قليم 

�لذي تبنته طالبان.
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 تحت رعاية

 صاحـب السمــو الشيــخ خليفـــة بن زايــد آل نهيــــــان

 رئيس الدولة - حفظه الله

وبحضـــور

 صـاحـب السمــو الشيــخ مـحمــد بن راشــــد آل مكتــــوم 

 نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه الله

 تحتفل جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 بتخـريج الدفعــة الثــانية والثــالثيــن من طالبهــــا

وذلك يــوم األربعــــاء المـوافـــــق 5 يونيــــــــو 2013

في تمام الساعة الحاديــة عشر  والنصف  صباحًا

في القاعــة الكبرى بالمبنى اإلداري  بالحرم الجامعي الجديد

يرجى من جميع الخريجين التقيـــد بالمواعيـــد التاليـــة:

21 مايو الى الخميس  30 مايــو 2013

موعد تسليم زي حفل التخريج ( البشوت ) وبطاقات الدعوة وذلك من ملتقى أســرة الجامعة بمدينة 

العين (7551155 - 03 ) خالل ساعات الدوام الرسمي للجامعة من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

1 يونيــو 2013  ( بروفـــة الحفل )

الساعة 4:00 عصرًا : الحضور الى مسرح المبنى اإلداري

الساعة 5:00 عصرًا بدء تدريبات  الحفل

األربعاء 5 يونيــو 2013

الساعة   8:30 صباحا : حضور الخريجين الى القاعة الكبرى للمبنى اإلداري استعداد للحفل

الساعة  11:00 صباحا حضور الضيوف المدعوين وأولياء أمور الطالب الخريجين الى قاعة الحفل 

الساعة  11:30 صباحًا حفل تخريج الطالب بالمبنى اإلداري  بالحرم الجامعي الجديد

مالحظات :

 على جميع الخريجين إحضار  مايثبت هويتهم  ( بطاقة الهوية األصل )
 الخريجين الذين لم يتسلمو زي الحفل سيتم تسليمهم في موقع الحفل في المسرح يوم البروفة

 حضور الجمهور الى قاعــة الحفل ببطاقة الدعـــوة قبل الموعــد بنصف ساعـــة

أجمــل التهـــاني لجميع الخريجـــين وألـــف مبــــــــــروك

                                                                                                                              مع تحيات لجنــة االحتفاالت
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موؤ�س�سة دبي للمراأة توقع مذكرة تفاهم مع مدر�سة وا�سنطن للربوتوكول
�لإمار�تية  �ملر�أة  و�إمكانات  بناء قدر�ت  ت�شاعد يف  ودبلوما�شية  ثقافية 
و�ك��ت�����ش��اب �مل���ه���ار�ت �ل��ت��ي ت��ع��زز �حل��ي��اة �ل��وظ��ي��ف��ي��ة و�خل����رة �ملهنية 
بالإ�شافة �إىل تبادل �لتجارب و�خلر�ت و�ملعلومات و�إجر�ء �لدر��شات 
�ملوؤمتر�ت و�ملحافل  و�مل�شاركة يف  باملر�أة  �ل�شلة  ذ�ت  و�مل�شوح  و�لبحوث 
�لدولية و�لزيار�ت �لتبادلية. وبهذه �ملنا�شبة �أعربت �شم�شة �شالح عن 
�شعادتها بالتعاون مع مدر�شة و��شنطن للروتوكول موؤكدة �أهمية هذه 
�لتفاقية يف �ل�شتفادة من خرتهم يف جمال توفري بر�مج تدريبية 
ت�شهم يف تطوير وتنمية �ملهار�ت �ملهنية للمر�أة �لإمار�تية بهدف دعم 

م�شاركتها �لفاعلة يف �حلياة �لقت�شادية و�لجتماعية.
و�أ�شارت �إىل جهود �ملوؤ�ش�شة يف ظل توجيهات حرم �شمو �ل�شيخ من�شور 
�لرئا�شة  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�ي��د  بن 
�شمو �ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�شة موؤ�ش�شة دبي 

للمر�أة يف فتح قنو�ت للتو��شل و�ل�شر�كات مع موؤ�ش�شات على �مل�شتوى 
يخدم  مب��ا  و�مل���ب���ادر�ت  �ل�شيا�شات  م��ن  لال�شتفادة  و�ل��ع��امل��ي  �لإقليمي 

م�شلحة �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
من جانبها �أعربت باميال �إيرينغ عن �شعادتها بهذه �ل�شر�كة �لتي تتيح 
�أنه وبعد  تبادل �ملعرفة و�خلر�ت مع موؤ�ش�شة دبي للمر�أة . و�أ�شافت 
�إقليمي لها خارج  �أول مكتب  �أن مت �فتتاح مكتب �ملدر�شة يف دبي وهو 
�ملوؤ�ش�شة  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية نتطلع للعمل عن كثب مع هذه 
�لعاملة يف جمال  ل��ل��م��ر�أة  ب��ر�م��ج خا�شة  �إن�����ش��اء  �ل��ر�ئ��دة م��ن خ��الل 

�لتطوير �ملهني .
ت�شتمر  و�ل��ت��ي  �لتفاهم  م��ذك��رة  �لطرفني مب��وج��ب  ب��ني  �لت��ف��اق  ومت 
ع��ام��ني ع��ل��ى ع��ق��د �مل���وؤمت���ر�ت و�مل�����ش��ارك��ة يف ب��ر�م��ج �ل��ت��ط��وي��ر �ملهني 

�ملخ�ش�شة للمر�أة �لإمار�تية �لعاملة يف �لدولة.

•• دبي-وام:

�م�س  ل��ل��روت��وك��ول  و��شنطن  وم��در���ش��ة  ل��ل��م��ر�أة  دب��ي  موؤ�ش�شة  وق��ع��ت 
�ملهار�ت  يف  بر�مج  وتطوير  لدعم  بر�مج  �إن�شاء  بهدف  تفاهم  مذكرة 
وحتقيق  قدر�تهن  تعزيز  على  ت�شاعدهن  �لن�شائية  للقياد�ت  �ملهنية 
�ملزيد من �لتطور �لذ�تي و�ملهني. وقع �لتفاقية �شم�شة �شالح �ملديرة 
�لتنفيذية ملوؤ�ش�شة دبي للمر�أة و باميال �يرينغ رئي�شة مدر�شة و��شنطن 

للروتوكول بح�شور ممثلني عن �ملوؤ�ش�شتني وذلك يف مقر �ملوؤ�ش�شة.
�إطالق  على  للمر�أة  دب��ي  موؤ�ش�شة  حر�س  �إط��ار  يف  �لتعاون  ه��ذ�  ياأتي 
مزيد من �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لتي ت�شتهدف تعزيز دور �ملر�أة �لإمار�تية 
�ملجتمع.  يف  رئي�شي  ك�شريك  ب��دوره��ا  للنهو�س  �ملختلفة  �مل��ج��الت  يف 
تدريبية  ودور�ت  ب��ر�م��ج  ت�شميم  يف  �ل��ت��ع��اون  على  �لتفاقية  وتن�س 

الرئي�س اليمني ي�سيد بالعالقات 
الثنائية بن بالده والإمارات

•• �شنعاء-وام:

�أ�شاد �لرئي�س �ليمني عبد ربه من�شور هادي بالعالقات �لتي تربط بالده 
�أحمد علي عبد �هلل �شالح  �أد�ء �ل�شفري  بدولة �لإم��ار�ت. وقال هادي بعد 
�لعادة  فوق  ومفو�شا  �شفري�  تعيينه  مبنا�شبة  �ليمني  �م�س  فخامته  �أم��ام 
لل�شفري ميثل  �ملوقع  هذ�  �إن   .. �لإم���ار�ت  دول��ة  لدى  �ليمنية  للجمهورية 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  و�ملهمة مع  �ملتميزة  �أهمية خا�شة نظر� لعالقتنا 
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  حتياته  �شالح  �أح��م��د  �ل�شفري  ه��ادي  وحمل  �ملتحدة. 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل متمنيا له �لتوفيق 

و�لنجاح يف مهامه مبا يعزز �لعالقات �لأخوية بني �لبلدين �ل�شقيقني. 

حممد بن را�سد يزور هيئة ال�سحة بدبي ويطلع على مكونات ا�سرتاتيجيتها
•• دبي-وام:

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي على مكونات ��شرت�تيجية هيئة �ل�شحة  ر��شد 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  فى  دب��ي  �م��ارة  و��شرت�تيجية  تتو�كب  بحيث  دب��ي  فى 
�لبعيدة  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  روؤي��ة �شاحب  وترتجم 
�ملدي مل�شتقبل دبي لأن تكون مق�شد� لل�شياحة �لعالجية �إن على م�شتوي 

�خلليج و�ل�شرق �لو�شط �و على �مل�شتوي �لعاملي.
�إىل هيئة  �م�س  �شموه قبل ظهر  بها  ق��ام  �لتي  �ل��زي��ارة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�ل�شحة فى مقرها عند ج�شر �ل مكتوم ور�فق �شموه خاللها �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
ومعايل  مكتوم  �ل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �شعيد  و�ل�شيخ  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
دبي  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن  ع��ام  مدير  �ل�شيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حممد 
نائب  �ل�شمو  �شاحب  مكتب  مدير  �لفتان  ر��شد  م�شبح  �لفريق  و�شعادة 
�شعيد  خليفة  و���ش��ع��ادة  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 

�شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي.
وقد ��شتمع �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�مليدور  حممد  عي�شي  �شعادة  �شموه  �أم��ام  قدمه  �شرح  �ىل  ومر�فقوه  دبي 
�لكرتوين  ع��رف من خ��الل عر�س  �ل��ذى  بدبي  �ل�شحة  ع��ام هيئة  مدير 
�لعام  حتى   2013 �ل��ع��ام  م��ن  متتد  �لتى  �لهيئة  ��شرت�تيجية  ب��اأه��د�ف 
2025 �ملتمثلة فى حتقيق �لوقاية و�لتوعية و�شمولية �خلدمة و�لكفاءة 
مع �لفاعلية و�ل�شتثمار مع �لتناف�شية ولتنفيذ هذه �لهد�ف �لأربعة فقد 

�شي�شاف منها 116 غرفة عالج مائة و�شتة ع�شرة غرفة عالج مبختلف 
�ملبنى  �لثالث من  �إذ خ�ش�س �لدور  �أدو�ر  �لتخ�ش�شات و�ملكون من ثالثة 
�لأ�شنان  ف���رت�ت م��و�ع��ي��د م��ر���س  �لأ���ش��ن��ان للتخفيف م��ن  ل��ع��ي��اد�ت ط��ب 

وتقدمي �أف�شل �خلدمات لهم.
كما �طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم على ر�شومات 
ر��شد  م�شت�شفى  تطوير  خطة  �شمن  تنفيذها  �ملزمع  �لتخ�ش�شية  �ملر�كز 
و�جلر�حة  �ل�شرطان  ع��الج  وم��ر�ك��ز  للقلب  دب��ي  مركز  من  تتاألف  و�لتي 
�لتجميلية وجر�حة �ليوم �لو�حد و�لت�شخي�س و�لكلى بالإ�شافة �إىل �شتة 

مر�كز تخ�ش�شية قابلة للتو�شع م�شتقبال.
ولتوفري �شهولة �حلركة ووقوف �شيار�ت �ملر�جعني وزو�ر �مل�شت�شفى فقد 
مت ت�شميم مو�قف عامة يتوفر فيها خدمات م�شرتكة كالتكييف و�ملطاعم 

وحمال جتارية وغريها.
�أم����ا م��ن��ط��ق��ة �ل���ش��ت�����ش��ف��اء ف��ق��د روع����ي ف��ي��ه��ا ت��وف��ري ك���ل �أ���ش��ب��اب �لر�حة 
ذ�ت  �لو�شطية  �لبحرية  مثل  و�ل��زو�ر  و�ملر�شى  للمر�جعني  و�ل�شتجمام 
�لنو�فري حماطة بحديقة ومناطق �ألعاب لل�شغار وفلل لالأطباء وم�شاكن 
خم�س  من  فندقا  كذلك  �ملنطقة  وت�شم  و�ملمر�شني  و�ملمر�شات  للفنيني 
جنوم و�أخر عائلي يخدمان عائالت ومر�فقي �ملر�شى ي�شاف �إىل كل هذه 

�ملر�فق �حلديثة �شوق جتاري متنوع.
عالجية  غ��رف��ة  خم�شمائة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  �ل���ش��ت�����ش��ف��اء  منطقة  وم���ر�ك���ز 
لال�شت�شفاء يف مبنى متكامل من حيث �خلدمات �لعالجية لفرتة ما بعد 
�لعالج فرتة �لنقاهة وخدمات �لعالج �لطبيعي و�لريا�شي ومر�كز �لإقالع 

عن �لتدخني و�ل�شمنة �ملفرطة و�للياقة و�ل�شرتخاء وما �ىل ذلك.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  �إطلع  كما 
�ل��ت��و���ش��ع��ة �لتطويرية  دب���ي ع��ل��ى  �ل�����وزر�ء ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س  �ل���دول���ة 

مت �عتماد �شبعة ع�شر هدفا ت�شغيليا تنفذ من خالل ثالث و�أربعني مبادرة 
معززة بخطة ملر�قبة �لأد�ء وموؤ�شر�ت لقيا�س م�شتوي هذ� �لد�ء ل�شمان 

حتقيق �لأهد�ف �ملر�شومة وترجمتها على �أر�س �لو�قع. 
وت�شمن �ل�شرح �لذى قدمه مدير عام �لهيئة �لك�شف عن خطة �يجاد حلول 
عاجلة لبع�س �لتحدبات �لر�هنة وتتكون من ثالث مر�حل ق�شرية �ملدي 
تخت�س بخدمة �ملتعاملني ومتو�شطة �ملدي وهى خا�شة بال�شوؤون �لد�رية 
و�لتخ�ش�شية و�لثالثة طويلة �ملدي ذ�ت �ل�شلة باملو��شيع �ل�شرت�تيجية.

�لزيارة  خ��الل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�طلع 
�مل��ق��رتح��ة �شمن  �مل�����ش��اري��ع  على خ��ر�ئ��ط وت�شاميم ور���ش��وم��ات ع��دد م��ن 
م�شت�شفي  بناء  �ع���ادة  م�شروع  مقدمتها  ف��ى  �ل�شحة  هيئة  ��شرت�تيجية 
حمل  ليحل  �شمم  و�ل���ذى  دره���م  م��ل��ي��ار�ت  �لثالثة  تناهز  بتكلفة  ر����ش��د 
�ل�شرح  ح�شب  ر��شد  مل�شت�شفي  �لو�عد  �مل�شروع  ويتكون  �حل��اىل  �مل�شت�شفي 
بامل�شروع  �ملعنية  و�لق�شام  �لد�ر�ت  ومديرو  �مليدور  عي�شي  قدمه  �ل��ذى 
لال�شت�شفاء  و�لثانية  للعالج  و�ح���دة  منطقتني  م��ن  �خت�شا�شه  ف��ى  ك��ل 
�ىل  �شرير  ثالثمائة  ب��رج  كل  �شعة  �ب��ر�ج  ثالثة  �جلديد  �مل�شروع  وي�شم 
و�لتعقيم  عمليات  وغ��رف  �ل�شعة  وغ��رف  و�ملختر�ت  �ل�شيدليات  جانب 
�ملري�س  يحتاجها  �لتى  و�ل�شت�شفائية  و�لعالجية  �خلدمية  �ملر�فق  وكل 

مب�شتوي ر�ق ووفق �أحدث �ملعايري �لعاملية �ملعتمدة.
وت�شمنت �لت�شاميم �لهند�شية �لتي تفقدها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم يف قاعة عر�س �للوحات ت�شميم تو�شعة وحتديث مبنى 
�حلو�دث �حلايل يف م�شت�شفى ر��شد وذلك باإ�شافة مائة و�شتني �شرير� من 
م�شابي  ل�شتقبال  �مللحة  �حلاجة  وتلبية  �ل�شتيعابية  طاقته  زي��ادة  �أج��ل 

�حلو�دث و�حلالت �ملر�شية �لطارئة.
�لتي  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ع��ي��اد�ت  ت�شاميم  �إىل  وم��ر�ف��ق��وه  ���ش��م��وه  ت��ع��رف  ك��م��ا 

ملتقى  م�شروع  �شموه  و�أطلق  للهيئة  �لتابعة  دب��ي  يف  �ل�شو�ب  ل�شرت�حة 
�لأ�شرة يف �لإ�شرت�حة لإ�شفاء �أجو�ء من �لرت�بط بني �لأ�شرة وكبار �ل�شن 

�لنزلء و�لز�ئرين لال�شرت�حة.
و�شوقا  وخم�شني م�شليا  مائة  لأكرث من  م�شجد�  �مللتقى  م�شروع  وي�شم 

تر�ثيا حملية.
��شرت�تيجية �شمن  م�شاريع  ما جاء من  بع�س  على  �شموه كذلك  و�طلع 
�مل�شاريع م�شروع م�شت�شفى حممد  2025 و�أهم هذه  �لهيئة للعام  خطة 
بن ر��شد على طريق �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان وم�شروع م�شت�شفى 
م�شت�شفى  وم�����ش��روع  على  بجبل  مكتوم  �آل  م��ط��ار  منطقة  يف  مكتوم  �آل 

�خلو�نيج.
ث��م د���ش��ن �شموه يف خ��ت��ام �ل��زي��ارة م��وق��ع م��وؤ���ش��ر ب��ور���ش��ة خ��دم��ة �لعمالء 

�لإلكرتوين �لذي �شي�شهم يف قيا�س ر�شا �ملتعاملني مع �لهيئة.
�رتياحه خلطط  �أب��دى  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
يبارك  �أن��ه  �شموه  م��وؤك��د�  �مل��دى  و�لبعيدة  �لقريبة  دب��ي  يف  �ل�شحة  هيئة 
�لإن�شان وحمايته  �لتى ت�شب يف خدمة  و�مل�شاريع  و�ل��روؤى  كل �خلطو�ت 

وتوفري �لرعاية �ل�شحية �لكاملة له ولكل �أفر�د �ملجتمع.
�لقائمني  وك��ل  عمله  وفريق  �لهيئة  ع��ام  مدير  جهود  على  �شموه  و�أث��ن��ى 
على خدمة ورعاية �ملر�شى وتوفري كافة طرق �لعالج و�لر�حة و�لحرت�م 
�لهيئة  م�شت�شفيات  وزو�ر  مر�شى  جتاه  �لهيئة  منت�شبي  كل  من  �ملطلوب 
ن�شف  هي  للمري�س  و�حل�شنة  �لطيبة  �ملعاملة  �أن  �شموه  موؤكد�  عموما 

عالجه.
وودع �شموه مبثل ما ��شتقبل به من حفاوة وترحيب وتقدير بالغ للزيارة 
�أن يحفظ  د�ع��ني �هلل عز وج��ل  وف��رق عملها  �لهيئة  ع��ام  من قبل مدير 

�شموه ويدميه ذخر� للوطن ورمز� للعطاء و�لإن�شانية.

حممد بن زايد يح�سر ماأدبة غداء ملواطن

�سندوق الزكاة يح�سل على تقييم اأربع جنوم عن متيز خدماته

�سيف بن زايد يحقق اأمنية طفل اأن ي�سبح �سابط �سرطة

•• العني-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ح�شر 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ظهر �م�س ماأدبة �لغد�ء 
وذلك يف  �لعامري  ل�شموه مظفر حممد خمو�شه  تكرميا  �أقامها  �لتي 

منزله يف منطقة �مل�شعودي مبدينة �لعني.
و�أعرب مظفر �لعامري و�أفر�د �لأ�شرة و�لأقارب و�ملدعوون عن ترحيبهم 

و�شعادتهم بالزيارة �لكرمية ل�شمو ويل عهد �أبوظبي.
�لعامري  و����ش��رتج��ع  �ل��ودي��ة.  �لأح��ادي��ث  وت��ب��ادل �شموه م��ع �حل�شور   
ذكرياته مع �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
زيار�ته  يف  ل��ه  للمغفور  مر�فقته  خ��الل  م��ن  طويلة  �شنني  م��دى  على 
�ملتعددة �إىل �أبناء �شعبه يف خمتلف �ملناطق يطلع على �أحو�لهم ويتابع 
�شوؤون حياتهم �إ�شافة �ىل رحالته يف �لقن�س و�ل�شيد بال�شقور وعنايته 

بالإبل. 

•• اأبوظبي	-وام:

حقق �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�يد 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية �أمنية �لطفل 
�مل�شاب  �ل���ف���الح���ي  حم��م��د  ع��م��ري 
�ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا ..�أن  ور�ث���ي���ا مب��ر���س 
نقيب  برتية  �شرطة  �شابط  ي�شبح 
�ل�شابط.  ب��اأع��م��ال وو�ج��ب��ات  ي��ق��وم 
�أبوية  لفتة  يف  �شموه  ��شتقبل  وق��د 
�لطفل �لفالحي وهو يرتدي �لزي 
وتبادل  ن��ق��ي��ب  ب��رت��ب��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري 
وذلك  و�حلديث  �لع�شكرية  �لتحية 
جت�����ش��ي��د� ل��ل��ق��ي��م �لإن�����ش��ان��ي��ة �لتي 
�لطفل  وي��ب��ل��غ  ���ش��م��وه.  ب��ه��ا  يتحلى 
خم�س  �لعمر  م��ن  �لفالحي  عمري 
مبر�س  ور�ثيا  م�شاب  وهو  �شنو�ت 
و�أتاحت  ���ش��غ��ره  م��ن��ذ  �لثال�شيميا 
ل���ه ���ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي �ل���ت���ج���و�ل يف 
�لدوريات  �إح��دى  و��شتقل  مر�فقها 
ب�شو�رع  ميد�نية  جولة  يف  �ملرورية 
ب��ت��ح��ري��ر خمالفة  وق�����ام  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�شائقني  لأح����د  �شكلية  م���روري���ة 
�مل��خ��ال��ف��ني . و�أع������رب �ل��ط��ف��ل عن 
ي�شبح  �أن  �أمنيته  بتحقيق  �شعادته 
����ش���اب���ط ����ش���رط���ة وي�����رت�����دي �ل����زي 
�لع�شكري و�شط ترحيب من �لقيادة 

�أب��وظ��ب��ي ترجمة  ب�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
لروؤية �لقيادة �ل�شرطية �لتي تعنى 
في�شل  �ل��ع��ق��ي��د  وك�����ان   . ب��ال��ن�����سء 
�ل�شعيبي مدير �إد�رة �ل�شرت�تيجية 
�لعامة  �لأم��ان��ة  يف  �لأد�ء  وتطوير 
مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
�لتقى  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�لطفل �لفالحي يف مكتبه ب�شرطة 
�أب��وظ��ب��ي وح���ف���زه ع��ل��ى �ل��ت��ف��وق يف 
يف  و�ل���ش��ت��م��ر�ر  �لعلمي  �لتح�شيل 
كلية  �إىل حني تخرجه من  جناحه 

�ل�شرطة وحتقيق �أمنيته بالنت�شاب 
�إىل �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 
و�أن ي�شبح �شابطا حقيقيا . وتعرف 
�مل����ه����ام �لتي  �ل���ط���ف���ل ع���م���ري ع���ل���ى 
�ل�شرت�تيجية  �إد�رة  بها  ت�شطلع 
مكاتب  يف  وج����ال  �لأد�ء  وت��ط��وي��ر 
�لإد�رة مطلعا على �أعمال �ملوظفني 
�ل����زي����ارة  خ���ت���ام  و�إجن����از�ت����ه����م ويف 
�ل�����ش��ع��ي��ب��ي �لطفل  �ل��ع��ق��ي��د  �أه�����دى 
هدية تذكارية . كما جال يف غرفة 
�لعمليات و��شتمع �إىل �شرح من �أحد 

�لعمليات  �إد�رة  مهام  عن  �ل�شباط 
رقم  على  �ل��ب��الغ��ات  تلقي  وكيفية 
�جلهات  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا  �ل���ط���و�رئ 
وهمي  ب��الغ  با�شتقبال  وق��ام  �ملعنية 
�إىل �لغرفة يفيد بوقوع حادث  ورد 
وعنو�ن  ����ش��م  �شجل  ح��ي��ث  م����روري 
من  وت��اأك��د  �ل��ب��الغ  ونوعية  �ملت�شل 
�إت�شال  عدم وجود �إ�شابات و�أجرى 
�إىل مكان  ل��ل��ت��وج��ه  دوري����ة  ب���اأق���رب 
وق���وع �حل���ادث وط��ل��ب م��ن �جلهات 

�ملخت�شة متابعة �لبالغ . 

•• اأبوظبي-وام:

�أربع جنوم عن جودة ومتيز خدماته وذلك خالل  ح�شل �شندوق �لزكاة على 
�لتقييم �لذي �أجر�ه برنامج �لإمار�ت للخدمات �حلكومية �ملتميزة من خم�س 
�أطلقه جمل�س  �ل��ذي  �ل��رن��ام��ج  �لإ���ش��رت�ك �لأول وه��و  جن��وم �ج��م��ايل تقييم 
منه  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف  تناف�س  �لحت��ادي��ة  للحكومات   2011 ع��ام  �ل����وزر�ء 
�لزكاة  �أم��ني عام �شندوق  �ملهريي  �شعادة عبد�هلل بن عقيدة  وق��ال  26 جهة. 
للخدمات  �لإم����ارت  برنامج  على  �لقائمني  �إن  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح  يف 
�حلكومية �ملتميزة �أجرو� تقييما حول مدى جودة ومتيز �خلدمات لنحو 26 
هيئة ووز�رة تابعة للحكومة �لحتادية وذلك من خالل جمموعة من �ملعايري 
من  للتاأكد  حتتها  تندرج  عن�شر�   26 ت�شمل  رئي�شية  حم��اور  ثمانية  تت�شمن 

متيز �خلدمات �ملقدمة من جهة حكومية متقدمة.
و�أ�شار �ملهريي �إىل �أن �ل�شندوق �شكل فريق عمل لتطبيق �ملعايري �ملطلوبة تبعا 
�لو�شع  تقييم  على  �لفريق  عمل  حيث  �لرنامج  عليها  ن�س  �لتي  للمنهجية 
�حلايل وكذلك حتديد �لو�شع �ملن�شود �لو�شول �ليه وحتقيقه وبناء على ذلك 
�لهوة بني  ت�شيق  للعمل على  و�لأن�شطة  �ملبادر�ت  مت و�شع وحتديد عدد من 

�حلايل و�ملن�شود وو�شل عدد �ملعايري �لتي و�شعناها �إىل 45 معيار� ون�شاطا.
�أن �لرنامج يهدف �إىل �شعي حكومة دولة �لإم��ار�ت �لعربية  و�أو�شح �ملهريي 

�ملتحدة لأن تكون من �أف�شل دول �لعامل بحلول عام 2021 وذلك من خالل 
توفري خدمات ذ�ت جودة عالية ترقى فيها �إىل �أعلى �مل�شتويات �لعاملية ولتحقيق 
هذه �لروؤية وبتوجيهات �شامية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي مت �إطالق برنامج 
لالرتقاء   2011 مار�س  �شهر  خ��الل  �ملتميزة  �حلكومية  للخدمة  �لإم���ار�ت 
هذ�  ويعتمد  �ملتعاملني  توقعات  تفوق  خدمات  وتقدمي  �حلكومية  باخلدمات 
�لرنامج على مبد�أين رئي�شني هما �لرتكيز على �ملتعامل و�لكفاءة �حلكومية. 
من جهته �أكد جمال خلف �ملزروعي مدير �إد�رة مو�رد �لزكاة و�لإعالم �أهمية 
�رتاأت  حيث  للحكومة  �حلقيقية  �ل��و�ج��ه��ة  كونها  �ملتعاملني  خ��دم��ة  م��ر�ك��ز 
�ملقدمة  �خل��دم��ة  مب�شتويات  و�لرت��ق��اء  عليها  �لرتكيز  �لحت��ادي��ة  �حلكومة 
�لقطاع  �لعمليات ت�شاهي تلك �ملطبقة يف  فيها وفق معايري وكفاءة عالية يف 
�خلا�س .. م�شري� �إىل �أنه مت �إطالق م�شروع ت�شنيف مر�كز خدمة �ملتعاملني 
خالل �شهر مايو 2011 و�لتي تتلخ�س �أهد�فه يف �لرتقاء باخلدمات ومر�كز 
خدمة �ملتعاملني �لحتادية متا�شيا مع روؤية �لإمار�ت 2021 وتوحيد �ملعايري 
�خلدماتية يف مر�كز خدمة �ملتعاملني �لحتادية �إ�شافة �إىل �شمان �لتنا�شق يف 
تقدمي �خلدمة يف مر�كز خدمة �ملتعاملني. وقال �ملزروعي �إن �لرنامج يعتمد 
على نظام �لنجوم �ملعمول به يف �لقطاع �لفندقي حيث يتم تقييم �ملر�كز ح�شب 

�ملحاور �لثمانية �لتي ت�شكل �إطار تطوير �خلدمات �حلكومية.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وكيل الأمن العام لالأمم املتحدة لل�سوؤون ال�سيا�سية
�أبوظبي-و�م:

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�آل نهيان وزي��ر �خلارجية يف  ز�ي��د 
�ل����وز�رة �م�س  ب��دي��و�ن ع��ام  مكتبه 
����ش���ع���ادة ج��ي��ف��ري ف��ي��ل��ت��م��ان وكيل 
�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدةلل�شوؤون 
مع  ���ش��م��وه  ون��اق�����س   .. �ل�شيا�شية 
�مل�شوؤول �لدويل عدد� من �لق�شايا 
�مل�������ش���رتك مب���ا يف  ذ�ت �له���ت���م���ام 
و�ل�شيا�شي  �لأم��ن��ي  �ل��و���ش��ع  ذل���ك 
مقدمتها  ويف  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  �لأح�����د�ث  ت��ط��ور�ت 

�ل�شورية.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
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املزماة يك�سف ق�سة املوؤامرة الإخوانية على الإمارات بالتف�سيل 
••اأبوظبي-وام:

�شل�شلة  م��ن  �ل��ر�ب��ع  �ل��ع��دد  و�لبحوث  للدر��شات  �مل��زم��اة  مركز  �أط��ل��ق 
جذور �لتاآمر �شد �لإمار�ت حتت عنو�ن ق�شة �ملوؤ�مرة �لإخو�نية على 
�لإمار�ت.. من ت�شلل �لفكر �إىل ف�شل �ملخطط وحماكمة �ملتهمني وهو 
�مل�شلمني  �لإخ��و�ن  تاريخ حركة  ي�شرد  �ل��ذي  نوعه  �لأول من  �لكتاب 
مت�شل�شلة  بطريقة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ل���ش��الح يف  بدعوة  ي�شمى  ما  �أو 
دعوة  تكيدها  كانت  �لتي  و�لد�شائ�س  �حلقائق  من  �لكثري  ط��رح  مع 

�ل�شالح �شد �لإمار�ت حكومة و�شعبا.
�إخو�ن  دهاليز  د�خ��ل  م��ن  �ملعلومات  م��ن  �لكثري  �لكتاب  يتناول  كما 
�لإمار�ت بالإ�شافة �ىل �أ�شر�ر مع�شكر�ت �لتجنيد و�لتدريب و�لتنظيم 

�لتطرف وغ�شل عقول بع�س �لأفر�د وح�شوها باأفكار تخريبية دخيلة 
على �لتدين وعلى �لإ�شالم.

با�شتمر�ر  ينمو  �خلبيث  �لإخ����و�ين  �ل�شيناريو  ك��ان  ���ش��امل  و�أ���ش��اف 
ويرت�شخ يف خميلة جماعة �لإ�شالم �ل�شيا�شي منذ عقود �إىل �أن وجدت 
�جلماعة يف �ل�شطر�بات �ل�شعبية �لتي حدثت يف بع�س �لدول �لفقرية 
فر�شة لل�شروع يف تنفيذ خمططها �لتاآمري و�ت�شح �أن �لإمار�ت كانت 
�أدرجها �لتنظيم �لدويل �لإخو�ين �شمن �جلغر�فيا  من �لدول �لتي 
�مل�شتهدفة بغر�س حتقيق �لوهم �مل�شتحيل �لذي يتبناه دهاقنة مكتب 

�لإر�شاد �لإخو�ين .
و�لتي  للغاية  �ملهمة  �ملعلومات  من  �لعديد  �جلديد  �لإ���ش��د�ر  وي�شم 
�أفر�ده  �ل�شري �لذي يتم حماكمة  تك�شف حقائق مرتبطة بالتنظيم 

ف�شل  �إىل  �لإخ����و�ين  �لفكر  ت�شلل  م��ن  �مل���وؤ�م���رة  وم��ر�ح��ل  �جل��ه��ادي 
�ملخطط وحماكمة �ملتهمني.

و�أ����ش���ار م��وؤل��ف �ل��ك��ت��اب �ل��دك��ت��ور ���ش��امل حميد رئ��ي�����س م��رك��ز �ملزماة 
هذ�  يف  �ل���و�ردة  �ملعلومات  و�أهمية  خطورة  �إىل  و�لبحوث  للدر��شات 
�لإ�شد�ر و�لتي تقدم دلئل و�إثباتات جديدة كانت مغيبة عن �ملو�طنني 
و�ملقيمني وقد حان موعد �إعالنها ليعلم �جلميع بحقيقة ما ي�شمى 
�أب��ع��اد مبكرة للتاآمر �لإخ���و�ين  دع���وة �لإ���ش��الح و�ل��ت��ي ت��وؤك��د وج���ود 
�لدولة  �لتاآمر �شد  بتاريخ  تت�شل  �أبعاد مت�شعبة  �لإم��ار�ت وهي  �شد 
�مل�شمون  �أن  مو�شحا   .. �خل��ارج  من  مدعومة  حملية  �إخو�نية  باأياد 
�ل�شري  �لتنظيمي  �لعمل  يف �شفحات �لكتاب يك�شف عن جو�نب من 
لن�شر  �لإ�شالح و�جهة  �تخذت من جمعية  �لتي  �لإخو�نية  للعنا�شر 

ويبد�أ �لكتاب بالتوجه �إىل من فاجاأتهم �ملوؤ�مرة يف مرحلة �ملحاكمة 
�لتعليم  وقطاع  �لإم���ار�ت  لطالب  مبكرة  �أخونة  �مل��وؤ�م��رة:  بد�ية  ثم 
وهدف  �لتاأ�شي�س  مرحلة  يف  �لتنظيم  و�ج��ه��ت  م�شكلة  �إىل  وينتقل 
�لإخو�ن من تاأ�شي�س جمعية �لإ�شالح ثم ت�شكيل �خلاليا �لتمهيدية 
ودللة �إقامة مع�شكر�ت للتدريب و�لتوغل يف بع�س موؤ�ش�شات �لدولة 
بالإمار�ت كما تركيز �لتنظيم �لإخو�ين على وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

�أدو�ت  و�إبتكار  �لتنظيم  بناء  وهي  هامة  ق�شية  �إىل  �لكتاب  ويتطرق 
وجو�نب  �خلريية  �ملالية  �للجان  و�إن�شاء  و�لترعات  �لأم��و�ل  جلمع 
مهمة وخطرية كان �لتنظيم يركز عليها ثم نظام �ملجال�س �لإخو�نية 
يف  �جلهادي  للتنظيم  و�لتاأ�شي�س  �لإخ��و�ن  �إىل  ينتقل  ثم  �لأ�شبوعية 

�لإمار�ت و�أبرز خطوط �لروؤية �جلديدة �ملبنية على �لأوهام. 

معهد الوليات املتحدة لل�سالم يطلق ا�سم ال�سيخة فاطمة على اأوىل حما�سراته
•• وا�شنطن-وام:

�ملتحدة  �ل����ولي����ات  م��ع��ه��د  �أط���ل���ق 
����ش��م �شمو  ل��ل�����ش��الم يف و����ش��ن��ط��ن 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة �لحت�����اد 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة 
�أوىل  على   .. و�لطفولة  لالأمومة 
تهدف  �ل�������ش���ن���وي���ة.  حم���ا����ش���ر�ت���ه 
دور  على  �لتاأكيد  �إىل  �ملحا�شر�ت 
�ملر�أة يف �شنع �ل�شالم .. ومن �ملقرر 
�أعو�م  خم�شة  مل��دة  �شنويا  تعقد  �أن 
لفهم �أف�شل للدور �لذي ت�شتطيع 
ي�شوده  ع���امل  يف  ت��ل��ع��ب��ه  �أن  �مل�����ر�أة 
�شعادة  وتناولت  و�ل�����ش��الم.  �لأم���ن 
�لتنفيذية  �لرئي�شة  �لكعبي  ن��ورة 

وتعد  �ل��ع��ام��ل��ني  ثلثي  ن��ح��و  بلغت 
من �أعلى �لن�شب يف �لعامل وت�شغل 
وظائف  م���ن  �مل���ائ���ة  يف   75 �مل�����ر�أة 
فيما   .. و�ل�شحة  �لتعليم  قطاعي 
ح�����ش��ل��ت ع���ل���ى ���ش��ب��ع��ة م���ق���اع���د يف 
بن�شبة  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�إجمايل  17.5 يف �ملائة من  بلغت 

�لأع�شاء.
����ش���ارك يف �جل��ل�����ش��ة ك���ل م���ن ت���ار� 
�شونين�شاين وكيلة وز�رة �خلارجية 
�لأمريكية للدبلوما�شية و�ل�شوؤون 
دي���زين �شانعة  و�أب��ي��غ��اي��ل  �ل��ع��ام��ة 
ومارغوت  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة  �لأف������الم 
�ل�شابقة  �مل��م��ث��ل��ة  ول�����ش��رتوم��الل 
ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة.. ب��ي��ن��م��ا �أد�ره�����ا 
ك��ات��ل��ني ك��ي��ون��ا���ش��ت م���دي���رة مركز 
وبناء  �جل���ن�������ش���ني  ب����ني  �مل���������ش����او�ة 

مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لعاملي  �ل����رمل����ان  �����ش���م  ب����اإط����الق 
�ل�شمايل  �جل����ن����اح  ع���ل���ى  ل���ل���م���ر�أة 
م���ن م��ب��ن��ى �مل��ق��ر �ل��رئ��ي�����ش��ي ملعهد 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ل��ل�����ش��الم .. يف 

تطور �ملر�أة ك�شانع لل�شالم.
�لقيادي  ب��دوره��ا  �شموها  تتميز  و 
�لجتماعية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  دع�����م  يف 
تروؤ�شها  خ��الل  م��ن  و�لقت�شادية 
وموؤ�ش�شة  �لعام  �لن�شائي  لالحتاد 
�لأعلى  و�ملجل�س  �لأ�شرية  �لتنمية 
وتبني  و�ل����ط����ف����ول����ة  ل����الأم����وم����ة 
���ش��م��وه��ا ل��ل��ع��دي��د م����ن �مل����ب����ادر�ت 
�لإن�شانية و�لجتماعية ب�شكل عام 
ب�شكل  و�لأ���ش��رة  و�لطفل  ول��ل��م��ر�أة 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  خا�س يف 
�ملحا�شرة  �شهد  و�ل��ع��امل.  �ملتحدة 

للمنطقة �لإعالمية يف �أبوظبي تو 
�لفتتاحية  �ملحا�شرة  يف   54 فور 
�ل�شالم  ر���ش��ل  ع��ن��و�ن  �ل��ت��ي حملت 
�شمن �جلل�شة �حلو�رية .. �لطرق 
تعزيز  للمر�أة  تتيح  �لتي  �ملختلفة 
�ل�شالم من خالل و�شائل �لإعالم 

و�لدبلوما�شية �لعامة و�لأفالم.
متكني  ���ش��ي��ا���ش��ات  �إىل  وت���ط���رق���ت 
�ملر�أة و�أهمية �لتعليم و�لت�شامح .. 
كع�شو  دوره��ا  على  �ل�شوء  و�ألقت 
 .. �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  يف 
م�شرية �إىل �لتقدم �ملحرز يف جمال 
مت��ك��ني �مل������ر�أة يف دول����ة �لإم������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�مل��ك��ا���ش��ب �لتي 

حتققت لها.
�لن�شاء  ن�������ش���ب���ة  �إن  و�أ������ش�����اف�����ت 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��الت 

�أعطت  �ل���ت���ي  �مل��ع��ه��د  يف  �ل�������ش���الم 
عن  �ل��ت��ح��دث  فر�شة  للم�شاركني 
�شوت  �أهمية  ومناق�شة  �أعمالهم 
�مل��ر�أة يف جتنب �ل�شر�عات و�إيجاد 

�حللول �ل�شلمية.
مار�شال  ج��ي��م  �أث���ن���ى  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  م��ع��ه��د  رئ��ي�����س 
لل�شالم على �لتز�م دولة �لإمار�ت 
بالتنمية  �مل����ت����ح����دة  �ل����ع����رب����ي����ة 
و�ملبادر�ت  و�لتعليم  �لجتماعية 
�لإن�������ش���ان���ي���ة.. ب��ي��ن��م��ا �أك������د روب����ن 
�ملعهد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و���ش��ت 
جمع  يف  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  �شل�شلة  دور 
و�لوليات  �لإم����ار�ت  م��ن  قياديني 
ق�شايا  ملناق�شة  و�أوروب�����ا  �مل��ت��ح��دة 

عاملية مهمة.
�شمو  قدمته  �ل��ذي  �لدعم  و�شاهم 

•• ابوظبي	-	الفجر:

خلدمات  �أبوظبي  �شركة  نظمت 
�جتماعها  �ل�����ش��ح��ي  �ل�������ش���رف 
�ل�����ش��ن��وي �ل�����ش��اب��ع ل��ع��ام 2013 
ب��امل��ب��ن��ى �ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ل�����ش��رك��ة يف 
�لعا�شمة �أبوظبي بهدف حتديث 
-2013( �خل��م�����ش��ي��ة  �خل���ط���ة 

من  ع��دد  �شم  ل��ق��اء  يف   )2017
وموظفيها  �ل�����ش��رك��ة  م�������ش���وؤويل 
عبد�هلل  �شعادة  �لجتماع  وح�شر 
ع��ل��ي �لأح���ب���اب���ي رئ��ي�����س جمل�س 
ثوم�شون  و�ألن  �ل�����ش��رك��ة  �إد�رة 
مدير عام �ل�شركة ومبارك عبيد 
�لعام  �مل���دي���ر  ن���ائ���ب  �ل���ظ���اه���ري 
ومدر�ء �لقطاعات و�مل�شوؤولني يف 
�ل�شركة. و��شتعر�س �للقاء جملة 
م��ن �مل��و����ش��ي��ع �ل��ت��ي تخ�س �شري 
�ل�شرت�تيجية  و�خل��ط��ة  �ل��ع��م��ل 
ل���ل�������ش���ن���و�ت �خل���م�������س �ل���ق���ادم���ة 
بالإ�شافة   ،)2017-2013(
�إىل �لأهد�ف �لتي ت�شعى �ل�شركة 
و�لأولويات  و�لتحديات  لتحقيها 
�لعمل  خ��ط��ط  �شتحققها  �ل��ت��ي 
منهجية  وف���������ق  �مل�����ر������ش�����وم�����ة 

•• العني	-	الفجر:

�ل�شريفي  ع��زي��ز  ب��ن  ن��ا���ش��ر  �أك���د 
وز�رة  م������ر�ك������ز  �إد�رة  م�����دي�����ر 
وت�شغيل  ل���ت���اأه���ي���ل  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�لت�شغيل  م�شروعات  �أن  �ملعاقني 
و�لتي  )�إر�دة(،  و�مل��دع��وم  �ل��ذ�ت��ي 
لتوجيهات  �ط��الق��ه��ات��ن��ف��ي��ذ�  مت 
�ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����ور�ء  جم��ل�����س 
جناحهابتوفري�لبد�ئل  �أث��ب��ت��ت 
�ملنا�شبة  و�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ات 
�لباحثني  ك��اف��ة  لعمل  و�مل��الئ��م��ة 
�ل��ع��م��ل م���ن ذوي �لإع���اق���ة،  ع���ن 
�إر�دة  ب��رن��ام��ج  �إط�����الق  ح��ي��ث مت 
للم�شروعات �لإنتاجية و�خلدمية 
بالتعاون  وذل�����ك   2009 ���ش��ن��ة 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  بع�س  م��ع 
و�لأهلية، و يوفر �لرنامج حاليا 
�ملنتج  و�ل��ع��م��ل  �لتوظيف  ف��ر���س 
لأع������د�د م���ن �مل��ع��اق��ني �ل���ذي���ن ل 
�إعاقتهم  و���ش��دة  ظ��روف  متكنهم 
�لوظائف  ع��ل��ى  �ل��ت��ن��اف�����س  م���ن 

�ملاهرة يف �شوق �لعمل �ملفتوح. 
وث��م��ن �ب��ن ع��زي��ز ت��ع��اون �لعديد 
م������ن �مل����وؤ�����ش���������ش����ات �حل���ك���وم���ي���ة 
م�شروعات  تنفيذ  يف  و�خل��ا���ش��ة 
ب����د�ي����ة  ك�����ان�����ت  ح����ي����ث   ، �إر�دة 
�لرنامج من خالل �ن�شاء مكتبة 
وت�شويق  �لقرطا�شية  م��و�د  لبيع 
مع  بالتعاون  �ملكتبية  �خل��دم��ات 
من  ك��ل  يف  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�خليمة،  ور�أ����س  و�ل��ع��ني  �بوظبي 
خدمات  م���ك���ات���ب  و�����ش���ت���ح���د�ث 
بالتعاون  و�ل��ت�����ش��وي��ر  �ل��ط��ب��اع��ة 
مع �شركة �لإمار�ت لتعليم قيادة 
�بوظبي  م���ن  ك���ل  يف  �ل�������ش���ي���ار�ت 
و�ل���ع���ني، وم��ك��ات��ب ���ش��ام��ل��ة لبيع 
�لقرطا�شية  م�������و�د  وت�������ش���وي���ق 

مع  بالتعاون  و�لطباعة  و�لن�شخ 
جامعة �لإمار�ت وجامعة ز�يد .

وز�رة  م��ر�ك��ز  �إد�رة  م��دي��ر  و�أك����د 
�لد�خلية لتاأهيل وت�شغيل �ملعاقني 
لتعليم قيادة  �لإم��ار�ت  �شركة  �أن 
ر�ئدة  موؤ�ش�شة  تعتر  �ل�شيار�ت 
يف جمال م�شروعات �إر�دة ، حيث 
�بوظبي  يف  ف��رع��ي��ه��ا  يف  �أن�������ش���اأت 
و�لعني مكاتب خلدمات �لطباعة 
بت�شغيلها  ي��ق��وم  و�ل��ت��ي  و�ل��ن�����ش��خ 
م���ن خ��ري��ج��ي مر�كز  جم��م��وع��ة 
من  فني  ب��دع��م  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�إد�رة �ملر�كز ، حيث وفرت �ل�شركة 
و�لإمكانات  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  ك��اف��ة 

�لالزمة لنجاح �مل�شروع .
وم����ن ج��ه��ت��ه �أك�����د �ل�����ش��ي��د خالد 
ب���ن ع��ام��ر�ل�����ش��م��ي��ل��ي م��دي��ر فرع 
قيادة  لتعليم  �لإم�������ار�ت  ���ش��رك��ة 
�ل�شركة  �أن  �ل��ع��ني  يف  �ل�����ش��ي��ار�ت 
�شريك ��شرت�تيجي لإد�رة مر�كز 
وت�شغيل  لتاأهيل  �لد�خلية  وز�رة 
�طارحتمل  يف  وذل����ك  �مل���ع���اق���ني، 
�لجتماعية  مل�شوؤوليتها  �ل�شركة 
ودجمها  �مل��ع��اق��ني  �شريحة  جت��اه 

يف �ملجتمع.
�إن �شركة �لإم���ار�ت لتعليم  وق��ال 
وظفت  �أن  �شبق  �ل�شيار�ت  قيادة 
�إد�رة  خ���ري���ج���ي  م����ن  جم���م���وع���ة 

لتاأهيل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م��ر�ك��ز 
�ثبتو�  وق���د   ، �مل��ع��اق��ني  وت�شغيل 
وج��د�رة يف خمتلف  عالية  كفاءة 
مو�قع �لعمل يف �ل�شركة ، م�شري� 
لتدريب  �ل�����ش��رك��ة  ����ش��ت��ع��د�د  �إىل 
من  �خ��ري  جمموعات  وتوظيف 

خريجي مر�كز وز�رة �لد�خلية .
و�أكد �ل�شميلي �أن موظفي �ل�شركة 
من ذوي �لإعاقة يتمتعون بنف�س 
وبكافة   ، و�ل���و�ج���ب���ات  �حل���ق���وق 
لأقر�نهم  �ملخ�ش�شة  �لمتياز�ت 
يف �ل��ع��م��ل م��ن رو�ت����ب وع����الو�ت 
و�إج��������از�ت وغ���ريه���ا ،وه�����م حمل 
�لعاملني  وتقدير جميع  �ح��رت�م 
يف �ل�����ش��رك��ة وي���ج���دون م��ن��ه��م كل 
تعاون ، م�شيد� بدور �إد�رة مر�كز 
تدريبهم  يف  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة 
م�شتوى  �أع���ل���ى  ع��ل��ى  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
متطلبات  مبختلف  وت��زوي��ده��م 

�شوق �لعمل .
�إن �شركة �لإم���ار�ت لتعليم  وق��ال 
وفرت  �لعني  يف  �ل�شيار�ت  ق��ي��ادة 
و�لت�شهيالت  �لإم���ك���ان���ي���ات  ك���ل 
�إر�دة  �لالزمة لإجناح م�شروعات 
فر�س  توفري  �إىل  يهدف  و�ل��ذي 
�لعمل لذوي �لإعاقة بالتعاون مع 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة .
خ�ش�شت  �ل�شركة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

كبرية  وم�شاحة  متميز�  موقعا 
خدمات  مل��ك��ات��ب  ك����اون����رت�ت  و6 
�لطباعة و�لن�شخ و�لتي يقوم على 
من  جمموعة  وت�شغيلها  �إد�رت��ه��ا 
�لد�خلية  وز�رة  م��ر�ك��ز  خريجي 
�إد�رة  م���ن  و�إد�ري  ف��ن��ي  ب���دع���م 
�ملر�كز،وذلك بهدف تقدمي كافة 
لأد�ء  ل��ه��ا  �ل��الزم��ة  �لت�شهيالت 

دورها على �لوجه �لأف�شل .
�لإمار�ت  �شركة  و�أك��د مدير فرع 
�لعني  يف  �ل�شيار�ت  قيادة  لتعليم 
�هتمامها  �إط���ار  ويف  �ل�شركة  �أن 
ب��امل��ت��ع��ام��ل��ني ب������ذوي �لإع�����اق�����ة ، 
�شامل  ك���اون���رت  ل��ه��م  خ�����ش�����ش��ت 
لجناز كافة معامالتهم �ملتعلقة 
�لقيادة  رخ�شة  على  باحل�شول 
�خت�شار�  و�ح�������دة  ن����اف����ذة  ع����ر 

للوقت و�جلهد. 
وقال �ل�شميلي �إن �شركة �لإمار�ت 
لتعليم قيادة �ل�شيار�ت ، توفر كل 
�شبل �لدعم و�مل�شاندة للمتعاملني 
،ح��ي��ث قامت  �لإع���اق���ة  م��ن ذوي 
لتدريب  جمهزة  �شيار�ت  بتوفري 
لفح�س  �مل���ت���ق���دم���ني  وف���ح�������س 
 ، �لإع������اق������ة  ذوي  م����ن  �ل����ق����ي����ادة 
ف�شال عن توفري مو�قف خا�شة 
ل�شيار�تهم د�خل �ل�شركة وتوفري 

كافة �خلدمات �ل�شرورية لهم.

�لتي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط 
تطبقها �ل�شركة. 

م�شلح  ع����ل����ي  ع�����ب�����د�هلل  وق��������ال 
�لأحبابي رئي�س جمل�س �لإد�رة �إن 
ما مت مناق�شته يف �للقاء �شي�شهم 
ت��ط��وي��ر خطة  ف���ع���ال يف  ب�����ش��ك��ل 
نهج  م��ع  تتما�شى  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
 ،2030 �أبوظبي  وروؤي��ة حكومة 
بتطوير  �له���ت���م���ام  �أن  م����وؤك����د�ً 
عمل  �أول���وي���ة  ه���و  �ل�����ش��رك��ة  �أد�ء 
جملة  حتقيق  �أج���ل  م��ن  رئي�شية 

�ل�شرت�تيجية  �له�������د�ف  م���ن 
تطوير  يف  �لإ�شهام  ر�أ�شها  وعلى 
�لبنية �لتحتية وم�شاريع �لتنمية 
�لق���ت�������ش���ادي���ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة مبا 
�لطموحة  �خل��ط��ط  م��ع  ي��ت��الءم 

لر�شم م�شتقبل �إمارة �أبوظبي. 
�جلهود  م�����ش��اع��ف��ة  �إىل  ودع������ا 
و�ملحافظة  �ملقبلة  �ملرحلة  خالل 
�ل�����ش��رك��ة و�مل�شي  �إجن�����از�ت  ع��ل��ى 
يف  �لتميز  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق  يف 
تلك  �أن  موؤكد�ً  �حلكومي،  �لأد�ء 

�ل��ن��ج��اح��ات مل ت��ك��ن ل���ول �لدعم 
�ل��ت��ي تقدمها  و�مل�����ش��ان��دة  �مل��م��ي��ز 
�أب��وظ��ب��ي و�ل��ت��ي ك��ان لها  حكومة 

�لأثر �لكبري يف هذ� �لنجاح.
�للتز�م  �أه��م��ي��ة  �إىل  �أ����ش���ار  ك��م��ا 
�لتي  �ل�شرت�تيجية  ب���الأه���د�ف 
�أن�شئت لأجلها �ل�شركة و�لتطوير 
�لهادفة  �جل��ه��ود  وب���ذل  �مل�شتمر 
لالرتقاء بالأد�ء وم�شتوى كفاءة 
يف  للم�شاهمة  �ملقدمة  �خلدمات 

حتقيق روؤية �أبوظبي 2030.

مانع  يو�شف  ..�شعادة  �لفتتاحية 
�ل���ع���ت���ي���ب���ة ����ش���ف���ري �ل�����دول�����ة ل���دى 
�لأمريكية وعدد  �ملتحدة  �لوليات 
وحو�يل  �ل��دول��ة  دبلوما�شيي  م��ن 
150 من كبار م�شوؤويل �حلكومة 

�لأمريكية ورجال �لأعمال.
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  معهد  وي��ع��ت��ر 
�لكونغر�س  �أن�����ش��اأه  �ل���ذي  لل�شالم 

لإد�رة  م�شتقال  م��رك��ز�  �لأم��ري��ك��ي 
�ل�����ش��ر�ع��ات وي��ه��دف �إىل �حل��د �أو 
�لدولية  �ل��ن��ز�ع��ات  م��ن  �لتخفيف 
�لعنف  �إىل  �ل����ل����ج����وء  دون  م�����ن 
وزيادة  �لأرو�ح  �إن��ق��اذ  على  ويعمل 
مع  �لتعامل  على  �حلكومة  ق��درة 
�لنز�عات قبل تفاقمها و�حلد من 

تكاليفها وتعزيز �لأمن �لقومي.

حتت رعاية �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة وبح�شور نائب رئي�س الدولة

جامعة الإمارات حتتفل بتخريج 436 خريجًا

بلدية راأ�س اخليمة تلزم 
احلالقن بنظم الوقاية والتعقيم

مركز زايد للدرا�سات والبحوث ي�سارك 
يف فعالية يوم الرتاث بجامعة الإمارات 

•• العني	-	الفجر:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
�شاحب  وبح�شور  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم نائب  �ل�����ش��م��و 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  حتتفل  �هلل،  رع��اه 
يوم  طلبتها  من  و�لثالثني  �لثانية  �لدفعة  بتخريج 
بالقاعة  وذلك   2013 يونيو  من  �خلام�س  �لأربعاء 

مبدينة  �لإم����ار�ت  بجامعة  �لإد�ري  باملبنى  �ل��ك��رى 
�ل���ع���ني.  وي�����ش��ه��د �حل��ف��ل �أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و �ل�شيوخ 
ومعايل �لوزر�ء و�ل�شعادة و�لوكالء و�أع�شاء �لهيئات 
من  ولفيف  �خلريجني  �أم��ور  و�أول��ي��اء  �لدبلوما�شية 
وموؤ�ش�شات  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية  بالدو�ئر  �مل�شئولني 
�لدفعة  ه��ذه  خريجي  ع��دد  ويبلغ  �خل��ا���س.  �لقطاع 
على  �حل��ا���ش��ل��ني  م���ن   69 ب��ي��ن��ه��م  خ��ري��ج��ا   436
يف  و�لدكتور�ه  �ملاج�شتري  بر�مج  يف  �لعليا  �لدر��شات 

�لتخ�ش�شات �ملختلفة.

•• راأ�س	اخليمة-الفجر:

نا�شدت بلدية ر�أ�س �خليمة �أم�س جميع �لدو�ئر �ملحلية 
تثقيف  بهدف  �أطلقتها  �لتي  �حلملة  يف  معها  للتعاون 
�لن�شائية  و�ل�����ش��ال��ون��ات  �حل���الق���ة  حم���الت  �أ���ش��ح��اب 
�نتقال  وم��ن��ع  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  ب���الإم���ارة 
�لأمر��س �لتي ت�شببها �أدو�ت �حلالقة و�لزينة يف هذه 

�ل�شالونات.
�ملجال  ه��ذ�  يف  متخ�ش�شة  ب�شركة  �ل��د�ئ��رة  و��شتعانت 
�ملفت�شني  م���ع  �أم�������س  �ج��ت��م��اع��ات��ه��ا  �أول  ع��ق��دت  و�ل���ت���ي 
و�ملفت�شات باإد�رة �ل�شحة و�لبيئة وقال مبارك �ل�شام�شي 
رئي�س �لبلدية �أن �لرنامج �لذي �أطلقته �لد�ئرة �أم�س 
ي�شتهدف تدريب كل �لعاملني بهذ� �ملجال �حليوي مبا 

ي�شمن حتقيق �أق�شى درجات �لأمان يف هذه �ملحالت.
و�أ�شاف �ل�شام�شي  �أن �لد�ئرة كانت قد �أطلقت يف �لعام 
�ملا�شي برنامج تدريب �لعاملني باملن�شاآت �لغذ�ئية على 
�لعاملني  كل  تدريب  وي�شتهدف  و�لغذ�ء  �شالمة  نظام 
�شمن  �لرنامج  هذه  ياأتي  حيث  �شنو�ت   5 مدى  على 

مهام �لد�ئرة يف �حلفاظ على �ل�شحة �لعامة. 
�إد�رة �ل�شحة �لعامة  وقال خليفة حممد �ملكتوم مدير 
بالبلدية �أن �لرنامج �لذي �أطلقته �لد�ئرة �أم�س �شوف 
�ل�شالونات  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  ك��ل  ت�شتهدف  دور�ت  تتبعه 
�أن تنتقل  �أن �لعديد من �لأمر��س من �ملمكن  و�أ�شاف 
وبالتايل  �ل�شالونات  هذه  يف  �مل�شتخدمة  �لأدو�ت  عر 
جاءت فكرة تدريبهم عن طريق �ل�شركة �ملتخ�ش�شة يف 

هذ� �ملجال.

•• ابوظبي-الفجر:

ي�شارك مركز ز�يد للدر��شات و�لبحوث فرع �لعني �لتابع 
لنادي تر�ث �لإمار�ت يف فعالية يوم �لرت�ث �لذي يقام 
بجامعة  و�لجتماعية  �لإن�شانية  �لعلوم  كلية  برعاية 
يوم  �شباح  �لجتماع،  ق�شم  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
باملبنى  �لكرى  �لقاعة  يف  �جل��اري  مايو   22 �لأرب��ع��اء 

�لإد�ري للجامعة.
 وق����ال �ل��دك��ت��ور ر����ش��د �أح��م��د �مل���زروع���ي م��دي��ر مركز 
تنفيذ�ً  �ملركز  م�شاركة  تاأتي  و�لبحوث،  للدر��شات  ز�يد 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
تر�ث  نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  ممثل �شاحب 
�لدولة يف خمتلف قطاعات  للتعريف برت�ث  �لإم��ار�ت 
�ملجتمع �ملحلي ويف قطاعات �ل�شباب من �أجل مّد �آفاق 
ي�شتمدو�  لكي  و�لأب��ن��اء  �لآب���اء  جيل  ب��ني  م��ا  �لتو��شل 
وينهلو� من �لرت�ث ما يحتاجون �إليه وليحافظو� على 

�لُهوية �لوطنية.
تت�شمن  �ل��رت�ث  يوم  فعالية  يف  م�شاركتنا  �أّن  و�أ�شاف   
تعريف �لطلبة بدور نادي تر�ث �لإم��ار�ت يف �ملحافظة 
�أبناء �لوطن،  على �لهوية �لوطنية، ون�شر �لرت�ث بني 
م���ن �أج����ل ت��ع��زي��ز �ل��ق��ي��م �ل��رت�ث��ي��ة و�مل��ح��اف��ظ��ة عليها 
�ملت�شارع،  �لعلمي  �لتقدم  موجات  ظل  يف  �لن��دث��ار  من 
ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ادي  وف��ع��ال��ي��ات  باأن�شطة  و�ل��ت��ع��ري��ف 
على مد�ر �لعام، ف�شاًل عن تعريف �لطلبة و�لز�ئرين 

و�ألعاب  وتقاليد،  ع��اد�ت  من  للدولة  �ل�شعبي  باملوروث 
�شعبية، قبل وبعد قيام �لحتاد. 

�إقامة جناح ي�شم معر�شني هما:   و�أ�شار �ملزروعي �إىل 
معر�س فكري ثقايف لعر�س �ل�شور �لتاريخية �خلا�شة 
�ملغفور  �شور  وت�شمل  و�لبحوث  للدر��شات  ز�يد  مبركز 
له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
و�آخ��ر لعر�س  قيام �لحت���اد،  ث��ر�ه ودوره �حل�شاري يف 
�إ����ش���د�ر�ت ن���ادي ت���ر�ث �لإم�����ار�ت وم��رك��ز ز�ي���د للكتب 
�ملُحققة و�ملُوؤلفة و�ملجالت �ل�شهرية تر�ث، بيت �ل�شعر، 

�لإمار�ت �لثقافية، و�لإعالم و�لع�شر.
�ملركز  باحثات  وت�شارك فيه  �شت�شاهم  �أن �جلناح   وقال 
�لكتبي،  وناجية  �ملن�شوري،  م�شعود  فاطمة  �لعني  فرع 
�لعامري،  ونورة  �لظاهري،  و�شم�شة  �لعربي،  وخديجة 
و�إميان �ل�شام�شي، وعو�شة �لظاهري، وبخيتة �ملحرمي، 
وجميلة �لعامري، وحمدة �ل�شام�شي، ولطيفة �لنعيمي، 
و�ملطويات  �ل��ك��ت��ي��ب��ات  ل��ل��ج��م��ه��ور  ���ش��ي��ق��دم��ن  �ل���ل���و�ت���ي 
�لتعريفية عن �أن�شطة وفعاليات �لنادي، وهناك معر�س 
تر�ثي يج�شد �حلياة �ل�شعبية يف �لدولة باملا�شي ي�شتمل 
�ل�شيافة  �أ���ش��ول  لتقدمي  ت��ر�ث��ي  �شعبي  جمل�س  على 
�لعربية، و�إقامة �ل�شوق �ل�شعبي �لذي ي�شم عّدة دكاكني 
تر�ثية مثل دكان بائع �حللويات ، ودكان نبت �خلز�مى 
لالأع�شاب ، ودكان �شوغة ، كما �شيخ�ش�س ق�شم خا�س 
و�أدو�ت  �ل�شد�د  �أدو�ت  من  �لعديد  ي�شم  �ل��ذي  ب��الإب��ل 

�لركوب وكل ما يتعلق بالإبل. 

�سركة اأبوظبي خلدمات ال�سرف ال�سحي تنظم اللقاء ال�سرتاتيجي ال�سابع لتحديث اخلطة ال�سرتاتيجية 2017-2013

�سركة الإمارات لتعليم القيادة توظف خريجي مراكز الداخلية للمعاقن
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العدد 10797 بتاريخ 2013/5/20   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة حممود مهر�ن للمقاولت و�ل�شيانة 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1028688 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �بر�هيم عبد�هلل حممد �لرئي�شي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالح حممد �ل�شيد مهر�ن )%24(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل حممد �ل�شيد )%25(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر��شد علي �حمد علي بن نا�شر �لطنيجي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممود حممد �ل�شيد مهر�ن

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممد �ل�شيد مهر�ن
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة حممود مهر�ن للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
MAHMOOD MAHRAN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE COMPANY WLL

�ىل/عبد�هلل حممد �ل�شيد لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
ABDALA MOHAMED EL SAYED GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10797 بتاريخ 2013/5/20   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مدثر عبد�حلميد للمقاولت �لعامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1177487 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حبان �شعيد دحدوح �لكثريي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حم�شن جاويد بوت
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مبخوت هادي مبخوت عي�شه �ملنهايل

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

تعديل ��شم جتاري:من/مدثر عبد�حلميد للمقاولت �لعامة ذ.م.م
MUDASSIR ABDUL HAMEED GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/بيج بو�س لاللكرتونيات 
BIG BOSS ELECTRONIC

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/كور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لد�رة �مل�شاريع و�خلدمات �لهند�شية
 رخ�شة رقم:CN 1069162  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/�ربيان  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

  CN 1211424:شبريت لتجارة �لزياء رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعلن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�شن  مقهى  �لتجاري  بال�شم   CN  1020563 رقم 
�لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  مارين 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
�ملدينة  �ل�ش�����ادة/جبل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN 1348608:للمقاولت �لعامة و�لتنظيفات رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فا�شل بن حمد بن حميد �لبادي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�ركو خلدمات 

CN 1077456:لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن �شامل حممد �حلو�شني )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شليمان علي حممد �ملعمري

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
�شعيد  �ل�ش�����ادة/�بو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1030703:للطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة م�شلم �شالح مبارك �شالح �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد علي عبد�هلل �شامل �ل�شقاع

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطري �لذهبي 

للطباعة رخ�شة رقم:CN 1366273 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عمر عبد�هلل حممد �بر�هيم �ملرزوقي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة وود بيكر�س 

 CN 1305843:للتغليف ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شاكره عبا�س بوناو�ل ��شغر )%24(

تعديل ن�شب �ل�شركاء
يو�شف عبا�س بوناو�ل من 49% �ىل %25

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �حلريري 

CN 1060966:للهو�تف �ملتحركة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل وكيل خدمات
��شافة �شالح ح�شن �شالح نا�شر �لقحطاين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة قا�شم حممد - �لفرو�ن )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �حمد علي �شعيد �ملحرمي

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
�لبحر  �ل�ش�����ادة/لوؤلوؤة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1306782:للهو�تف �ملتحركة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عفره �شامل علي با�شلوم )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد �شهيل عي�شه حريز �ملنهايل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شوكت علي كود�جناز هيفالبيل

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية بان 
ور�شة  �لتجاري:  بال�شم   CN  1007778 رقم  �لتجارية  �لرخ�شة 
�هلل  نعمة  �ل�شيد/  وميلكها  فرع   - �ل�شيار�ت  لت�شليح  �شاه  �هلل  نعمة 
�شاه �ف�شل �شاه باك�شتاين �جلن�شية ووكيل �خلدمات/ مبارك حممد 

بخيت �ل�شيعري �مار�ت �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكور �عاله رغبته يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

تعديل �ل�شم �لتجاري �ىل/ ور�شة �بوبكر �حمد لت�شليح �ل�شيار�ت
تعديل �ل�شكل �لقانوين من فرع �ىل موؤ�ش�شة

تنازل/نعمة �هلل �شاه �ف�شل �شاه
��شافة/�بوبكر �حمد �بوبكر �لها�شمي بن�شبة 100% �مار�ت �جلن�شية

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/�شوبر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ماركت مدينة �ل�شاروج
 رخ�شة رقم:CN 1103497 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
�ل�شل  مطر  بخيت  �ل�ش�����ادة/خمبز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لفرع رخ�شة رقم:CN 1113335 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي �شامل �شعيد حممد �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بخيت مطر بخيت �لنعيمي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/خمبز بخيت مطر
BAKHIT MATAR BAKERY

�ىل/خمبز وردة �ملدينة 
CITY ROSE BAKERY

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10797 بتاريخ 2013/5/20   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلجر �لالمع للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1098278 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/�حلجر �لالمع للمقاولت �لعامة

AL HAKAR AL LAMEA GENERAL CONTRACTING

�ىل/�للمعة لل�شيانة �لعامة 
AL LAMAA MAINTENANCE ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10797 بتاريخ 2013/5/20   

اإعــــــــــلن
�شتوري  �ل�ش�����ادة/لوف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1192619:خلدمات �لفر�ح ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبري �حمد علي �شعيد �لنعيمي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عائ�شة علي �شعيد �لنعيمي

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

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

العدد 10797 بتاريخ 2013/5/20   

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعر�س �لذهبي 

CN 1189105:خلدمات �لفر�ح ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبري �حمد علي �شعيد �لنعيمي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عائ�شة علي �شعيد �لنعيمي

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

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

العدد 10797 بتاريخ 2013/5/20   

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لق�شر �ليطايل ذ.م.م - فرع �بوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1043669 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10797 بتاريخ 2013/5/20   

اإعــــــــــلن
�لطابوق  لعمال  �ل�ش�����ادة/ذ�كو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لبال�شرت رخ�شة رقم:CN 1159673 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 40*60

تعديل ��شم جتاري:من/ذ�كو لعمال �لطابوق و�لبال�شرت
ZACO PLASTER & BLOCK FIXING

�ىل/عبد�هلل حميد �ملن�شوري لعمال �لتكييف �ملركزي 
ABDULLA HUMAID ALMANSOORI CENTRAL AIRCONDITION WORKS

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطابوق )4330001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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حاكم عجمان وويل عهد الفجرية وال�سيوخ يح�سرون حفل زفاف
•• عجمان-وام:

قبل  �لليلة  عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�ملا�شية..�حلفل �لذي �أقامه �ل�شيخ �شعيد بن عبد �لعزيز �لنعيمي مبنا�شبة زفاف جنله عبد �لعزيز على 
كرمية �ل�شيخ �شعيد بن ر��شد �لنعيمي. كما �شهد �حلفل .. �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي 
�ملجتمع.  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزير  نهيان  �آل  بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �لفجرية ومعايل  ويل عهد 
وح�شر �حلفل �لذي �أقيم يف فندق كمبن�شكي عجمان .. �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �حلاكم 
لل�شوؤون �ملالية و�لإد�رية و�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية يف عجمان 
�لدكتور  �ل�شيخ  و�لتخطيط يف عجمان ومعايل  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  بن حميد  ر��شد  و�ل�شيخ 
ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن حاكم عجمان..وعدد من �ل�شيوخ و�أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء ومدر�ء 
�لدو�ئر وكبار �مل�شوؤولني و�أعيان �لبالد و�ملدعوين و�أقارب و�أهل �لعرو�شني. وتقدم �جلميع باأحر �لتهاين 

و�لتريكات بهذه �ملنا�شبة فيما قدمت فرق �لفنون �ل�شعبية �لأهازيج و�لرق�شات �ل�شعبية �ملتنوعة.

بهدف متكني الكادر التعليمي لحتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة

زايد العليا تنظم ور�س عمل تاأهيلية لدمج طالبها مبدار�س التعليم العام
مرمي القبي�سي: الربنامج يت�سمن 25 ور�سة لتدريب العاملن مبدار�س التعليم العام واخلا�س

هيا احلمادي: ور�س العمل متكن اأ�سر الطلبة املدموجن للقيام بواجباتهم
اأ�سجان �سميدع: الدمج بال�سكل الكامل لن يتحقق اإل من خالل عدة �سروط

•• تغطية	رم�شان	عطا:

مركز  مبقر  �م�س  �شباح  �نطلقت 
�لتابع  و�لتاأهيل  للرعاية  �أبوظبي 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي������د  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لحتياجات  وذوي  �لن�������ش���ان���ي���ة 
�خل��ا���ش��ة �مل��رح��ل��ة �ل�����ش��اد���ش��ة من 
�لدمج  خلدمة  �لتدريبية  �لور�س 
وذلك  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
�لنتقالية  �خلطة  برنامج  �شمن 
للعام  للدمج  �ملر�شحني  للطالب 
 2014-2013 �ملقبل  �لدر��شي 
وت�شتمر حتى نهاية �ل�شهر �حلايل. 
�ل��ع��م��ل معلمو�  ور�����س  ي�����ش��ارك يف 
�بوظبي  ملجل�س  �لتابعة  �مل��د�ر���س 
�لطالب  �لأم����ور  �أول��ي��اء  للتعليم، 
من ذوي �لعاقة �ملدجمني، وعدد 
�لع��اق��ة يف  ذوي  م��ن  �لطلبة  م��ن 
للتعليم  �بوظبي  جمل�س  م��د�ر���س 
�ملتعدد  وفريق  �خلا�شة،  و�ملد�ر�س 
�لتخ�ش�شات �مل�شرفني على �لطلبة 
من ذوي �لعاقة يف �ملد�ر�س، �إ�شافة 

و�لتي  ز�ي����د  �خل��ا���ش��ة مب��وؤ���ش�����ش��ة 
�فتتاح  يف  �مل�����ش��ارك��ة  على  حر�شت 

�لور�س وتوجيه كلمة 
من  �ل�����ه�����دف  �ن  ل���ل���م�������ش���ارك���ني 
ت��ن��ظ��ي��م ت��ل��ك �ل���ور����س ه���و متكني 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي يف م����د�ر�����س  �ل�����ك�����ادر 
جم��ل�����س �ب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م من 

�لتعليمية  �جل��ام��ع��ات  ممثلي  �إىل 
�ملختلفة، وموظفي مر�كز موؤ�ش�شة 

ز�يد �لعليا للرعاية �لن�شانية.

ا�شرتاتيجيات التدري�س
وقالت �شعادة مرمي �شيف �لقبي�شي 
�لحتياجات  ذوي  ق��ط��اع  رئ��ي�����س 

�ل���ط���ل���ب���ة م�����ن ذوي  �ح����ت����ي����اج����ات 
�ل��ع��ادي��ة من  �لف�شول  �لع��اق��ة يف 
و�لبيئة  �لتدري�س  ��شرت�تيجيات 
�لتعليمية  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �مل��ي�����ش��رة 
و�ل�شمعية  �حل���رك���ي���ة  و�مل���ع���ي���ن���ات 
و��شاليب  �ل����الزم����ة  و�ل��ب�����ش��ري��ة 

�لتو��شل �ملختلفة لكل �عاقة.
�أعمال  �ن��ط��الق  و�أ���ش��اف��ت خ���الل 
�لور�س �ن قطاع ذوي �لحتياجات 
�لعليا  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  يف  �خل��ا���ش��ة 
للرعاية �لن�شانية يحر�س كل عام 
�شو�ء يف  �ل��ور���س  تلك  تنظيم  على 
�أبوظبي �أو يف مدينة �لعني لتهيئة 
ل�شتقبال  �ملر�شحة  �ملد�ر�س  كو�در 
�لعام  ل��ل��دم��ج  �مل���ع���دي���ن  �ل���ط���الب 
متطلبات  لكافة  �ملقبل  �ل��در����ش��ي 
�لفئات من ذوي  �لتعامل مع تلك 
�لعاقة �شو�ء �شمعية �و ب�شرية �أو 
حركية �شعياً لنجاح جهود �ملوؤ�ش�شة 
�لفئات  ت��ل��ك  دم����ج  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 

مبد�ر�س �لتعليم �لعام.
 25 وذك��رت �ن �لرنامج يت�شمن 

تدريب  ت�شتهدف  تدريبية  ور���ش��ة 
�لعام  �لتعليم  مب��د�ر���س  �لعاملني 
�لكبار  وتعليم  �خل��ا���س  و�لتعليم 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م �جل����ام����ع����ي و�ل����ع����ايل 
�لطفال  بريا�س  �ملبكر  و�لتعليم 
ودور �حل�شانة على كيفية �لتعامل 
�لدر��شي  �لف�شل  يف  �ملعاقني  م��ع 

كال ح�شب نوع وم�شتوى �لعاقة.

القدرات الأدائية
�هلل  عبد  هيا  ت��ق��ول  جانبها  وم��ن 
�أبوظبي  م��رك��ز  م��دي��رة  �حل��م��ادي 
برنامج  �أن  و�ل���ت���اأه���ي���ل  ل��ل��رع��اي��ة 
ور�س �لعمل يهدف �إىل متكني �أ�شر 
�ملدموجني  �لطلبة  �م��ور  و�ول��ي��اء 
�لقيام  م���ن  �ل���ع���ادي���ة  �مل����د�ر�����س  يف 
�ملتابعة  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  ب��و�ج��ب��ات��ه��م 
�حتياجات  وت���ق���ي���ي���م  و�ل����ت����وف����ري 
وتزويد  �ي�شا،  وقدر�تهم  �بنائهم 
من  �لتخ�ش�شات  �ملتعدد  �لفريق 
مد�ر�س  يف  �لطلبة  على  �مل�شرفني 
�لدمج باملهار�ت و�لقدر�ت �لد�ئية 

لتقدمي  �ل�����الزم�����ة  و�ل�������ش���ل���وك���ي���ة 
عملهم �ل�شت�شاري و�ل�شر�يف بكل 
متيز وفاعلية �إ�شافة �إىل بناء �شف 
ثاين من م�شريف �لدمج �لتعليمي 
�لرتبية  جم�����ال  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س 
يف  �لتعليمي  �ل��ك��ادر  م��ن  �خلا�شة 
م���د�ر����س �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ام، وزي����ادة 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م�����ش��ارك��ة 
بر�جمها  ت��ف��ع��ي��ل  يف  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
م���ن �ج���ل �جن����اح ب��رن��ام��ج �لدمج 

�لتعليمي يف �مارة �أبوظبي.

الختيار ال�شليم
ومن ناحيتها تقول �أ�شجان �شميدع 
باملوؤ�ش�شات  �ل��دم��ج  ف��ري��ق  رئ��ي�����س 
ور�س  خ��الل  �شيتم  �أن��ه  �لتعليمية 
�ل��ع��م��ل ت��ع��ري��ف �مل�����ش��ارك��ني ب����اأدو�ر 
�ل��دع��م �خلارجي  ف��ري��ق خ��دم��ات 
�لفريق،  بها  يعمل  �ل��ت��ي  و�لآل��ي��ة 
توفرها  �ل�����و�ج�����ب  و�ل�����������ش�����روط 

ب���ال���ط���ال���ب �مل�����دم�����وج و�مل����در�����ش����ة، 
كذلك �ملميز�ت �لتي يجب توفرها 
بفريق �لدعم متعدد �لتخ�ش�شات، 
�لفريق  لها  تو�شل  �لتي  و�لنتائج 
ي�شعى  �لتي  �له��د�ف  و��شتعر��س 

�لفريق لتحقيقها.
بال�شكل  �ل����دم����ج  �ن  و�أ�����ش����اف����ت 
خالل  م��ن  �ل  يتحقق  ل��ن  �لكامل 
�ملعاق  ح�شول  منها  ���ش��روط  ع��دة 
�لتعليم،  م���ن  م��ن��ا���ش��ب  ق���در  ع��ل��ى 
ت��دري��ب وت��ث��ق��ي��ف �مل��ع��ل��م��ني ب�شكل 
�لرنامج  �أه��������د�ف  م����ع  ي��ن��ا���ش��ب 
�مل��ط��ل��وب لفكرة  �ل��ت��ق��ب��ل  وي��ح��ق��ق 
و�ملنا�شب  �ل�شليم  �لختيار  �لدمج، 
دجمهم  �مل���ر�د  �لأط��ف��ال  ملجموعة 
من  ��شتفادتهم  ح�شن  من  للتاأكد 
�أه������د�ف �ل���رن���ام���ج، �إ����ش���اف���ة �إىل 
�إ�شر�ك �أولياء �لأمور يف �لتخطيط 
للرنامج بكافة مر�حله، و�شرورة 
�لعادية  �مل����د�ر�����س  ط����الب  ت��ه��ي��ئ��ة 

بخ�شائ�س  وتعريفهم  للرنامج 
�لأط���ف���ال �مل�����ر�د �إدم���اج���ه���م خللق 
�أجو�ء �يجابيه للتقبل فيما بينهم 

، و�ختيار فريق �لعمل و تدريبه.
�إلقاء  �لعمل  ور���س  ويجري خ��الل 
حم��ا���ش��ر�ت ح���ول م���ا ه���و �لدمج 
للطالب  �لدعم  عملية  تتم  وكيف 
�شو�ء  �لعملية  �أط����ر�ف  ك��اف��ة  م��ن 
وم����ن  �مل�����در������ش�����ة  �و  �ل�������ش������رة  يف 
ق��ب��ل �مل��ع��ل��م��ني، وم����ا ه���ي �خلطة 
�لنتقالية للدمج تدري�س �لطالب 
�ملختلفة،  �لع�����اق�����ات  ذوي  م����ن 
و�لو�شعيات �ل�شحية للطالب من 
بال�شف  �جل�����ش��دي��ة  �لع��اق��ة  ذوي 
�لرفع  و��شرت�تيجيات  �ل��در����ش��ي، 
و�لنقل لنف�س �لطالب يف مد�ر�س 
�لتو��شل  و��شرت�تيجيات  �لدمج، 
م����ن �ل���ط���ف���ل �ل����ت����وح����دي وط����رق 
�لتدري�س لتلك �لفئة، وغريها من 
�ملحا�شر�ت �لتثقيفية و�لتاأهيلية.

هيا احلماديمرمي القبي�شي

مراكز الداخلية للمعاقن يف العن 
توؤكد جناح م�سروعات اإرادة 

ا�شتجابة ملا ن�شرته الفجر 

الرتبية ت�سارع بتحديث امل�سميات الوظيفية يف نظام بياناتي وفق الهيكل اجلديد للمناطق
والت�سكن على نائب مدير منطقة و4 روؤ�ساء اأق�سام

•• العني-وام:

�إد�رة مر�كز وز�رة  �أكد نا�شر بن عزيز �ل�شريفي مدير 
م�شروعات  �مل���ع���اق���ني..�أن  وت�شغيل  ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
تنفيذ�  �أطلقت  و�لتي  �إر�دة  و�مل��دع��وم  �لذ�تي  �لت�شغيل 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن ز�ي����د �آل 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل��ب��د�ئ��ل  بتوفري  جناحها  �أثبتت   ..
�لعمل  ع��ن  �لباحثني  ك��ل  لت�شغيل  و�مل��الئ��م��ة  �ملنا�شبة 
�إر�دة  �إط��الق برنامج  �أنه مت  و�أو�شح  من ذوي �لإعاقة. 
للم�شروعات �لإنتاجية و�خلدمية عام 2009 بالتعاون 
يوفر  و�ل��ذي  و�لأهلية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  بع�س  مع 
متكنهم  ل  �لذين  للمعاقني  و�لعمل  �لتوظيف  فر�س 
�لوظائف  على  �لتناف�س  م��ن  �إعاقتهم  و���ش��دة  ظ���روف 
�لعديد  �بن عزيز تعاون  �لعمل. وثمن  �ملاهرة يف �شوق 
من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف تنفيذ م�شروعات 
�إر�دة حيث كانت بد�ية �لرنامج من خالل �إن�شاء مكتبة 
�ملكتبية  �خل��دم��ات  وت�����ش��وي��ق  �ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة  م���و�د  لبيع 
�أبوظبي  من  كل  يف  �لعليا  �لتقنية  كليات  مع  بالتعاون 
و�ل��ع��ني ور�أ������س �خل��ي��م��ة و����ش��ت��ح��د�ث م��ك��ات��ب خدمات 
�لطباعة و�لت�شوير بالتعاون مع �شركة �لإمار�ت لتعليم 
قيادة �ل�شيار�ت يف �أبوظبي و�لعني ومكاتب �شاملة لبيع 
بالتعاون  و�لن�شخ و�لطباعة  �لقرطا�شية  وت�شويق مو�د 
�ل�شريفي  و�أ���ش��ار   . ز�ي��د  �لإم���ار�ت وجامعة  مع جامعة 
تعتر  �ل�شيار�ت  قيادة  لتعليم  �لإم���ار�ت  �شركة  �أن  �إىل 
موؤ�ش�شة متميزة يف جمال م�شروعات �إر�دة حيث �أن�شاأت 
يف فرعيها يف �أبوظبي و�لعني مكاتب خلدمات �لطباعة 
مر�كز  خريجي  من  جمموعة  ي�شغلها  و�لتي  و�لن�شخ 
وز�رة �لد�خلية بدعم فني من �إد�رة �ملر�كز حيث وفرت 
لنجاح  �ل��الزم��ة  و�لإم��ك��ان��ات  �لت�شهيالت  ك��ل  �ل�شركة 
�مل�شروع. من جهته �أكد خالد بن عامر �ل�شميلي مدير 
فرع �شركة �لإمار�ت لتعليم قيادة �ل�شيار�ت يف �لعني..
وز�رة  م��ر�ك��ز  لإد�رة  ��شرت�تيجي  �شريك  �ل�شركة  �أن 
�لد�خلية لتاأهيل وت�شغيل �ملعاقني وذلك يف �إطار حتمل 

�ملعاقني  �شريحة  �لجتماعية جتاه  مل�شوؤوليتها  �ل�شركة 
لتعليم  �لإم����ار�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ملجتمع.  يف  ودجم��ه��ا 
�إد�رة  م��ن خريجي  وظ��ف��ت جمموعة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ق��ي��ادة 
وقد  �ملعاقني  وت�شغيل  لتاأهيل  �لد�خلية  وز�رة  مر�كز 
�أثبتو� كفاءة عالية وجد�رة يف خمتلف مو�قع �لعمل يف 
وتوظيف  لتدريب  �ل�شركة  ��شتعد�د  موؤكد�   .. �ل�شركة 
�لد�خلية  وز�رة  مر�كز  خريجي  من  �أخ��ري  جمموعات 
�أن موظفي �ل�شركة من ذوي �لإعاقة  . و�أك��د �ل�شميلي 
�لمتياز�ت  وبكل  و�لو�جبات  �حلقوق  بنف�س  يتمتعون 
وع���الو�ت  رو�ت���ب  م��ن  �لعمل  يف  لأق��ر�ن��ه��م  �ملخ�ش�شة 
و�إج�����از�ت وغ��ريه��ا وه��م حم��ل �ح���رت�م وت��ق��دي��ر جميع 
�لعاملني يف �ل�شركة ويجدون منهم كل تعاون.. م�شيد� 
بدور �إد�رة مر�كز وز�رة �لد�خلية يف تدريبهم وتاأهيلهم 
على �أعلى م�شتوى وتزويدهم مبختلف متطلبات �شوق 
�لعمل. وقال �إن �شركة �لإمار�ت لتعليم قيادة �ل�شيار�ت 
�لإم��ك��ان��ي��ات و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت �لالزمة  �ل��ع��ني وف����رت  يف 
توفري  �إىل  ي��ه��دف  و�ل����ذي  �إر�دة  م�����ش��روع��ات  لإجن����اح 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  بالتعاون  �لإع��اق��ة  ل��ذوي  �لعمل  فر�س 
�ل�شركة خ�ش�شت  �أن  �إىل  و�أ�شار   . �حلكومية و�خلا�شة 
ملكاتب  كاونرت�ت  و�شتة  كبرية  وم�شاحة  متميز�  موقعا 
�ل��ط��ب��اع��ة و�ل��ن�����ش��خ و�ل��ت��ي ي��دي��ره��ا وي�شغلها  خ��دم��ات 
بدعم  �لد�خلية  وز�رة  م��ر�ك��ز  خريجي  م��ن  جمموعة 
فني و�إد�ري من �إد�رة �ملر�كز وذلك لتقدمي �لت�شهيالت 
�لأف�شل.  �ل��وج��ه  على  دوره���ا  لأد�ء  لها  كافة  �ل��الزم��ة 
من  باملتعاملني  �هتمامها  �إط���ار  ويف  �ل�شركة  �أن  و�أك���د 
كل  �شامل لإجن��از  كاونرت  لهم  �لإع��اق��ة خ�ش�شت  ذوي 
�لقيادة  رخ�شة  على  باحل�شول  �ملتعلقة  معامالتهم 
ع��ر ن��اف��ذة و�ح����دة �خ��ت�����ش��ار� ل��ل��وق��ت و�جل���ه���د. وقال 
�ل�شيار�ت  ق��ي��ادة  لتعليم  �لإم����ار�ت  �شركة  �إن  �ل�شميلي 
ذوي  من  للمتعاملني  و�مل�شاندة  �لدعم  �شبل  كل  توفر 
وفح�س  لتدريب  �شيار�ت جمهزة  وف��رت  �لإعاقة حيث 
�ملتقدمني لفح�س �لقيادة من ذوي �لإعاقة ف�شال عن 
توفري مو�قف خا�شة ل�شيار�تهم د�خل �ل�شركة وتوفري 

خمتلف �خلدمات �ل�شرورية لهم.

•• دبي	– حم�شن	را�شد		

�لفجر  ج��ري��دة  ن�شرته  مل��ا  ��شتجابة 
�جلاري  مايو   14 �ملا�شي  �لثالثاء 
، حت���ت ع���ن���و�ن ن��ظ��ام ب��ي��ان��ات��ي يئن 
�ملناطق  بهيكل  �مل�����ش��ئ��ول��ني  ك��م  م��ن 
ح�شاب  بال  و�لروؤ�شاء   4 ...�لأق�شام 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  م��ن��ت��ق��دة 
�لتنظيمي  �ل���ه���ي���ك���ل  لإط����الق����ه����ا 
ل��ل��م��ن��اط��ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ق��ب��ل عامني 
بعدما  ف��ق��ط  �أق�����ش��ام   4 ي��ت�����ش��م��ن   ،
�إل   ، �أق�شام   9 �ل�شابق  بالهيكل  ك��ان 
�أن��ه��ا �أب��ق��ت وح��ت��ى ن�شر �خل��ر على 
�لهيكل  يف  �لأق�شام  روؤ�شاء  م�شميات 
�خلا�س  ب��ي��ان��ات��ي  ب��ن��ظ��ام  �ل�����ش��اب��ق 
باملو�رد �لب�شرية ، فبات نظام بياناتي 
مت  ج���دد   4 ق�شم  رئ��ي�����س   13 ي�شم 
ت�شكينهم وفق �لهيكل �جلديد ، و9 

�أق�شام  ك��روؤ���ش��اء  عليهم  �لإب���ق���اء  مت 
و��شتجابة   . �ل�����ش��اب��ق  �ل��ه��ي��ك��ل  وف���ق 
ب��ادرت وز�رة  �لفجر  بال�  ن�شره  ملا مت 
�شعادة  ووج�����ه  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رتب���ي���ة 
مرو�ن �ل�شو�لح وكيل وز�رة �لرتبية 
�خلدمات  لقطاع  �مل�شاعد  و�لتعليم 
نهاية   388 برقم  كتابا   ، �مل�شاندة 
�ملناطق  كافة  �إىل   ، �ملا�شي  �لأ�شبوع 
فيه  عليها  يوؤكد  بالدولة  �لتعليمية 
 ، بينهما  ف��ي��م��ا  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ب��ال��ع��م��ل 
على حتديث �لبيانات وفق �مل�شميات 
للوظائف  �جل�����دي�����دة  �ل���وظ���ي���ف���ي���ة 
�ل���ق���ي���ادي���ة ب���امل���ن���اط���ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، 
ل�شتكمال  ون��ظ��ر�  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري� 
�لهيكل  وف��ق  �لوظائف  تلك  ت�شكني 
�لتنظيمي �جلديد �ملعتمد ، ويف �إطار 
حتديث بيانات �مل�شميات �لوظيفية ، 
�ملناطق  �إد�ر�ت  �ل��وز�رة  وكيل  طالب 

�لتعليمية مبو�فاة �لوز�رة بامل�شميات 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة �جل���دي���دة ن��ائ��ب مدير 
منطقة – ورئي�س ق�شم ، مبا يتو�فق 
حاليا  ب��ه  �ملكلف  �لعمل  طبيعة  م��ع 
يت�شنى  حتى   ، �لوظيفي  و�ل��و���ش��ف 
ل���ل���وز�رة حت��دي��ث �ل��ب��ي��ان��ات يف نظام 
بياناتي ، على �أن يتم ذلك يف موعد 

�أق�شاه �لثاين من يونيه �ملقبل .
و�أرف�������ق م���ع ك���ت���اب �ل���وك���ي���ل من���وذج 
�لوظيفي ، حل�شر  �لو�شف  لبطاقة 
باملناطق  �لوظيفية  �مل�شميات  كافة 
�لتعليمية ، روؤ�شاء �لأق�شام �حلاليني 
و�ل�شابقني   ، �جل��دي��د  �لهيكل  وف��ق 
وحتديث   ، �ل���ق���دمي  �ل��ه��ي��ك��ل  وف����ق 
دون  م�شمياتهم  وت��غ��ي��ري  �ل��ب��ي��ان��ات 
على   ، �لوظيفية  بدرجاتهم  �مل�شا�س 
و�لتي  �ل��ن��م��اذج  ت��ل��ك  م���لء  ي��ت��م  �أن 
ت��ت�����ش��م��ن ت��ف��ا���ش��ي��ل �ل��وظ��ي��ف��ة من 

�ملبا�شر  و�مل�شئول   ، وظيفي  م�شمى 
و�لقطاع �لتابع له و�لإد�رة ، وكذلك 
�لإد�رية  �أبعاد �لوظيفة و�مل�شئوليات 
بالإ�شافة   ، �لرئي�شية  و�مل�شئوليات 
 ، �مل��وؤه��الت و�خل��رة و�لتو��شل  �إىل 
�إ�شافة �إىل �لكفاء�ت �لتي يتمتع بها 
وفق  �خلطوة  تلك  وت��اأت��ي   . �ملوظف 
ما �شرحت به �أكرث من �إد�رة منطقة 
كان  �إيجابية  خطوة  �أنها   ، تعليمية 
ينبغي �أن تتم منذ �شنة تقريبا ، حتى 
�أن تعمل وفق  �لكو�در  لكافة  يت�شنى 
�لت�شكني �لوظيفي �جلديد ، موؤكد� 
على �أن �لوز�رة و�ملناطق تثمن جهود 
كافة �لعاملني �لذين �شغلو� منا�شب 

�أق�����ش��ام يف �لهيكل �جل��دي��د ،  روؤ���ش��اء 
زمالئهم  م��ع  �ل��ت��ع��اون  بهم  وتهيب 
�إذ� طلب  خ����ر�ت  م���ن  ل��دي��ه��م  مب���ا 
منهم ذل��ك ، كما ي��اأم��ل �أل ي��وؤث��ر يف 

�أد�ئهم تغيري �مل�شميات .
�لوظيفي  �ل��ت�����ش��ك��ني  �أن  و�أ�����ش����اف 
ووفق  بياناتي  نظام  وف��ق   ، �جلديد 
�ل����ذي يو�فق  �ل��ت��خ�����ش�����س و�مل���وؤه���ل 
�ملهام �ملكلف بها ، جاءت وفق معايري 
و�ختبار�ت وتر�شيح و�فق �أهله ، فيما 
لروؤ�شاء  �ل�شابق  �لت�شكني  �أن  تبني 
تخ�ش�شاتهم  وف��ق  يكن  مل  �لأق�شام 
�أب�����ع�����د م�����ا ت����ك����ون عن  ، ب�����ل ك����ان����ت 

تخ�ش�شاتهم .

مبادرة ل تن�ساين للتوعية مبر�س الزهامير تزور دار رعاية امل�سنن يف عجمان
•• عجمان	ـ	حممد	بدير	

بهدف دعم ورعاية �مل�شنني ، ُنظمت 
م����ب����ادرة ل ت��ن�����ش��اين زي�������ارة ل����د�ر 
و�لتي  ع��ج��م��ان  �مل�����ش��ن��ني يف  رع���اي���ة 
بالتعاون  فلكن،  دي�شريي  تنظمها 
للم�شوؤولية  كوتوبيا  موؤ�ش�شة  م��ع 
�ملبادرة  �شمت  حيث  �لإج��ت��م��اع��ي��ة، 

�شو�ء  لها  م�شهود  تطوعية  وثقافة 
�أو �ملقيمني  على م�شتوى �ملو�طنني 
ك����ب����ري من  ع�������دد  وذل���������ك يف ظ������ل 
�ل�شلة.   ذ�ت  �لتطوعية  �ملوؤ�ش�شات 
 ، �لعبيديل  يو�شف  ق��ال  جانبه  من 
كتوبيا  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
تعاون  �أن  �لجتماعية  للم�شئولية 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة ك��ت��وب��ي��ا م��ع �مل���ب���ادرة يعد 

من �لزيار�ت لدور �لرعاية بالدولة 
، و�لتي �أتت بعد عر�س فيلم توعوي 
بدبي  �شينما  ري��ل  يف  �لزهامير  عن 
خ����الل ���ش��ه��ر �أب���ري���ل �مل���ا����ش���ي، كما 
�كدت على �ن �جلميع لبد لهم من 
�بتكار مثل هذه �ملبادر�ت �لتي تبعث 
�لفرح و�ل�شرور على قلوب �مل�شنني، 
�أن �لم�����ار�ت ل��دي��ه��ا وعي  وخ��ا���ش��ة 

دب���ي �لإ���ش��الم��ي �لإن�����ش��ان��ي��ة و�لتي 
�مل�شنني  رع���اي���ة  دور  جت���وب  ���ش��وف 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ����الل  ب�����الإم�����ار�ت 
�لف�شيل منوها �ن جديد هذ� �لعام 
دور  ب��زي��ارة  تكتفي  ل��ن  �مل���ب���ادرة  �أن 
�لقافلة  �شتقوم  ب��ل  فقط  �ل��رع��اي��ة 
من  ملجموعة  �إفطار  حفل  باإ�شافة 

م�شنني �إمارة ر�أ�س �خليمة. 

قامو�  �مل��ت��ط��وع��ني  م���ن  جم��م��وع��ة 
مو�شيقية  ترفيهية  فقرة  بتقدمي 
للم�شنني وم�شاركة �ملقيمني بالد�ر 
�أ�ش�شتها  يومهم.  و�ملبادرة تطوعية 
�لتوعية  بهدف  بالدولة  دي�شريي، 
تعامل  وكيفية  �ل��زه��امي��ر  مب��ر���س 
�لف����ر�د و�لأ����ش���ر م��ع �مل�����ش��اب��ني به، 
حيث �أفادت دي�شريي، بوجود �شل�شة 

مو��شلة من �ملوؤ�ش�شة للرتكيز على 
توفري مبادر�ت م�شئولية �إجتماعية 
كبار  �شريحة  م��ع  تتنا�شب  مبتكرة 
�ول��وي��ة يف  لهم  ن�شع  �ل��ذي��ن  �ل�شن 
بر�جمنا �لجتماعية ، ويف �إطار دعم 
قائال  �أ�شاف  �ل�شن  لكبار  �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شو�ب  قافلة  ملبادرة  حاليا  ن�شتعد 
�لرم�شانية �لثالثة برعاية موؤ�ش�شة 

خرب جريدة الفجر املن�شور يف 14 مايو اجلاري

كتاب وكيل وزارة الرتبية والتعليم
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العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2011/3610 كلي جتاري ال�سارقة  
م�شطفى    ح�شني  م�شطفى  ��شماعيل   -2 وولف  عليهما:1/دونالد  �ملدعى  �ىل 
حيث �ن �ملدعيني/�شركة �بناء نا�شر �بر�هيم �ل�شقعبي للتجارة �لعامة و�ملقاولت 
 ، �ل�شقعبي  �بر�هيم  حمود  فهد  �ل�شقعبي،  �لنا�شر  �بر�هيم  حمود  �لكويت(   (
عبد�لعزيز نا�شر �بر�هيم �ل�شقعبي   قد �قام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
�ملذكورة �عاله، ويعلمكم فيها ب�شدور �حلكم �لتمهيدي. لذلك يقت�شى ح�شورك   
وذلك   2013/6/2 يوم  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �ملحكمة  هذه  �مام 
لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور 
�و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف 

غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2011/322 تنفيذ عقاري
طالب �لتنفيذ: �شركة جتارة نيلكمال �لعاملية عنو�نه: �مارة  دبي- �شارع �ملكتوم- بناية برج �مليد�ن 2- بجانب 
ح  م  �س  كوربوري�شن  .�شي  �ي  ����س.  دي  �شركة  �شده:  �ملنفذ   202 مكتب  �لثاين  �لطابق  �لرقة-  ق�شر  بناية 
�لثالث ع�شر مكتب  �لطابق  �شابا-  �ل�شيخ ز�يد- منطقة بحري�ت �جلمري�- برج  �شارع  �مارة دبي-  عنو�نه: 
رقم 1302 -  �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/29 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجر بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع  )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت 
على �ملوقع �للكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل 
20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز 
قانون  باملادة 301 من  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �لتاريخ  مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة يف 
�لج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لر���س- 228  : 4786.92 مرت مربع رقم  �مل�شاحة  �لعقار. دبي برج خليفة  �و�شاف  بيان  يلي  �لبيع. وفيما 

�لقيمة : 46373400 درهم  
مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2007/386 تنفيذ جتاري

�شارع  دي���رة-  دب���ي-  �م���ارة  ع��ن��و�ن��ه:  ذ.م.م   �جل��اه��زة  �خلر�شانية  للقو�لب  �خلليج  �شركة  �لتنفيذ:  ط��ال��ب 
مالك  �لغرير-  �حمد  م��رو�ن  �شده:  �ملنفذ   203 رقم  مكتب  غدير-  بن  �شعيد  بن  غدير  بناية  �لق�شي�س- 
مدر�شة دبي �لوطنية عنو�نه: �مارة دبي- بر دبي- �لر�شاء- مدر�شة دبي �لوطنية- مقابل كلية �ل�شرطة-    
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/29 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجر 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع  )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت على �ملوقع 
تاأمني ل يقل 20% من  �يد�ع  �ل�شر�ء  ( وعلى ر�غبي   www.emiratesauction.ae �للكرتوين  
�لثمن �ل�شا�شي قبل دخول  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز مبا يرره 
قانون �لجر�ء�ت  باملادة 301 من  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �لتاريخ  من م�شتند�ت قبل �جلل�شة يف 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما 
�لقيمة  �مل�شاحة: 1858.06 مرت مربع  �لر���س 1085  �لثانية رقم  �ملزهر  دي��رة-  �ملمتلكات  �و�شاف  بيان  يلي 

3600000 درهم 
مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2011/400 تنفيذ عقاري

�لكرت�-  �شارع  �ل�شياحي-  �لنادي  �بوظبي-  �م��ارة   عنو�نه:  و�آخ���رون    �شافا  يو�شف  كمال  �لتنفيذ:  طالب 
�شارع  دب��ي-  �م��ارة  ليمتد عنو�نه:  �نفت�شمنت  ج��روب  �ر�بيا  �ملنفذ �شده:   102 �شقة   -  1 �لنوي�س- ط  بناية 
�ل�شيخ ز�يد- بناية بنك �لنور �ل�شالمي- قرب كو�شتا كافيه- �لطابق �لثالث- مكتب رقم 310    �نه يف يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/5/29 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجر بيع �لعقار 
�ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع  )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �للكرتوين  
www.emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل 20% من �لثمن �ل�شا�شي 
قبل دخول  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز مبا يرره من م�شتند�ت 
وعلى  �ملدنية  �لج��ر�ء�ت  قانون  301 من  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �لتاريخ  �جلل�شة يف  قبل 
بيان  يلي  �لبيع. وفيما  �لتالية جلل�شة  �يام  و�مل�شاريف خالل ع�شرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  من يعتمد عطاوؤه 
درهم   29385000  : �لقيمة  ف�شاء  �ر���س  3033.28 مرت مربع   : �مل�شاحة  برج خليفة  دبي  �ملمتكات.  �و�شاف 

رقم �لر�س 375  
مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/151 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ليا�س خليل �شيما  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �مالك 
للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: ع�شام عبد�لمري حمادي �لفا�شلي �لتميمي نعلنكم 
 2012/12/20 بتاريخ  �خلمي�س  ي��وم  كلي  عقاري   2012/658 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  باحلكم 
باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك : 1- بف�شخ عقد �لجارة �ملرم بني �ملدعية و�ملدعي عليه ومالحقه  
2- �لز�م �ملدعى عليه برد حيازة �لوحدة �ىل �ملدعية. 3- �لغاء ��شارة �لقيد �لعقاري �لو�ردة يف 
�شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعى عليه و�لتي جاء فيها ) تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة 
�ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( 4- بالز�مكم 
ب�شد�د مبلغ وقدره )687865.19 درهم( تعوي�شا لها عما حلقها من �شرر وما فاتها من ك�شب 
�لعالن.      ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  من  ي��وم   15 خ��الل  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�شليمه 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/152 تنفيذ عقاري
جمهويل  فرناندي�س  �ل��ك  �نتونيو  ��شتيو�م   -2 بينتو  رو���ش��ي  �شيلفيا  �شدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �مالك للتمويل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: ع�شام 
عبد�لمري حمادي �لفا�شلي �لتميمي نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/160 عقاري 
�لبيع  عقد  بف�شخ   -1  : وذل��ك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2012/11/11 بتاريخ  �خلمي�س  يوم  كلي 
مو�شوع �لدعوى. 2- و�شطب عبارة ) تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك 
طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( �لو�ردة ب�شهادة ملكية �لعقار. 
3- بالز�م �ملدعى عليهما بت�شليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعية ورد �حليازة لها. 4- 
بالز�مكم ب�شد�د مبلغ قدره )545606.15 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
خالل  15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.     وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

اخطار عديل   بالن�سر
   رقم 2013/1344   

�ملخطرة: موؤ�ش�شة �لبفتة �لعقارية ) موؤ�ش�شة فردية( ملالكها/ عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 
بوكالة �ملحامي/ من�شور عبد�هلل �لزرعوين - �ملخطر �ليهما: 1- ر�نيو �بو بكر تيتا�شيفا زوجة 
ذ.م.م  �ل�شخ�شية  و�لعناية  �لتجميل  ول��و�زم  �دو�ت  لتجارة  �ى  بى  �م   )2 خمي�س  حمبوب  غامن 
�يجار مرم بني  �نه ومبوجب عقد  �ليهما  �ملخطر  �ملو�شوع /يعلم   - )جمهول حمل �لقامة( 
�يجارية  ملدة   10 �لبفتة  ببناية   207 رقم  �لوحدة  ��شتئجار  مت  �لوىل،  �ليها  و�ملخطر  �ملخطرة 
�شغل  �و  �لعقد  يتلزما جتديد  ، ومل  �شكنية  تبد�أ يف 2012/4/1 وتنتهي يف 2013/3/31 كوحدة 
�ملاأجور �و �شد�د �لقيمة �ليجارية وتعذر �لتو��شل معهن. لذلك /�شرورة جتديد عقد �ليجار 
و�شد�د �لقيمة �ليجارية عن �ملدة �ل�شابقة و�لالحقة لهذ� �لخطار، �و �خالء �ملاأجور وت�شليمه 
و�ملياه  �لكهرباء  وف��و�ت��ري  �لي��ج��ار  ب��دلت  م��ن  �مل��ت��اأخ��ر  و���ش��د�د  �ل�شو�غل  م��ن  خاليا  للمخطرة 
و�خلدمات �لخرى خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ت�شلم هذ� �لخطار، و�ل �شوف ن�شطر 

لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ كافة حقوق �ملخطرة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2012/139  مدين جزئي

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1- روم��ي��ل �جنني�س ���ش��ام��ون��ت   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / 
�ملذكورة �عاله وعليه  �لدعوى  �قام  �شيلفام    قد  ر�ج موثو  �شوندر  �ملتويف  جاندهيماتي زوجة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/3/13 �حلكم �لتمهيدي �لثالث: حكمت �ملحكمة وقبل 
�لف�شل يف �ملو�شوع باحالة �لدعوى للتحقيق ليثبت �ملدعيان �لثانى و�لثاث وبكافة طرق �لثبات 
�ملقررة قانونا مبا فيها �شهادة �ل�شهود �ن �بنهما �ملجنى عليه �ملتوفى هو �لعائل �لوحيد لهما حال 
حياته على نحو د�ئم وم�شتمر حتى وفاته. وللمدعى عليه نفى ماتقدم بذ�ت �لطريقة وحددت 
جل�شة  2013/3/28 لإجر�ء �لتحقيق على �ن ينتهى خالل �شهر من بدئه. )علما بان مت �عادة 
�لدعوى للمر�فعة.(   وحدد لها  �ملحكمة جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/22 �ل�شاعة 8.30 

  ch.2.D.17 شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الق�سايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1859 جتاري كلي              
�ن  �شودير�شان خو�شال  جمهول حمل �لقامة مبا  �شاهني  نيلو  �ملدعى عليه/1-   �ىل 
�ملدعي / بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل 
بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �ق��ام  قد  �مل��ال   
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   10135350.43( وق��دره  مببلغ  بينهما  و�لتكافل 
�ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %12 �لقانونية  �لتاخريية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة   9:30 �ل�شاعة   2013/6/17
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا  التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/499 عقاري كلي              
�ىل �خل�شم �ملدخل  /1-  حممد بن عبد�ل�شمد بن ف�شل �لقر�شي ب�شفته �ل�شخ�شية    
�لعقارية  للو�شاطة  �ل�شهلة  �ل��ب��و�ب��ة  �شركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
���س.ذ.م.م   وميثله: �حمد ح�شن رم�شان �آل علي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�لتنمية  �ل�شركات �لجنبية ود�ئرة   �ملطالبة مبخاطبة وز�رة �لقت�شاد- ق�شم ت�شجيل 
�ملدعى عليها مببلغ وقدره )4655172.98 درهم( و�لفائدة  و�ل��ز�م  �لقت�شادية يف دبي 
�لقانونية �لتجارية 12% �شنويا من  قيمة �ملبالغ و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب مع �شمول 
�ملو�فق 2013/6/19  �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  بالنفاذ  �حلكم 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة   9:30 �ل�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1800 جتاري كلي              
�ىل �ملدعى عليه    /1-  �شامر حممد دياب حممد   جمهول حمل �لقامة 
علي   بطي  �شلطان  بطي  ومي��ث��ل��ه:  ديكين�شون  كيفني   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملهريي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة با�شد�ر �لمر بالز�م 
�ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ )127.000 درهم(  وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/5/26 �ل�شاعة 9:30 بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/244 مدين كلي              
�لعبدويل   ر����ش��د  حممد  2- حممد  ����س.ذ.م.م  للمجوهر�ت  /1-  جولدي  عليهما    �ملدعى  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / جو�شيب بيكوزي وميثله: حمد�ن حممد حمد�ن عبد�هلل 
�ل�شام�شي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما �لوىل و�لثانى بان 
يوؤدو� بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل للخ�شم �ملتدخل-جو�شيب بيكوزي مبلغ 15.873.900.36 
للمدعى  �خل��رة  بتقرير  �مل��ق��ررة  دره��م   20.886.711 م�شتحقات  م��ن   %76 ن�شيبه  قيمة  دره��م 
عليها �لوىل وقت �شر�كته فيها بن�شبة 25% عن نف�شه 51% با�شم �ملو�طن مع �لز�م �ملدعي عليهم 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/5/27 �ل�شاعة 9:30 بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/526 جتاري كلي              
�ىل �ملدعى عليهما   /1-  لت�س در�ي��ف لتاأجري �ل�شيار�ت ذ.م.م 2- مر�د �حمد حممد 
ذ.م.م     �ل�شيار�ت  لتاأجري  در�ي��ف  لت�س  �ل�شيكات عن  �شريك موقع علي  ب�شفته  �لطاهر 
�حمد  كر�بيفني وميثله: حممد  نيكولي    / �مل��دع��ي  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جمهويل حم��ل 
حممد ر�شا �ملازمي     قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �حلكم بثبوت �حلق و�شحة 
�لر�شوم  كافة  عليها  �مل��دع��ي  ت�شمني  كلي  جت��اري   2013/109 رق��م  �لتحفظي  �حلجز 
 2013/5/29 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة  �تعاب  وبدل  و�مل�شاريف 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.B.8 بالقاعة   9:30 �ل�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/59 جتاري كلي              

كري�شنا  ر�م��ت��ا   -2 ن��ار�ي��ن  لك�شمي  ك��وم��ار  كري�شنا    -1/ عليهما   �مل��دع��ى  �ىل 
كومار    جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �مالك للتمويل �س م 
ع  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي 
عليه و�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )233760.25 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/2 �ل�شاعة 9:30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .  علما بان �ملدعية عدلت طلباتها.
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/114 مدين جزئي                

�ىل �ملدعى عليه  /1-  رمي حممد جمعة مفتاح �حلافظ  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / بدر حممود �لق�شاب وميثله: حممد ح�شني بخيت حديجان 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �مل�شعبني  
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   47000( وق��دره  مببلغ 
�لقانونية بو�قع 9% من �لريخ �ل�شر�ء وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة 
يوم �لربعاء�ملو�فق 2013/5/22 �ل�شاعة 8:30 بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/140 مدين جزئي                
وم�شت�شارون  حم��ام��ون  �لقانونية-  �ملجموعة    -1/ عليه     �مل��دع��ى  �ىل 
زيد  بن  / عبد�لعزيز  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  قانونيون   جمهول حمل 
�مل��ازم   قد �قام  بن عبد�هلل �ل�شعالن وميثله: م��رو�ن حممد �حمد نور 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره  65000 درهم 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب و�لفو�ئد �لقانونية.    وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/21 �ل�شاعة 8:30 بالقاعة ch2D.17 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1462 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد عبدول لت نور �مني �جلن�شية: بنغالد�س  مدعي عليه: �شركة 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �جلديدة  �خل�شر�ء 
�جلديدة  �خل�شر�ء  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/27 
�مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  موعد� لنظر 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/428 عم جز- م ع- ب- اأظ

نيو  عليه:  مدعي  بنغالد�س   �جلن�شية:  ر�جا  حممد  يو�شف  حممد  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  هايتك 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  هايتك  نيو  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/27 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/766 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ �ل�شيد �ل�شربيني رزق يو�شف �جلن�شية: م�شر  مدعي عليه: ثري لينز 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  لينز  ثري  �عالنه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
�لثالثاء �ملو�فق 2013/5/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شور� 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/940 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ مفي�س �لرحمن ليت عبد�لبارك �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه: 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �حلمادي  ��شماعيل  يو�شف 
�حلمادي  ��شماعيل  يو�شف  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة 
 2013/5/28 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  موعد� لنظر 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1463 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  عامل  حممد  �لدين  جا�شيم  مدعي/ 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع  �شركة �خل�شر�ء �جلديدة للمقاولت 
�شركة �خل�شر�ء �جلديدة  �عالنه/  �ملطلوب  م�شتحقات عمالية  �لدعوى: 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/28 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�يام  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/656 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالد�س   �جلن�شية:  خان  ح�شني  �قبال  خان  �شمر�ت  مدعي/ 
ماركاتي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  ماركاتي  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/27 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/759 عم جز- م ع- ب- اأظ

تارلوك  عليه:  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  مياه  فاكي  مياه  خ�شرو  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لرخام  لرتكيب  �شينغ 
�لمار�ت  �لرخام �جلن�شية:  �شينغ لرتكيب  تارلوك  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/27 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/900 عم جز- م ع- ب- اأظ

كافترييا  عليه:  مدعي  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  خليل  عمر  ح�شن  بدوي  مدعي/ 
�ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لطابيه 
�عالنه/ كافترييا �لطابيه �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/27 
�مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  موعد� لنظر 
�لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد 
- مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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ت�شتهدف معلمي املدار�س اخلا�شة

اأبوظبي للتعليم ينظم ور�سة عمل للتعريف بالقوانن اجلديدة لقطاع املدار�س اخلا�سة و�سمان اجلودة
•• ابوظبي	-	الفجر	

 120 على  ي��زي��د  م��ا  �ملجل�س  دع��ا 
�خلا�شة  �مل�����د�ر������س  م��ع��ل��م��ي  م����ن 
حل�����ش��ور ور����ش���ة �ل��ع��م��ل �ل����ذي مت 
عقدها لتعريف �ملعلمني و�ملعلمات 
�أ�شدرها  �لتي  �جل��دي��دة  باللو�ئح 
�مل��د�ر���س �خل��ا���ش��ة و�شمان  ق��ط��اع 
�لعام  خ�����الل  ب��امل��ج��ل�����س  �جل�������ودة 
�حل����ايل ي��اأت��ي ذل���ك �ن��ط��الق��ا من 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  ح��ر���س 
�لتعليمية  بالعملية  �لرتقاء  على 
و�لو�جبات  �حلقوق  بني  و�مل��و�زن��ة 
جلميع �أ�شحاب �ل�شاأن �ملعنيني من 
وم�شتثمرين  وطلبة  �أم��ور  �أول��ي��اء 

ومد�ر�س.
ور�شة  بتنظيم  �مل��ج��ل�����س  ق���ام  وق���د 
�ل��ع��م��ل �ل��ت��ي ����ش��ت��م��رت ع��ل��ى مدى 
�لعربية  �ل��ل��غ��ت��ني  ملعلمي  ي��وم��ني 
باأهد�ف  لتعريفهم  و�لجن��ل��ي��زي��ة 
وغ�����اي�����ات �ل����ق����و�ن����ني و�لأن����ظ����م����ة 
ب�شورة  �ل���رتك���ي���ز  م���ع  �جل����دي����دة 
خ���ا����ش���ة ع���ل���ى �ل���ق���ي���م �ل���رتب���وي���ة 

�لأن���ظ���م���ة و�ل����ق����و�ن����ني �جل���دي���دة 
باملناهج  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وخ���ا����ش���ة 
�ملعلمني  وم�����ش��ئ��ول��ي��ات  �ل��در����ش��ي��ة 
وح��م��اي��ة �ل��ط��ل��ب��ة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�لعديد من �لعو�مل �لأخرى �لتي 

حتتاج للتو�شيح. 
وخالل ور�شة �لعمل �أطلع �ملعلمني 
�مل��ع��ل��وم��ات �خل��ا���ش��ة ببع�س  ع��ل��ى 
م������و�د �ل����ل����و�ئ����ح �ل���ت���ي �أ����ش���دره���ا 
�ل��ق��ط��اع و�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل توفري 
للطلبة  م��ن��ا���ش��ب��ة  م��در���ش��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
كما مت �إطالعهم على لو�ئح جودة 
�لتدري�س وتن�س �لذي توجب على 
تعليم  م�����ش��ت��وى  ت��وف��ري  �مل����د�ر�����س 
متميز يرقى لأعلى �ملعايري وذلك 
م��ن خ���الل ���ش��م��ان ق��ي��ام �ملعلمني 
متنوعة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ب���اإت���ب���اع 
وم���ب���دع���ة وم��ب��ت��ك��رة وت���رك���ز على 
تلبية متطلبات و�حتياجات جميع 
��شتخد�م  �ملد�ر�س  وعلى   ، �لطلبة 
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و����ش���ائ���ل 
و�لتطبيقات �لإلكرتونية �ملتقدمة 
�لعملية  و�إث����ر�ء  لتعزيز  �ل��الزم��ة 

�للو�ئح  ف���اإن���ه  �لإط�������ار  ه����ذ�  ويف 
ع����ن قطاع  �ل���������ش����ادرة  �جل����دي����دة 
و�ملتعلقة  �خل����ا�����ش����ة  �مل������د�ر�������س 
�ملوؤهالت  و�ع���ت���م���اد  ب��ال��رتخ��ي�����س 
����ش���رورة حت��دي��د مدة  �إىل  ت�����ش��ري 
�شمن  �مل���ع���ل���م  رخ�������ش���ة  ون�����ط�����اق 
�خلا�شة  �مل��د�ر���س  �شيا�شات  دل��ي��ل 
و�لتوجيهات �مل�شاحبة له ، ويجب 
و�لإد�ر�ت  �مل��ع��ل��م��ني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
من  �لأدن���ى  �حل��د  تلبية  �ملدر�شية 
�ملعايري �ملن�شو�س عليها يف �لدليل 
بحيث  �مل��در���ش��ة  يف  تعيينهم  ل��دى 
ح�شول  �مل���ع���اي���ري  ت��ل��ك  ت��ت�����ش��م��ن 
�لبكالوريو�س  درجة  على  �ملعلمني 
�خلرة  �إىل  بالإ�شافة  �أدن��ى  كحد 
�ملهني  �لتطوير  وب��ر�م��ج  �ل��الزم��ة 

ذ�ت �ل�شلة.
باأنه  م���رمي  �ل���دك���ت���ورة  و�أ����ش���اف���ت 
�ل��ور���ش��ة مت دع���وة �ملعلمني  خ��الل 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة �ل��ف��ع��ال��ة م���ن خالل 
�إع������ط������اء م���الح���ظ���ات���ه���م ب�������ش���اأن 
�ل�شيا�شات �ملتعلقة بحماية �لطلبة 
و�ل�شلوك �لطالبي وترفيع �لطلبة 

ولئحة  ���ش��ي��ا���ش��ة  و  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�ل���������ش����ل����وك �مل����ه����ن����ي و�ل���وظ���ي���ف���ي 
�إد�رة  و  �مل�شتمر  �ملهني  و�لتطوير 
و�ملناهج  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وج�����ودة  �لأد�ء 
و�عتماد  و�ل��رتخ��ي�����س  �ل��در����ش��ي��ة 
�لطلبة  و������ش�����ل�����وك  �مل��������وؤه��������الت 
�لدعم  وت��ق��دمي  �لطلبة  وت��رف��ي��ع 
وذوي  �مل����وؤه����ل����ني  غ����ري  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
ذوي  و�ل��ط��ل��ب��ة  �مل��ن��خ��ف�����س  �لأد�ء 

�لحتياجات �لتعليمية �خلا�شة.
�آل علي،  م��رمي  �لدكتورة  و�أ���ش��ارت 
و�شيا�شات  ل����و�ئ����ح  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
�ملد�ر�س  بقطاع  �خلا�شة  �مل��د�ر���س 
�خلا�شة و�شمان �جلودة �إىل �لدور 
�ملعلمون  ي��ل��ع��ب��ه  �ل�����ذي  �مل���ح���وري 
حتقيق  على  �ملجل�س  م�شاعدة  يف 
جيل  تخريج  �إىل  �لهادفة  غاياته 
و�لقادرين  �ملتعلمني  م��ن  متميز 
على �لتناف�س �لفعال يف بيئة عمل 
�لعمل  ور�شة  ب��اأن  لفتة  تناف�شية، 
بالن�شبة  حيوية  ور���ش��ة  تعد  ه��ذه 
ل��ل��م��ع��ل��م��ني لأن���ه���ا ت�����ش��اع��ده��م يف 
�لتعرف على �ملفهوم �لعام لتطبيق 

�ملناهج  خ�����الل  م����ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لدر��شية �لتي يتم تدري�شها .

�أهمية بر�مج  وركزت �لور�شة على 
و�إد�رة  �مل�شتمر  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��ط��وي��ر 
�لأد�ء حيث �أنه من �ملتوقع �أن تقوم 
بر�مج  و�إع���د�د  بو�شع  مدر�شة  كل 
ت�����ش��م��ل جميع  �مل��ه��ن��ي  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
باملدر�شة،  و�مل���وظ���ف���ني  �مل��ع��ل��م��ني 
ك��ل برنامج  ي��ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
تدريبي مما ل يقل عن 25 �شاعة 
من �لتدريب و�لتطوير �ملهني كل 
�أع�����ش��اء هيئة  م��ن  ع��ام لكل ع�شو 
تقدم  �أن  على  باملدر�شة  �لتدري�س 
ت��ل��ك �ل��ر�م��ج جم��ان��اً ل��ه��م، حيث 
�أو���ش��ح��ت �ل��دك��ت��ورة م��رمي �أهمية 
�ملعلمني  ت��ع��ري��ف  يف  �مل������و�د  ه����ذه 
ب��و�ج��ب��ات��ه��م وم�����ش��ئ��ول��ي��ات��ه��م بكل 
من  �ل���ع���دي���د  �أن  ح��ي��ث   ، و����ش���وح 
�مل��ع��ل��م��ني ك��ان��و� ي��ج��ه��ل��ون �شروط 
�ملد�ر�س  ورف�����س  �ملعلمني  تعيني 
ت��ع��ي��ي��ن��ه��م ق���ب���ل ت���ق���دمي �لإث����ب����ات 
معلم  رخ�شة  على  ح�شولهم  على 

حديثة.

�لتعليمية  �لح���ت���ي���اج���ات  وذوي 
على  ت�شجيعهم  مت  ك��م��ا  �خل��ا���ش��ة 
باملجالت  �ملتعلقة  �لأف���ك���ار  ط���رح 
�لأك�����ادمي�����ي�����ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ويف 
�ملهني  بالتطوير  تتعلق  جم���الت 

و�إد�رة �لأد�ء وموؤهالت �ملعلمني.
�مل��ع��ل��م��ني هم  �أن  �إىل  �أ����ش���ارت  ك��م��ا 
من  للمجل�س  �لرئي�شية  �لو�جهة 
حيث �ت�شالهم �ملبا�شر مع �لطلبة 
�لنتائج  حت��ق��ي��ق  يف  و�أه���م���ي���ت���ه���م 
و�لأه����د�ف �مل��رج��وة و�أ���ش��اف��ت باأن 
�ختيار  ع���ل���ى  ح���ري�������س  �مل���ج���ل�������س 
وور�س  �ملنا�شبة  �ل��ت��دري��ب  ب��ر�م��ج 
�لعمل �ملالئمة لتحقيق �ل�شتفادة 

دقيقة  كل  حتمل  بحيث  �لق�شوى 
�لفائدة  حت��ق��ق  ث���ري���ة  م��ع��ل��وم��ات 

�ملرجوة للطلبة.
تخطيط  �إد�رة  �أن  بالذكر  وجدير 
قامت  �لأد�ء  ومر�قبة  �ل�شيا�شات 
ب��ع��ق��د ور����ش���ت���ي ع���م���ل ل��������الإد�ر�ت 
�شابق  وقت  يف  �ملدر�شية  و�لقياد�ت 
باللو�ئح  لتعريفهم  �لور�شة  لهذه 
�جلديدة �ملتعلقة باملد�ر�س �خلا�شة 
وقد ثمنت �لقياد�ت �ملدر�شية تلك 
�لور�س �لتي عادت عليهم بالفائدة 
�ت�شمت  باأنها  �إليها  �أ���ش��ارو�  حيث 
و�لتنظيم  و�ل�شفافية  ب��ال��و���ش��وح 
م���ا ت�شمنته  ع��ل��ى  ع����الوة  �جل��ي��د 

هامة  معلومات  م��ن  �ل��ور���س  تلك 
وقّيمة .

و�ختتمت �لدكتورة مرمي حديثها 
قائلة: من �ملقرر �أن توجه �لور�س 
�ملجل�س  �شينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ادم��ة 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن و�أول�����ي�����اء �لأم�����ور 
لتعريفهم باللو�ئح �جلديدة حيث 
يحر�س �ملجل�س على تعريف كافة 
�لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  يف  ���ش��رك��ائ��ه 
يوم  �مل�شتثمرين  ور���ش��ة  و�شتعقد 
�لأربعاء �ملو�فق 22 مايو 2013 
�أول��ي��اء �لأم��ور ف�شتعقد  �أم��ا ور�شة 
مايو   27 �مل����و�ف����ق  �لث���ن���ني  ي����وم 

.2013

اأبوظبي للتعليم يعتمد جداول امتحانات نهاية الف�سل الدرا�سي الثالث
•• اأبوظبي-الفجر:

�عتمد �شعادة حممد �شامل �لظاهري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعمليات 
�ملدر�شية مبجل�س �أبوظبي للتعليم جد�ول �متحانات �لف�شل �لدر��شي 
حتى  �ل�شاد�س  من  لل�شفوف   2013-2012 �لدر��شي  للعام  �لثالث 

�حلادي ع�شر مبد�ر�س �إمارة �أبوظبي.
حتى  �ل�شاد�س  من  لل�شفوف  �لعام  �لتعليم  ملد�ر�س  �لمتحانات  وتبد�أ 
�لتا�شع �عتبار� من يوم �لأحد �ملو�فق 9 يونيو �لقادم وحتى يوم �لأحد 

�ملو�فق 16 يونيو من �ل�شهر نف�شه.
بق�شميه  ع�شر  و�حل��ادي  �لعا�شر  لل�شفني  بالن�شبة  �لإمتحانات  وتبد�أ 
�لقادم وت�شتمر حتى يوم  9 يونيو  �ملو�فق  �لأح��د  �لعلمي و�لأدب��ي يوم 

�ل�شفوف من �ل�شاد�س وحتى �لتا�شع .. فيما تنتهي �متحانات �ل�شفني 
�لعا�شر و�حلادي ع�شر بق�شميه �لعلمي و�لأدبي يوم �لأثنني �ملو�فق 17 
يونيو من ذ�ت �ل�شهر. �أما بالن�شبة لطلبة مر�كز تعليم �لكبار و�لدر��شة 
مايو   28 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  من  �عتبار�  �متحاناتهم  فتبد�أ  �ملنزلية 
�ل�شفوف  يف  �لكبار  تعليم  مر�كز  لطلبة  �لمتحانات  وتنتهي  �حل��اىل 
من �ل�شابع وحتى �لتا�شع يوم �لثنني �ملو�فق 3 يونيو �لقادم و�ل�شفني 
�لعا�شر و�حلادي ع�شر �لعلمي فتنتهي �لمتحانات يوم �لأربعاء �ملو�فق 
5 من ذ�ت �ل�شهر. �أما بالن�شبة لطلبة �ملنازل ف�شوف يكون يوم �لثالثاء 
و�حلادي  �لعا�شر  �ل�شفني  لمتحانات  نهاية  �لقادم  يونيو   11 �ملو�فق 
يوم  �لعلمي  ع�شر  �حل���ادي  �ل�شف  �متحانات  وتنتهي   . �لأدب����ي  ع�شر 
�لأحد �ملو�فق 9 يونيو من �ل�شهر نف�شه وهو �ليوم �لذي �شوف تنتهي 

�لأثنني �ملو�فق 17 من �ل�شهر نف�شه.
�لتعليم  �لأدب���ي مب��د�ر���س  للق�شم  ع�شر  �ل��ث��اين  �ل�شف  ي��ب��د�أ طلبة  كما 
�لعام و�خلا�س و�لدر��شة �ملنزلية وتعليم �لكبار �متحاناتهم يوم �لأحد 
20 يونيو من  �مل��و�ف��ق  ي��وم �خلمي�س  �ل��ق��ادم وتنتهي  9 يونيو  �مل��و�ف��ق 
�متحاناتهم  فتبد�أ  �لعلمي  �لق�شم  لطلبة  بالن�شبة  �أما   .. نف�شه  �ل�شهر 
�عتبار� من يوم �لأحد �ملو�فق 9 يونيو �لقادم وحتى يوم �لثالثاء �ملو�فق 

18 من �ل�شهر نف�شه.
وبالن�شبة ملر�كز تعليم �لكبار بفروع موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية ومر�كز 
�ل�شاد�س  �مل�شتوى يبد�أ طلبة �ل�شفوف من  �لرعاية �لرتبوية وحتديد 
حتى �حلادي ع�شر �لمتحانات �عتبار� من يوم �لأحد �ملو�فق 9 يونيو 
لطلبة  نف�شه  �ل�شهر  م��ن   13 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  حتى  وت�شتمر  �ل��ق��ادم 

فيه �متحانات �ل�شفني �لثامن و�لتا�شع �ي�شا .. فيما تنتهي �متحانات 
�ل�شف �ل�شابع يوم �لأربعاء �ملو�فق 5 من �ل�شهر نف�شه. و�أ�شاد �لظاهري 
بقر�ر وز�رة �لرتبية و�لتعليم بتمديد زمن �لإجابة ليكون 110 دقائق 
بدل عن 90 دقيقة مبا ي�شب يف م�شلحة �لطالب ومينحهم وقت كاف 
�أخ���ذت عملية و�شع �جل���د�ول يف  ق��د  �أن��ه  �إىل  لآد�ء �لم��ت��ح��ان. م�شري� 
�لعتبار مر�عاة توزيع �ملو�د �لدر��شية على �أيام �لمتحانات متنا�شبا مع 

حجم مقرر�ت هذه �ملو�د وتعدد فروعها.
�إنه متت مر�عاة م�شاألة عدم �جلمع بني مادتني يف يوم و�حد  و�أ�شاف 
لإتاحة �لفر�شة للطلبة للمر�جعة قبل �لمتحان دون �إرباك .. م�شري� 
�إىل �أن �ل�شتعد�د�ت لالمتحانات جتري على قدم و�شاق من �أجل تهيئة 

جو �لهدوء و�ل�شتقر�ر للطلبة. 

جائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز تعزز دور القطاع العام وتربز اإجنازاته وجهوده التطويرية
•• اأبوظبي-وام:

دعا برنامج �أبوظبي للتميز بالأمانة 
جميع  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة 
�ل�شتفادة  �إىل  �حلكومية  �جل��ه��ات 
م����ن �مل���ع���اي���ري �ل���ت���ي مت ت��ب��ن��ي��ه��ا يف 
�أبوظبي  جل��ائ��زة  �جل��دي��د  �ل��ه��ي��ك��ل 
دورتها  يف  �ملتميز  �حلكومي  ل��الأد�ء 
توجهات  ي����ر�ع����ي  ك���ون���ه  �ل���ث���ال���ث���ة 
�أف�شل  وي���و�ك���ب  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
�مل��ت��ب��ع��ة لرت�شيخ  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري 

ون�شر ثقافة متيز �لأد�ء.
برنامج  م��دي��ر  �لنقبي  يا�شر  وق���ال 
�لعامة  ب��الأم��ان��ة  للتميز  �أب��وظ��ب��ي 
�لهيكل  �إن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
�ع���ت���م���د على  ل���ل���ج���ائ���زة  �جل�����دي�����د 
�ل��ع��امل��ي��ة للتميز  و�مل���ب���ادئ  �مل��ف��اه��ي��م 
للتميز  �ملختلفة  �ل��ن��م��اذج  ودر�����ش���ة 
و�لإطالع على �أبرز �جلو�ئز �لعاملية 
يف هذ� �ملجال عالوة على �لت�شاور مع 
كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة. و�أ�شاف 
�إن هيكل �لدورة �لثالثة جاء نتيجة 
متت  �إذ  �ملكت�شبة  �خل���ر�ت  ل��رت�ك��م 
و�لنماذج  �ملعايري  وتطوير  مر�جعة 
�ل�شابقتني  �ل����دورت����ني  يف  �مل��ت��ب��ع��ة 
عالوة على �شمان �أن تو�كب جائزة 
ل����الأد�ء �حل��ك��وم��ي �ملتميز  �أب��وظ��ب��ي 
و�أه��د�ف��ه��ا ومبا  �حلكومة  �أول��وي��ات 
حكومة  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��اه��م 

�أبوظبي وتقدمها.
�أب���وظ���ب���ي ل����الأد�ء  و�أك�����د �أن ج���ائ���زة 
�حل����ك����وم����ي �مل���ت���م���ي���ز ت���ع���ت���ر �آل���ي���ة 
رئ��ي�����ش��ي��ة ل��غ��ر���س ث��ق��اف��ة �ل��ت��م��ي��ز يف 
حلكومة  �ل��ت��اب��ع��ة  �جل��ه��ات  خمتلف 
وطاقاتها  قدر�تها  لتعزيز  �أبوظبي 
لتح�شني م�شتوى �خلدمات �ملقدمة 
�لأ�شا�س  �جلوهر  ك��ون  للمتعاملني 
من هذه �جلائزة هو رفع م�شتويات 

�ل�شتخد�م �لأمثل للمو�رد.
�جلهة �ملتميزة يف �لهتمام وتطوير 
�مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة .. �ل��رتك��ي��ز على 
كعن�شر  �ل��ب�����ش��ري  �لعن�شر  �أه��م��ي��ة 
�أ�شا�شي لتكوين �لنظام �ملوؤ�ش�شي من 
وتقديرهم  ب��ه��م  ب��اله��ت��م��ام  خ���الل 

وتطويرهم لدعم �أد�ء �جلهة.
-3 جو�ئز حمركات �لتميز للجهات 
�ملعرفة  �إد�رة  يف  �مل��ت��م��ي��زة  �جل���ه���ة 
�ملعرفة  �إد�رة  جائزة  ��شتحد�ث  ومت 
ب���ه���دف �إب������ر�ز �أه��م��ي��ة �مل��ع��رف��ة من 
�ملعرفة  �إد�رة  �أدو�ت  ت��وف��ري  خ���الل 
و��شتثمارها  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  ون�����ش��ره��ا 

وحتقيق �ل�شتفادة �لق�شوى منها.
��شتد�مة  جم��ال  يف  �ملتميزة  �جلهة 
�جلائزة  ه���ذه  و���ش��م��م��ت  �ل��ت��وط��ني 
�لكفاء�ت  بناء  �أهمية  على  للتاأكيد 
و�ل�شتفادة  �مل���و�ط���ن���ة  و�ل����ق����در�ت 
�إ�شر�ك  منها وت�شجيع �جلهات على 
�لعاملني �ملو�طنني وتنمية قدر�تهم 
مما  �مل�شتقبلية  �ل��ق��ي��اد�ت  و�إع�����د�د 
ي�شاهم يف تعزيز �ل�شتد�مة يف �إمارة 

�أبوظبي.
و�شممت  م��ال��ي��ا  �مل��ت��م��ي��زة  �جل���ه���ة 
�حلكومية  �جل��ه��ة  ج���ائ���زة  م��ع��اي��ري 
�أف�شل  ل��ت��ت�����ش��م��ن  م��ال��ي��ا  �مل��ت��م��ي��زة 
�مل���م���ار����ش���ات يف �ل��ت��خ��ط��ي��ط �مل����ايل 
�لإي����ر�د�ت  �مل��و�زن��ة وتنمية  و�إع����د�د 
�ل�شول  و�إد�رة  �لنفقات  وتر�شيد 
�ملر�قبة  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ول���ل���ت���اأك���ي���د 
و�ل����ت����دق����ي����ق و�لل�������ت�������ز�م ب����الأط����ر 
وقيا�س  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات  �لتنظيمية 

�لنتائج �ملالية.
وتن�شجم  �إلكرتونيا  �ملتميزة  �جلهة 
روؤي������ة حكومة  م���ع  ه����ذه �جل����ائ����زة 
�أب�����وظ�����ب�����ي ل�����رن�����ام�����ج �حل���ك���وم���ة 
�لإل���ك���رتون���ي���ة و�أه��م��ي��ة ه���ذ� �لمر 
للو�شول  �لرئي�شية  �ملمكنات  كاأحد 

ت�شميم  ومت  �لأف�����������ر�د  وج�����و�ئ�����ز 
�جلهات  �أن  ل�����ش��م��ان  �ل��ف��ئ��ات  ه���ذه 
�حلكومية �ملتميزة هي تلك �جلهات 
ثقافة  وتن�شر  �لعاملني  تقدر  �لتي 
�ل���ت���م���ك���ني وحت����ق����ق �ل������ت������و�زن بني 
�ملوؤ�ش�شية و�لفردية  �لأه��د�ف  �جناز 

و�أهد�ف فرق �لعمل �ملختلفة.
وي��ب��ل��غ �ل��ع��دد �ل��ك��ل��ي ل��ل��ج��و�ئ��ز 24 
�جلائزة  فئات  �شمن  موزعة  جائزة 
�جلائزة  �لأوىل  �لفئة  وهي  �لثالث 
�لرئي�شية للجهات �جلو�ئز �لفرعية 
�لتميز  ل��ل��ج��ه��ات ج��و�ئ��ز حم��رك��ات 
�ل��ث��ان��ي��ة جو�ئز  و�ل���ف���ئ���ة  ل��ل��ج��ه��ات 
�لثالثة  �لعمل و�لفئة  �مل�شاريع فرق 

و�شام رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي .
وت�������ش���ارك يف �ل�������دورة �ل��ث��ال��ث��ة من 
ل�����الأد�ء �حلكومي  �أب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة 
�ملتميز 49 جهة حكومية ومت �إعد�د 
�شملت  �لتي  �جل��ائ��زة  وث��ائ��ق  جميع 
للفئة  �لإر�����ش����ادي����ة  �لأدل�������ة  ج��م��ي��ع 
وتطوير  و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل 
�مل����و�د �خل��ا���ش��ة ب��ور���س �ل��ع��م��ل ومت 
للمن�شقني  ع��م��ل  ور����ش���ة   30 ع��ق��د 
�لعمل  ف���رق  و�أع�������ش���اء  �ل��د�خ��ل��ي��ني 

ح�شرها �أكرث من 500 ع�شو.
ومت �لنتهاء �أي�شا من �إعد�د قاعدة 
معلومات �ملقيمني �شملت ما يقارب 
600 مقيم و�إع��د�د �آلية لتقييمهم 
للقاء�ت  م��ن��ه��م  �مل��وؤه��ل��ني  و�خ��ت��ي��ار 

�ل�شخ�شية.
برنامج  م��دي��ر  �لنقبي  يا�شر  و�أك���د 
��شتخد�م  �شرورة  للتميز  ظبي  �أب��و 
�ملعتمد  للنموذج  �جلهات �حلكومية 
و�ل�شتفادة  �لذ�تي  بالتقييم  للقيام 
�لر�جعة  �ل���ت���غ���ذي���ة  ت���ق���اري���ر  م����ن 
�لقوة  ن��ق��اط  لتحديد  و�ل��در����ش��ات 
وجمالت �لتح�شني ليتم ��شتثمارها 
حت�شني  م�����ش��اري��ع  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا 

�لثالثة  �ل��ف��ئ��ة  ج��و�ئ��ز  وبخ�شو�س 
جو�ئز �لأف��ر�د و�شام رئي�س �ملجل�س 

�لتنفيذي.
ذو  �مل���ت���ف���اين  �مل����وظ����ف   .. �لأف���������ر�د 
هذه  وخ�ش�شت  �لطويلة  �خل��دم��ة 
�أكملو�  �ل��ذي��ن  للموظفني  �جل��ائ��زة 
�أك��رث من ع�شرين عاما يف �خلدمة 
يف  �لوظيفية  �مل�شتويات  خمتلف  يف 
�جل��ه��ة وي��ج��ب �ن ي��ك��ون ع��ل��ى ر�أ�س 

عمله.
وخ�ش�شت  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل�����دي�����ر 
ه����ذه �ل��ف��ئ��ة مل��وظ��ف��ي ف��ئ��ة �مل�����در�ء 
ب�شكل  �شاهمو�  �ل��ذي��ن  �لتنفيذيني 
م��ل��م��و���س وب����ارز يف �إح�����د�ث ف���رق يف 

جهاتهم وجمتمعهم.
�لإد�ري وخ�ش�شت  �لإ�شر�ف  جمال 
�لذين  ل��ل��م��وظ��ف��ني  �جل���ائ���زة  ه����ذه 
بالإ�شر�ف  ت��ت��ع��ل��ق  �أدو�ر�  ي������وؤدون 
م�شماه  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر  بغ�س  �لإد�ري 
مدير  �مل��ث��ال:  �شبيل  على  �لوظيفي 

�إد�رة �أو ق�شم .. �لخ .
ويعتر  �لإد�ري  �ل����دع����م  جم�����ال 
موظف �لدعم �لإد�ري كل من يقوم 
�إد�رية يف �جلهة �لتي يعمل  باأعمال 
قياديا  من�شبا  ي�شغل  ل  ولكنه  بها 
�أو �إ�شر�فيا على �شبيل �ملثال و لي�س 
م�شاعد  �أو  �إد�ري  وموظف  �حل�شر 

�إد�ري وكاتب وما �شابهه .
هذه  وخ�ش�شت  �لتخ�ش�شي  �ملجال 
�جلائزة جلميع �لعاملني بالوظائف 
�لتي  �لوظيفية  و�مل�شميات  �ملهنية 
تندرج �شمن هذه �لفئة على �شبيل 
خبري   : �حل�������ش���ر  ل���ي�������س  و  �مل����ث����ال 
و�أخ�شائي وباحث وحما�شب ومدقق 
حا�شل  يكون  �أن  وعلى  �شابهه  وم��ا 
�حرت�فية  �أو  ع��ل��م��ي��ة  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
�لتقني  �مل��ج��ال  تخ�ش�شه  جم��ال  يف 
�أو فنيا  �لفني ويعتر موظفا تقنيا 

على  و�ل���رتك���ي���ز  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لد�ء 
�ملتعاملني.

�أب��وظ��ب��ي يف دورتها  وت��ه��دف ج��ائ��زة 
�جل����ه����ات  حت���ف���ي���ز  �إىل  �ل����ث����ال����ث����ة 
خدماتها  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ي��ة 
وذلك  فعالية  و�أك���رث  متميز  ب�شكل 
ومفرد�ت  منهج  تر�شيخ  خ��الل  من 
�إىل ثقافة  موحدة للتميز للو�شول 
م�شتوى  وتقييم  م�شرتكة  حكومية 
�لتميز مبا  �شعيها نحو  كل جهة يف 
يتيح حتديد نقاط �لقوة �لرئي�شية 
�إىل  للو�شول  �لتح�شني  وجم���الت 
حت��دي��د وت��ق��دي��ر �إجن�����از�ت �جلهات 
عال  �أد�ء  م�����ش��ت��وى  ن��ح��و  �ل�����ش��اع��ي��ة 

و�لحتفاء بها.
و�أ�شار �لنقبي �إىل �أن �جلائزة �شت�شهم 
�ملعلومات  ت��وف��ري  يف  رئي�شي  ب�شكل 
من  �لأد�ء  ح��ول  و�مل�شتقلة  �لهادفة 
خالل �لتغذية �لر�جعة �لأمر �لذي 
���ش��ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى حت��ف��ي��ز �إج������ر�ء�ت 
�إجر�ء�ت �لتحفيز و�لتطوير �إ�شافة 
على  �ل��و����ش��ح  �ل��رتك��ي��ز  �شمان  �إىل 
�لتي  �ل�شاملة  �جل���ودة  �إد�رة  ط��رق 
ميكن تطبيقها ب�شكل عام يف جميع 
�جلهات �حلكومية وتوفري منهجية 

و��شحة لقيا�س �لتقدم �مل�شتمر.
ولفت �إىل �أن �جلائزة لي�شت غاية يف 
حد ذ�تها بل و�شيلة لتعزيز ��شتد�مة 
�لتح�شني من خالل تطوير وتنفيذ 
مبتكرة  وم��ب��ادر�ت  ب��ر�م��ج  وتطبيق 
خمتلف  يف  �لتميز  ثقافة  ولرت�شيخ 
�جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي 
مببادئها  �لل������ت������ز�م  خ������الل  م�����ن 
�أف�شل  وت���ط���ب���ي���ق  وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه���ا 

�ملمار�شات.
للجائزة  �جل��دي��د  �لهيكل  وي��ت��ك��ون 
من ثالث فئات رئي�شية هي جو�ئز 
و�مل�شاريع  �ل��ف��رق  وج��و�ئ��ز  �جل��ه��ات 

ملخرجات �أف�شل وفعالية �أكر.

اجلهة املتميزة يف اإدارة املخاطر 
تهدف هذه �جلائزة لرت�شيخ ثقافة 
حتديد  خ���الل  م��ن  �مل��خ��اط��ر  �إد�رة 
�ملخاطر  و���ش��ب��ط  و�إد�رة  وت��ق��ي��ي��م 
و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ت��ه��ا يف حال 

وقوعها. 
ثانيا : جو�ئز �لفرق و�مل�شاريع .

�لتحويلي  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق  �مل�����ش��روع 
فئة  وت���ت�������ش���م���ن  �لإ�����ش����رت�ت����ي����ج����ي 
�ل�شرت�تيجية  �لتحويلية  �مل�شاريع 
�إج�������ر�ء ت��غ��ي��ري و�����ش���ع �ل���ن���ط���اق له 
�أو �لعمل  ت��اأث��ري ك��ب��ري ع��ل��ى �جل��ه��ة 
�حل��ك��وم��ي م��ع �جل��ه��ات �لأخ����رى �أو 

�إمارة �أبوظبي ب�شكل عام.
�مل�شرتك  �ل���ع���م���ل  ف���ري���ق  �مل�������ش���روع 
�مل��ت��م��ي��ز وت��خ��ت�����س ه�����ذه �جل���ائ���زة 
بامل�شاريع �مل�شرتكة و�لتي ت�شم فرق 

عمل من جهتني و�أكرث.

امل�شروع فريق العمل الفني 
التقني املتميز

وت��رك��ز ه��ذه �جل��ائ��زة على م�شاريع 
�ملعلومات  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ت��ط��ب��ي��ق 
ل��ت��ح�����ش��ني �ل��ع��م��ل��ي��ات و�خل����دم����ات 

وتطوير �لأد�ء.
�مل�������ش���روع ف���ري���ق �ل��ع��م��ل �مل��ت��م��ي��ز يف 
هذه  وت�شتهدف  �ملتعاملني  خ��دم��ة 
�خلدمات  حت�شني  م�شاريع  �جلائزة 
لتحقيق  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  �مل����ق����دم����ة 
م�شتويات عالية من �جلودة وب�شكل 

فعال.
�لتح�شني  ع���م���ل  ف���ري���ق  �مل���������ش����روع 
�ل���د�خ���ل���ي �مل��ت��م��ي��ز و���ش��م��م��ت هذه 
�لد�خلية  �مل�شاريع  لتقدير  �جلائزة 
�لعمليات  حت�شني  بهدف  �جلهة  يف 

ورفع �لأد�ء.

وتطوير لتحقيق �لتميز و�لريادة يف 
�لد�ء �حلكومي.

�أبوظبي  ج���ائ���زة  م���ر�ح���ل  وت����ت����وزع 
ت�شع  على  �ملتميز  �حلكومي  ل���الأد�ء 
�لتو�يل  ع��ل��ى  ه��ي  رئي�شية  م��ر�ح��ل 
تقدمي �لوثيقة �إىل برنامج �أبوظبي 
و�لتقييم  �مل�شتقل  و�لتقييم  للتميز 
�مليد�نية  و�ل������زي������ار�ت  �ل���ت���و�ف���ق���ي 
و�ملر�جعة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �مل���ق���اب���الت 
�لتحكيم  وجل��ن��ة  للتقارير  �لأول��ي��ة 
�ملجل�س  قبل  م��ن  �لنتائج  و�ع��ت��م��اد 
�لتنفيذي و�حلفل �خلتامي جلائزة 
ل����الأد�ء �حل��ك��وم��ي �ملتميز  �أب��وظ��ب��ي 

وت�شليم تقارير �لتغذية �لر�جعة.
وت��ت�����ش��م��ن ج���و�ئ���ز �جل���ه���ات ثالث 
ف��ئ��ات ه��ي ج��و�ئ��ز �جل��ه��ات وجو�ئز 
�لأف���ر�د.  وج��و�ئ��ز  و�مل�شاريع  �ل��ف��رق 

�أول : جو�ئز �جلهات .
للجهات  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �جل����ائ����زة   �1
�جلهة �ملتميزة على م�شتوى حكومة 
�أب����وظ����ب����ي وت���ع���ت���ر ه�����ذه �جل���ائ���زة 
�لأرفع من بني جميع �جلو�ئز حيث 
حتقق  �ل��ت��ي  �جل��ه��ة  عليها  حت�����ش��ل 

�أعلى م�شتويات �لأد�ء ب�شكل عام.
للجهات..  �ل��ف��رع��ي��ة  �جل���و�ئ���ز   2-
وتعك�س  �ل��ق��ي��ادة  يف  �ملتميزة  �جلهة 
�أهمية �لقيادة ودورها �لهام يف بناء 
روؤي��ة �جلهة  �لتميز وحتقيق  ثقافة 
عام  ب�شكل  �جلهة  وقيادة  ور�شالتها 
�ملحددة  �لأه�������د�ف  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 

و��شتد�مة �لأد�ء.
ت����ق����دمي  يف  �مل�����ت�����م�����ي�����زة  �جل�������ه�������ة 
�لرتكيز  �أهمية  تاأكيد  �خل��دم��ات.. 
ي�شكلون  �ل���ذي���ن  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��ل��ى 
خالل  م��ن  �حلكومي  �لعمل  حم��ور 
�حلكومية  �خل���دم���ات  ك���ف���اءة  رف����ع 
وتقدميها مب�شتوى يفوق توقعاتهم 
ويلبي �حتياجاتهم مع �لتاأكيد على 

�أو  ك��ل م��ن مي��ار���س م��ه��ار�ت تقنية 
جمالت  م��ن  معني  جم��ال  يف  فنية 
�لعمل على �شبيل �ملثال يف �ملجالت 
�أو تكنولوجيا  �لهند�شية  �أو  �لعلمية 
�أو �ل��ط��ب��ي��ة... �ل��خ مثال  �مل��ع��ل��وم��ات 

على ذلك �ملهند�س وما �شابهه .
�لإ�شر�يف  �ملتعاملني  خ��دم��ة  جم��ال 
للموظفني  �لفئة  ه��ذه  وخ�ش�شت 
وظائفهم  ط��ب��ي��ع��ة  ت��ت��ط��ل��ب  �ل���ذي���ن 
�لإ�شر�ف على مر�كز �أو نقاط تقدمي 
�خل���دم���ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني م��ث��ل مدير 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني وم�شرف  م��رك��ز خ��دم��ة 
خدمة �ملتعاملني وما �شابهه. جمال 
خ��دم��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني غ���ري �لإ����ش���ر�يف 
جلميع  �جل��ائ��زة  ه���ذه  خ�ش�شت   ..
ت��ت��ط��ل��ب طبيعة  �ل���ذي���ن  �مل��وظ��ف��ني 
وظ��ائ��ف��ه��م �ل��ت��و����ش��ل �مل��ب��ا���ش��ر مع 
�ملتعاملني ول ي�شغل من�شب �إ�شر�يف 
.. مثل موظفي �ل�شتقبال وموظفي 
تقدمي �ملعلومات وموظفي �لت�شال 

وما �شابهه .
املجال امليداين

�جل����ائ����زة جلميع  ه�����ذه  خ�����ش�����ش��ت 
تتطلب  �ل���ذي���ن  �جل���ه���ات  م��وظ��ف��ي 
�مليد�ين  �ل��ع��م��ل  وظ��ائ��ف��ه��م  طبيعة 
غري �ملكتبي خارج موقع جهة عملهم 
على �ختالفها وتنوع م�شمياتها على 
�شبيل �ملثال و لي�س �حل�شر مر�قب 

ومفت�س ورجل �شرطة وما �شابهه .
�مل���وظ���ف �جل���دي���د وخ�����ش�����ش��ت هذه 
حديثي  �مل��وظ��ف��ني  جلميع  �جل��ائ��زة 
�ل��ت��خ��رج و�ل��ع��ام��ل��ني ل���دى �جلهات 
�حلكومية يف �إمارة �أبوظبي �شريطة 
�إكمالهم مدة ل تقل عن �شتة �أ�شهر 
�أربعة وع�شرين �شهر�  ول تزيد عن 
يف �ل��ع��م��ل ل����دى �جل���ه���ة �مل��ع��ن��ي��ة يف 
�أي  يف  �مل�شاركة  طلب  تقدمي  تاريخ 

جمال .

بدء العمل يف تطوير �سارع �سامل بن �سلطان براأ�س اخليمة 
•• راأ�س	اخليمة	-	الفجر	

خطة  تنفيذ  يف  �أم�س  �لعمل  ب��د�أ 
�شلطان  بن  �شامل  �شارع  لتحديث 
ب��ر�أ���س �خل��ي��م��ة جت��دي��د �لطبقة 
�لأ���ش��ف��ل��ت��ي��ة وردم �حل��ف��ر وزي���ادة 
ح�������ار�ت �حل����رك����ة �مل�����روري�����ة �ىل 
ث��الث ح���ار�ت يف ك��ل �جت���اه بدل 
من �ثنني وذلك يف �طار �جلهود 
�ل�����ش��ام��ل��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا د�ئ���رة 
�لعامة  و�خل�����دم�����ات  �لأ�����ش����غ����ال 
لعادة تخطيط �لطرق �لد�خلية 
وحت��دي��ث��ه��ا ل���رف���ع ك��ف��اءت��ه��ا مبا 
�لع�شري  �لتطور  ملو�كبة  يوؤهلها 

�لذي ت�شهده �لمارة .
 ويعد �شارع �شامل بن �شامل �لذي 
ي���رب���ط م��ن��ط��ق��ة �مل��ع��ريي�����س مع 
�أقدم  و�يابا  ذهابا  �ملنت�شر  �شارع 
�ل�شو�رع يف ر�أ�س �خليمة و�أكرثها 
ح��رك��ة م��روري��ة حيث ت���وؤدي �ىل 
�لعديد من �ملر�فق �خلدمية مثل 
 ، �ل�شيد  م��ي��ن��اء   ، �ل�شمك  ���ش��وق 

�ل��ت��ط��ور�ت م��ث��ل �ل�����ش��ارع �مل���زدوج 
�مل��م��ت��د م���ن �ل���ق���رم ب��ال��ق��رب من 
�ل�شناعية  �شارع  «ر�ك مول حتى 
لتقلي�س  �أدى  م���ا  وه���و  ب���خ���ز�م، 
�مل���������ش����اف����ة ب�����ني م���ن���ط���ق���ة خ�����ز�م 
�ل�شناعية  و�مل��ن��اط��ق  و�ل��ع��ري��ب��ي 
�ملمتد  و�ل�شارع  �لنخيل  ومنطقة 
�شارع  من ملعب �جلولف ولغاية 

خز�م �ىل �لظيت .
بتنفيذ  �ل�����د�ئ�����رة  ق���ام���ت  وك���م���ا 
����ش���ارع ج�شر  ل��ت��ط��وي��ر  م�������ش���روع 
ر�أ�س �خليمة �لنخيل ��شتمل على 
م��ع��اجل��ة �مل��ن��ح��ن��ي��ات �ل��ت��ي تعيق 
�حل��رك��ة و�إع����ادة ر���ش��ف �حلار�ت 
وزي���ادت���ه���ا و�ن���ارت���ه م���ا ���ش��اه��م يف 
�ن�����ش��ي��اب��ي��ة �حل���رك���ة �مل����روري����ة يف 
وبال�شافة  �حليوي  �ل�شارع  ه��ذ� 
موقف  ج�شر  �ن�شاء  مت  ذل��ك  �ىل 
�حلافالت لنقل �حلركة �لقادمة 
�ىل ر�أ�س �خليمة  وتو�شعة �ل�شارع 
�ملعريي�س  دو�ري  ب��ني  �ل��و����ش��ل 

و�لكهرباء.

�ملعريي�س  �شوق   ، هيلتون  فندق 
و�ملاء  للكهرباء  �لحتادية  �لهيئة 
منفذ�  ي�شكل  �ن��ه  �ىل  بال�شافة 
ر�أ�س  م��دي��ن��ة  �ىل  مهما  م��روري��ا 

�خليمة �لقدمية .
�لأ�شغال  د�ئ��رة  �ن  �ملعروف  وم��ن 
قبل  �ل��ع��ام��ة متكنت  و�خل���دم���ات 
�يجاد  م��ن  �ملا�شية  �ل�شنة  نهاية 
�لطرق  مل�شاكل  �شاملة  م��ع��اجل��ة 

تطويرية  م�شاريع  تنفيذها  عر 
من  ك��ان  للطرق  �لتحية  للبنية 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا  �ن�����ش��اء ط���رق جديدة 
وج�شور ع��الوة على ورف��ع كفاءة 
�ل���ط���رق �ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ق��دمي��ة يف 
�لإم�������ارة و�إ�����ش����الح م���ا حل���ق بها 
�ل��ع��ي��وب مثل �حل��ف��ر وتهدم  م��ن 
بال�شافة  ذل���ك،  �لأك��ت��اف وغ��ري 
لتو�كب  بع�شها  تخطيط  لإع��ادة 

الهالل الأحمر يكرم املدار�س الفائزة يف امل�سابقة الطالبية يف تعليمية راأ�س اخليمة
•• راأ�س	اخليمة-وام:

ك��رم��ت هيئة �ل��ه��الل �لأح��م��ر - ف��رع ر�أ����س �خل��ي��م��ة..�مل��د�ر���س �ل��ف��ائ��زة يف 
م�شابقة �لهالل �لطالبي �لتي �أقيمت على م�شرح وز�رة �لثقافة و�ل�شباب 
وتنمية �ملجتمع يف ر�أ�س �خليمة حتت �شعار حتقيق حلم لليتيم . وقال �ل�شيد 
حممد زيد �ل�شحي مدير فرع �لهالل خالل حفل �لتكرمي �لذي ح�شره 
�مل�شابقة  �لطالبي..�أن  �لهالل  م�شابقة  �مل�شاركة يف  �ملد�ر�س  وطلبة  مدر�ء 
للعام �لدر��شي �حلايل �شهدت تناف�شا متميز� بني طلبة �ملد�ر�س �مل�شاركة يف 
�مل�شابقة فيما جاءت لرت�شخ قيما �إن�شانية لرعاية �ليتيم و�لعناية به وتوؤكد 
10 مد�ر�س من جميع �ملر�حل �شاركت  �أن  �أخوة له .. م�شيفا  �أن �جلميع 

يف م�شابقة �لعام �لدر��شي �حلايل وعلى مدى ثمانية �أ�شهر قدمت �ملد�ر�س 
جيد�  تناف�شا  و�أظهرت  و�لتقدير  �ل�شكر  ت�شتحق  �إن�شانية  �أعمال  �مل�شاركة 
من �أجل �لعطاء �خلريي و�لإن�شاين . من جانبه �أكد �ل�شيد �إبر�هيم �لبغام 
نائب مدير منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية �أن م�شاركة مد�ر�س �لإمارة يف 
م�شابقة �لهالل �لطالبي تعك�س مدى �ل�شر�كة �ملجتمعية بني هيئة �لهالل 
�مل�شرتكة  �لإن�شانية  و�جل��ه��ود  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات  �لأح��م��ر 
�أن  .. م�شيفا  و�لأيتام على وجه �خل�شو�س  �ملجتمع  �شر�ئح  كافة  خلدمة 
جهود �لهالل �لأحمر ومنطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية تن�شب على تو�شيع 
مد�رك �لطلبة و�لإطالع على �لأن�شطة �خلريية و�لرتبوية �لتي ينظمها 

�لهالل �لأحمر ومنطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية. 
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 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: عبد�لغفور كونهي حممد فيالن )ح�شب �لعقد(
عبد�لغفور كونهي حممد فيالن كونهي )ح�شب �لقامة( )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1336   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: هيان زهاو )ح�شب �لعقد(
هيان زهاو )ح�شب �جلو�ز(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1328   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليها: فر�ت يغمور   )ح�شب �لعقد(
فر�ت يغمور    )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1330   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليها: فر�ت يغمور   )ح�شب �لعقد(
فر�ت يغمور    )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1327   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليها: �مرجيت �شينغ      )ح�شب �لعقد(
�مرجيت �شينغ ميهر �شينغ       )ح�شب �جلو�ز(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1324   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �شوري�س مانويل        )ح�شب �لعقد(
�شوري�س مانويل ماين     )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1333   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: خالد جابر )ح�شب �لعقد(
خالد جمال جميل جابر )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1332   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: حممود �خرت    )ح�شب �لعقد(
حممود عنايت حممد �خرت  )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1335   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليها: كال�شي جيرن�ل مينتانان�س        )ح�شب �لعقد(
كال�شي لل�شيانة �لعامة )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1329   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: رودولفو بابا لوبوجن    )ح�شب �لعقد(
رودولفو بابا لوبوجن )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1343   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

- �ملنذر �ليه �ل�شيد:  عطية لل�شناعات �حلديدية، وليد �حمد حممد عطية - قطعة رقم 597-
وت�شليمه  �مل��اأج��ور  �خ��الء  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  ف��ان  �لق��ام��ة(  804 )جمهول حمل 
للمنذرة خاليا من �ل�شو�غل  و�ل�شاغلني و�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها و�لبالغ2.570.782.50 
درهم ) مليونان وخم�شمائة  و�شبعون �لف و�شبعمائة و�ثنان وثمانون درهم وخم�شون فل�شا فقط(  
بال�شافة �ىل غر�مة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل 
�لبنك �ملركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ��شتحقاق �ملبالغ وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي 
من قبلكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �لتفاقية 
�ملبكر خالل 30 يوم من تاريخ �لنذ�ر و�ل �شن�شطر �آ�شفني �ىل �للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة 

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1341   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

 789-597 رقم  قطعة  �ملو��شالت   و�نظمة  خلدمات  فالرت�ن�س  �حلبتور  �ل�شيد:   �ليه  �ملنذر   -
)جمهول حمل �لقامة( فان �ملنذرة تخطركم باخاللكم �جل�شيم ببنود عقد �ليجار فيما يخ�س 
�قامتكم �ي  �لعالقة �ليجارية وعدم  تاريخ بدء  �شهور من  �شتة  �ملاأجور يف غ�شون  �لبناء على 
�ملتفق عليها بالعقد لذ� ننذركم ب�شرورة  �و بنية حتتية خالل �لفرتة  ��شا�شات و�عمال مدنية 
�للجوء  �ىل  �آ�شفني  �شن�شطر  و�ل  �لن��ذ�ر  تاريخ  من  يوم   30 فرتة  خالل  �لبناء  باأعمال  �لبدء 
للجنة �لق�شائية للمطالبة باخالئكم �ملاأجور وت�شليمه للمنذرة خاليا من �ل�شو�غل و�ل�شاغلني 
خالل  �ملبكر  �لتفاقية  �نهاء  ج��ر�ء  من  �ملنذر  يتكبدها  �لتي  �خل�شائر  بالتعوي�س  �لز�مكم  مع 
�لر�شوم   كافة  وحتميلكم  للق�شاء  �للجوء  �ىل  �آ�شفني  �شن�شطر  و�ل  �لن��ذ�ر  تاريخ  من  يوم   30

و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1340   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

- �ملنذر �ليه �ل�شيد:  منتجات �شيفيل �ملحدودة  -)����س.ذ.م.م(  قطعة رقم 597-219 )جمهول 
حمل �لقامة( فان �ملنذرة تخطركم باخاللكم �جل�شيم ببنود عقد �ليجار فيما يخ�س �لبناء 
على �ملاأجور يف غ�شون �شتة �شهور من تاريخ بدء �لعالقة �ليجارية وعدم �قامتكم �ي ��شا�شات 
�لبدء  ب�شرورة  ننذركم  ل��ذ�  بالعقد  عليها  �ملتفق  �لفرتة  خ��الل  حتتية  بينة  �و  مدنية  و�عمال 
للجنة  �للجوء  �آ�شفني �ىل  �شن�شطر  و�ل  �لن��ذ�ر  تاريخ  يوم من   30 �لبناء خالل فرتة  باأعمال 
مع  و�ل�شاغلني  �ل�شو�غل  من  خاليا  للمنذرة  وت�شليمه  �ملاأجور  باخالئكم  للمطالبة  �لق�شائية 
�لز�مكم بالتعوي�س �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �لتفاقية �ملبكر خالل 30 يوم 
من تاريخ �لنذ�ر و�ل �شن�شطر �آ�شفني �ىل �للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة �لر�شوم  و�مل�شاريف 

�لق�شائية عن ذلك.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1342   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

�لغذ�ئية )�����س.ذ.م.م(  - قطعة رق��م 633-597  �مل��و�د  دب��ي لتجارة  �ل�شيد:  رو�ب��ي  �ليه  �ملنذر   -
)جمهول حمل �لقامة( فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة �خالء �ملاأجور وت�شليمه للمنذرة 
خاليا من �ل�شو�غل  و�ل�شاغلني و�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها و�لبالغ  2.344.486.12 درهم ) 
مليونان وثالثمائة و�ربعة و�ربعون �لف و�ربعمائة و�شتة وثمانون درهم وثالثة ع�شر فل�شا فقط 
( بال�شافة �ىل غر�مة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل 
�لبنك �ملركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ��شتحقاق �ملبالغ وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي 
من قبلكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �لتفاقية 
�ملبكر خالل 30 يوم من تاريخ �لنذ�ر و�ل �شن�شطر �آ�شفني �ىل �للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة 

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1339   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

- �ملنذر �ليه �ل�شيد:  منتي�شوري �نرتنا�شيونال تر�نيج ر�ن��د� برجيت �مني حممد �حل�شن   - 
�خالء  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فان  �لقامة(  حمل  )جمهول   1232-598 رقم  قطعة 
�ملاأجور وت�شليمه للمنذرة خاليا من �ل�شو�غل  و�ل�شاغلني و�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها و�لبالغ  
3.857.623.79 درهم ) ثالثة مليون وثمامنائة و�شبعة وخم�شون �لف و�شتمائة وثالثة وع�شرون 
درهم و�شبعون فل�شا( بال�شافة �ىل غر�مة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر 
�لفائدة �ملحدد من قبل �لبنك �ملركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ��شتحقاق �ملبالغ وحتى 
تاريخ �ل�شد�د �لفعلي من قبلكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من 
�آ�شفني �ىل �للجوء  جر�ء �نهاء �لتفاقية �ملبكر خالل 30 يوم من تاريخ �لن��ذ�ر و�ل �شن�شطر 

للق�شاء وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2012/192 طعن مدين   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ موؤ�ش�شة لند مارك جلف جروب �لعائدة ملالكها �ملدعو طالل 
مري عبد�لقادر �حمد خوري  وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال    
جمهويل  ذ.م.م  للكهرباء  �ي��ه  تي  �ي  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملطعون  باعالن 
�عاله  �ملذكورة  �لطعن  عليكم  �ق��ام  �لطاعن  بان  نعلنكم  �لقامة.  حمل 
ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة 

�لطعن �ملقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/151 جتاري كلي              
�ىل �ملدعى عليه  /1-  �شركة منتجات �خلر�شانة م�شبقة �ل�شنع )�س م ح(    جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �مي�شا �لعربية للمقاولت �لعامة )�س.ذ.م.م( و�لذي كان 
��شمها �شابقا �شركة عبد�لكرمي �شليم لعمال وميثله: حممد ح�شني بخيت حديجان 
�مل�شعبني قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره 
)200000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ 
�ل�شتحاقق وحتى �ل�شد�د �لتام.     وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/18 
ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا  �ل�شاعة 9:30 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل .  
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ  2012/5/20      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/977 عقاري كلي              

�ىل �ملدعى عليه  /1-  �لرتناتيف كابيتال �نفي�شت   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / حممود عمروف وميثله: حممد ح�شني بخيت حديجان 
خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �مل�شعبني   
�ملحاماة.      و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �لز�م  متخ�ش�س مع 
بالقاعة  �ل�شاعة 9:30  �ملو�فق 2013/6/2  وح��ددت لها جل�شة يوم �لحد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �يام على �لقل .  
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ  2012/5/20      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/250 عمايل  كلي              
حمل  جمهول  تكنولوجي  كومينيكي�شن  نيونت  �شركة    -1/ عليه   �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / توقري جو�د �شودهاري وميثله: �شامل عبد�هلل �شلطان 
علي �حلمادي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   690181.5( وق��دره��ا 
لها  وح��ددت  �ل�����ش��د�د...  مت��ام  حتى  �لتع�شفي  �لف�شل  تاريخ  من   %9 �لقانونية 
 ch1.A.2 بالقاعة   9:30 �ل�شاعة   2013/5/27 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ويف حالة  

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثا ح�شوري.  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ  2012/5/20      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/190 مدين جزئي                 

�ىل �ملدعى عليه  /1-  �شركة ريبومت �لمار�ت للتجارة �لعامة )ذ.م.م( وميثلها 
قانونا حممد منيب حمي �لدين جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة 
�لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع ( قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره 68745.33 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاما و�لفائدة 12% من �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول بالنفاذ 
�ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/22 �ل�شاعة 
8:30 بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل .
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ  2012/5/20      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/244 مدين كلي              
�ىل �ملدعى عليهما  /1-  جولدي للمجوهر�ت �س.ذ.م.م 2- حممد ر��شد حممد 
�لعبدويل  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة جولت�شتايل ليمتد- 
ميثلها �ل�شيد جوزيبي بيكوزي وميثله: مع�شومة ح�شن نا�شر �ل�شايغ     قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 16.788.368 درهم مع �لفائدة 
�لقانونية من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى  �ل�شد�د �لتام مع �لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/27 �ل�شاعة 
ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا  9:30 بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل .  
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ  2012/5/20      

  مذكرة اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/538 احوال نف�س م�سلمني                

�ىل �ملدعى عليه /1-  جميلة �شكيلة  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ حممد حللو    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة با�شقاط 
ح�شانة �لطفل )عبد�لعزيز( و�شم و��شقاط نفقة و�لر�شوم و�مل�شاريف.   
 8:30 �ل�شاعة   2013/5/23 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة ch1.C.13 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �لقل .  
 ق�سم  ق�سايا ال�سرة                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1027 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- خدمات عو�س علي للتمديد�ت �ل�شحية و�ل�شباغ   
�لرحمن  م��ي��ز�ن  �شيخ  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد  �شيخ  حممد عبدى �جلبار 
�ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )9251( دره��م �ىل طالب 
ر�شوم  دره���م   )675( مبلغ  �ىل  .ب��ال���ش��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/369 ت   ح �س - م ر- ت  - اأ ظ(
ه�شام   : �شده  �ملنفذ  �ملغرب  �جلن�شية:  زيكي  بن  خديجه  �لتنفيذ/  طالب 
مروك  �عالنه/ه�شام  �ملطلوب  م�شر  �جلن�شية:  مروك  حممد  مروك 
حممد مروك �جلن�شية: م�شر  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/13 ح نف�س - م ر 
- ب - �أ ظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/28 موعد� لنظر 
�لتنفيذ- باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي 

�ل�شند �عاله ،  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
    قلم الحوال ال�سخ�سية                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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خريية حممد بن را�سد اآل مكتوم راعيا مللتقى حماية الدويل التا�سع
•• دبي-وام:

ترعى موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
تقيمه  �ل��ذي  �مل��خ��در�ت  ق�شايا  لبحث  �لتا�شع  �ل���دويل  حماية  ملتقى 
27 يونيو �ملقبل بالتز�من مع  26 �إىل  �شرطة دبي خالل �لفرتة من 

�لحتفال باليوم �لعاملي ملكافحة �ملخدر�ت.
باملخدر�ت  �مل��ع��ن��ي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مكتب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مللتقى  وي��ق��ام 
ل�شوؤون  �لعربي  و�ملكتب  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  ل��دول  و�جل��رمي��ة 
�ملعلومات  وم��رك��ز  �ل��ع��رب  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزر�ء  ملجل�س  �ل��ت��اب��ع  �مل���خ���در�ت 
وذل��ك يف  �لتعاون �خلليجي  ل��دول جمل�س  �ملخدر�ت  ملكافحة  �جلنائية 
�إطار حر�س �ملوؤ�ش�شة على وقاية وحماية �ل�شباب و�ملجتمع من �أ�شر�ر 

�ملخدر�ت وحماربة �شتى �لأ�شباب �ملوؤدية �إىل �لإدمان.

وقاية  دره��م  �أن  �لعتبار  �آخذين يف  �إىل حتقيقه  ي�شعى �جلميع  ه��دف 
خري من قنطار عالج.

و�أ�شاف �إن �ملوؤ�ش�شة تنطلق يف رعايتها مللتقى حماية �لدويل من ثو�بت 
حماية  م�شتوى  رف��ع  يف  �مل�شاهمة  ���ش��رورة  على  ت��ق��وم  مهمة  رئي�شية 
�ملجتمعات من �لآفات و�ل�شموم �لتي تلم بها من خالل هذه �لفعاليات 
�لتي تلفت �لنتباه �إىل �خلطر موؤكد� يف �لوقت نف�شه �أن رعاية �ملوؤ�ش�شة 
للعمل  �ل��دور �لجتماعي  �إط��ار  بتو�شيع  تعك�س توجهاتها  لهذ� �حلدث 
مع  �خل��ريي��ة  �ملوؤ�ش�شات  عمل  فيه  يتكامل  �ل���ذي  و�لإن�����ش��اين  �خل���ريي 
�مل��زي��د م��ن �جلهد  �أج���ل خ��دم��ة �ملجتمع وب���ذل  �ل��دو�ئ��ر �لر�شمية م��ن 
و�لعمل. من جانبه ثمن �ملقدم �خلبري �لدكتور �إبر�هيم حممد �لدبل 
مدير �إد�رة خدمة �لتدريب �لدويل يف �شرطة دبي رعاية موؤ�ش�شة حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية للملتقى لبحث ق�شايا 

كان �شعادة �مل�شت�شار �إبر�هيم بوملحه نائب رئي�س جمل�س �أمناء �ملوؤ�ش�شة 
قد �شلم �شيكا مببلغ 100 �ألف درهم للمقدم �خلبري �لدكتور �إبر�هيم 
حممد �لدبل مدير �إد�رة خدمة �لتدريب �لدويل يف �شرطة دبي يف مبنى 
�ملهم بح�شور  �لإن�شاين  لهذ� �حلدث  �ملوؤ�ش�شة  باملمزر لرعاية  �ملوؤ�ش�شة 
�لر�ئد �لدكتور عبد�لرحمن �شرف مدير مركز حماية �لدويل للتدريب 
ز�هر  �لتا�شع و�شالح  �ل��دويل  مللتقى حماية  �لعام  و�ملن�شق  ب�شرطة دبي 
�إد�رة خدمة  �أهلي من  �أول خليل مريز�  �ملوؤ�ش�شة و�لوكيل  �شالح مدير 
�لتدريب �لدويل وعماد �شفيان من �لعالقات �لعامة و�لإعالم باملوؤ�ش�شة. 
لبحث  �لتا�شع  �ل��دويل  مللتقى حماية  �ملوؤ�ش�شة  رعاية  �إن  بوملحه  وقال 
�حلماية  جهود  لتوحيد  �ملوؤ�ش�شة  دع��م  �إط��ار  يف  ياأتي  �مل��خ��در�ت  ق�شايا 
ظاهرة  مو�جهة  يف  �ملجتمع  �أجهزة  تنفذها  �لتي  و�لتوعية  و�لتثقيف 
�ملخدر�ت من �أجل �لق�شاء عليها وتخلي�س �ملجتمعات من �شرورها وهو 

�ملخدر�ت مو�شحا �أن �ملوؤ�ش�شة مل تتاأخر يوما عن �أد�ء ر�شالتها �لإن�شانية 
�جلميع  و�أن  �ملجتمع  ي��خ��دم  م��ا  لكل  �مل�شاعدة  ت��ق��دمي  ع��ن  ت��ت��و�ن  ومل 
�لعمل �خلريي  �لر�ئدة يف جمال  �ملوؤ�ش�شة  �أين و�شلت هذه  �إىل  يعرف 
و�لإن�شاين وما �لذي حققته من �أهد�ف نبيلة و�شامية لي�س فقط على 
م�شتوى �لدولة بل خارج �لدولة حتى �شارت فخر� للوطن مبا تقدمه 

من �أعمال �إن�شانية جليلة.
و�أ�شاف �إن رعاية �ملوؤ�ش�شة مللتقى حماية �لدويل ياأتي تاأكيد� على �شمو 
هدفها ونبل ر�شالتها و�أهمية دورها �ملجتمعي فهي بهذه �لرعاية ت�شاهم 
يف ترقية �أد�ء موؤ�ش�شات �حلماية و�لتثقيف يف �لوطن �لعربي و�ملنطقة 
لتكون مو�كبة لتغري�ت �لظاهرة وتطورها وذلك بو�شع جمموعة من 
�إىل  و�لهادفة  للتنفيذ  �لقابلة  و�مل�شاريع  و�ل�شيا�شات  �لإ�شرت�تيجيات 

خف�س حدة �نت�شار �لظاهرة وتخلي�س �ملجتمع منها.

نهيان بن مبارك: الإمارات توؤمن بعامل منفتح وم�سوؤول

ا�شتقبل جمل�س اإدارة مراكز اإيواء بالدولة

حمدان بن زايد يوؤكد: المارات بف�سل خليفة متكنت من 
القيام مببادرات فعالة ملكافحة جرائم الجتار بالب�سر 

•• اأبوظبي-وام:	

�أك�����د م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �أن دولة 
ب��ع��امل منفتح  ت���وؤم���ن  �لإم��������ار�ت 
وم�شوؤول و�أنها توؤمن بالتغيري .. 
مو�شحا �أن هذ� �لإميان هو جزء 
�لتي  و�لت�شامح  �لنفتاح  روح  من 

ت�شود �ملجتمع �لإمار�تي.
ون����وه م��ع��ال��ي��ه خ���الل ل��ق��ائ��ه يوم 
جملة  حترير  رئي�س  �لول  �أم�س 
�إىل  ل���وي ..  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل��ف��ن��ون 

م�شوؤولية  فرن�شا  حكومة  ع��ات��ق 
�لعامل  ت��ع��ري��ف  ت��ك��م��ن يف  ك��ب��رية 

بكنوز �حل�شارة �لإن�شانية.
و�أ�شاف معاليه �إن متحف �للوفر 
على  م�شوؤولية  يحمل  باري�س  يف 
كنوز  م�����ش��ارك��ة  ع���امل���ي يف  ن���ط���اق 
موؤكد�   .. �لإن�����ش��ان��ي��ة  �حل�����ش��ارة 
���ش��ع��ادة دول���ة �لإم����ار�ت مب�شاركة 
وترحيبها  �مل�شوؤولية  هذه  فرن�شا 
بهذ�  م�شتقبلية  م�����ش��اري��ع  ب����اأي 

�ل�شدد.
�أع�����رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن �شروره  ك��م��ا 
�لفرن�شية  بنظريته  بالرتحيب 

م��ك��ان��ة �لإم��������ار�ت ك��م��رك��ز عاملي 
�أنحاء  جميع  م��ن  �ل�شياح  يجذب 
�لعاملية  �مل��ت��اح��ف  ل���زي���ارة  �ل��ع��امل 
�ل�شعديات  ج���زي���رة  ع��ل��ى  �مل��ه��م��ة 
على  كبري  �أث���ر  لها  �شيكون  �ل��ت��ي 
خالل  �لعاملية  �لثقافية  �ل�شاحة 

�لعقدين �لقادمني.
تقديره  ع����ن  م���ع���ال���ي���ه  و�أع���������رب 
�لإمار�ت  بني  �لثقافية  للعالقات 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  وف��رن�����ش��ا 
بالتفاق  تتج�شد  و�ل��ت��ي  �لثقايف 
�للوفر  م���ت���ح���ف  �ف����ت����ت����اح  ع���ل���ى 
�أب���وظ���ب���ي.. وق����ال �إن����ه ت��ق��ع على 

�أوريلي فيليبيتي يف �فتتاح معر�س 
ن�شاأة متحف �ل�شهر �ملا�شي �لذي 
�أول مقتنيات  مت �لك�شف فيه عن 

متحف �للوفر �أبوظبي.
ن��ه��ي��ان بن  �ل�شيخ  م��ع��ايل  و�أ����ش���ار 
دول���ة  �����ش���ت���ث���م���ار�ت  �إىل  م���ب���ارك 
�لإمار�ت �لثمينة يف قطاع �لتعليم 
تعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ات  خ����الل  م���ن 
�أبوظبي  �ل�������ش���ورب���ون  ك��ج��ام��ع��ة 

وجامعة نيويورك.
لوي  جم��ل��ة  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
متخ�ش�شة  فنية  �شهرية  جملة 
وتوزع  �لفرن�شية  باللغة  ت�شدر 

فرن�شا  يف  ن�شخة  �أل���ف   30 نحو 
�لناطقة  �ل�������دول  م����ن  وغ����ريه����ا 
مدير  وي���ع���م���ل  ب���ال���ف���رن�������ش���ي���ة.. 
�شيمود مر��شال  حتريرها فابيان 
�لتي  دي��������ز�آر  ل����وج����ورن����ال  مل��ج��ل��ة 
ت�����ش��در م���رة ك��ل ���ش��ه��ري��ن وت���وزع 
وك��ث��ري� ما  ن�شخة  �أل��ف   26 نحو 
ت��ت�����ش��م��ن �أع����د�ده����ا ت��ق��اري��ر عن 
�لإم����ار�ت  يف  �لثقافية  �لأن�����ش��ط��ة 
جزيرة  يف  �مل���ت���اح���ف  ك��م�����ش��اري��ع 
و�لفعاليات  و�ملعار�س  �ل�شعديات 
وبينايل  ودب��ي  �أبوظبي  �لفنية يف 

�ل�شارقة وغريها.

•• ابوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك���د 
�ملنطقة  يف  �حلاكم  نهيان ممثل  �آل 
�ل���غ���رب���ي���ة رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �ل���ه���الل 
�لأح��م��ر �أن دول���ة �لإم����ار�ت متكنت 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  بف�شل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل من  ح��ف��ظ��ه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ملكافحة  ف��ع��ال��ة  �ل��ق��ي��ام مب���ب���ادر�ت 
و�لتخفيف  بالب�شر  �لجت��ار  جر�ئم 
�ل�شر�كات  خالل  من  �نت�شارها  من 
�جلهات  ب��ني  �لت��ف��اق��ي��ات  و�شياغة 
للق�شاء  �ل�����دول�����ة  يف  �مل���خ���ت�������ش���ة 
�لو�فدة.  �جل��ر�ئ��م  ه��ذه  مثل  على 

رئي�س  �مل����زروع����ي  م�����ش��ل��م  ح���م���د�ن 
�لإم����ار�ت  �أن  ع��ل��ى  �لإد�رة  جمل�س 
�لدولية  �جل����ه����ود  ب���ق���وة  ت�������ش���ان���د 
بالب�شر من خالل  ملكافحة �لجتار 
على  و�لت�شديق  �لت�شريعات  و�شع 
�ل��ق��و�ن��ني �ل��ت��ي مت��ن��ع ت��ف��اق��م هذ� 
�ل���ن���وع م���ن �جل����ر�ئ����م �ل���ت���ي تعتر 
و�شمة يف جبني �لب�شرية. وقال �إن 
�لإمار�ت �أدركت مبكر� حجم �ملاأ�شاة 
�لإن�شانية �لتي يو�جهها �ملتاأثرون و 
�لوطنية  �للجنة  و�أن�شاأت  �ل�شحايا 
وو�شعت  بالب�شر  �لجت���ار  ملكافحة 
متكاملة  وط���ن���ي���ة  �إ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
للمكافحة وتر�جع قو�نينها ب�شورة 
مت�شقة  و  مو�كبة  لتكون  م�شتمرة 

�إن م��ب��ادر�ت �لإم���ار�ت  وق��ال �شموه 
دول  �إىل  �م���ت���دت  �ل�����ش��دد  ه����ذ�  يف 
وعملت  منابعها  لتجفيف  �مل�شدر 
بالتن�شيق معها لو�شع �أطر للتعاون 
قبل  �ل�شحايا  وحماية  للمكافحة 
�لوقوع يف �شباك �ملتاجرين و�شيانة 
جانب  �إىل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ك��ر�م��ت��ه��م 
هذ�  يف  �لدولة  �إ�شرت�تيجية  تعزيز 
�لوقاية  ت��ق��وم على  و�ل��ت��ي  �جل��ان��ب 
�لق�شائية  و�مل���الح���ق���ة  و�حل���م���اي���ة 
و�شدد   . �ل��دويل  و�لتعاون  و�لعقاب 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان خالل ��شتقباله �م�س بق�شر 
�إيو�ء  مر�كز  �إد�رة  جمل�س  �لنخيل 
�لدكتور  �شعادة  برئا�شة  �ل��دول��ة  يف 

مع تطور �جلرمية �لتي بد�أت تاأخذ 
�أ�شكال متعددة يف �لآونة �لأخرية .. 
�لقانون  تعديل  �إىل  �شموه  م�شري� 
 2006 ل�شنة   51 رق��م  �لحت���ادي 
�ت�شاقا مع  �أك��رث  �ل��ذي ج��اء ليكون 
بروتوكول بالريمو يف عام 2009 

ملكافحة �لجتار بالب�شر.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �ل 
نهيان على �أن دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة كانت من �أو�ئل �لدول �لتي 
ومنظماته  �ل����دويل  �ملجتمع  دع���ت 
�لكاملة  �مل�شوؤولية  لتحمل  �لأممية 
يف حماية �ملدنيني خ�شو�شا �لن�شاء 
و �لأط����ف����ال م���ن ع��م��ل��ي��ات �لجت����ار 
وج���ر�ئ���م �حل����رب و �جل���ر�ئ���م �شد 

�لإن�شانية.
و�أ�شاف �شموه ظلت �لم��ار�ت تنبه 
خالل �لعديد من �ملنا�شبات �لدولية 
م��ن م��غ��ب��ة ت��ز�ي��د �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
باعتبارهما  �لطفل  و  �مل���ر�أة  تو�جه 
�أك����رث �ل�����ش��ر�ئ��ح ت���اأث���ر� م��ن جر�ئم 
و  �مل�شلحة  �ل��ن��ز�ع��ات  و  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
حدة  م���ن  ز�دت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ر�ع��ات 

��شت�شعاف هذه �لفئات.
�لدولة  �ل���ت���ز�م  �إىل  ���ش��م��وه  و�أ����ش���ار 
�لإن�����ش��اين يف حماية  و  �لأخ���الق���ي 
بالب�شر من خالل  �لجت��ار  �شحايا 
�لدولية  �مل��ع��اه��د�ت  على  �مل�شادقة 
�ملعنية و �لتي كان �آخرها �لن�شمام 
مل��ك��اف��ح��ة �لجت����ار  ب����ايل  ن���ظ���ام  �إىل 

 .. �لعالقة  ذ�ت  �جلر�ئم  و  بالب�شر 
�شمو  ق��ال  �لوطني  �مل�شتوى  وع��ل��ى 
�ملبادرة  �إن  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
م�شتوى  على  �إي���و�ء  م��ر�ك��ز  باإن�شاء 
�لدولة يوؤكد �شدق توجهات �لدولة 
لتوفري �لرعاية �لإن�شانية �ل�شاملة 
لل�شحايا خالل فرتة وجودهم على 
�أر�س �لإمار�ت ووجه �شموه جمل�س 

بال�شري قدما يف  �إي��و�ء  �إد�رة مر�كز 
�ل��دول��ة لتح�شني  ت��وج��ه��ات  ت��ع��زي��ز 
ظروفهم  مر�عاة  و  �ل�شحايا  حياة 
و  �لنف�شية  و  �ل�شحية  و  �لإن�شانية 

�لجتماعية و�شون كر�متهم.
و�أطلع �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�ل نهيان خالل �للقاء على �لر�مج 
مر�كز  �إ���ش��درت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لتقارير  و 

�إي��و�ء و �لتي تبني �جناز�تها خالل 
�لعمل  �شري  وعلى  �ملا�شية  �ل��ف��رتة 
باملر�كز و خطتها �لت�شغيلية للفرتة 
�أع�شاء  �ل���ل���ق���اء  ح�����ش��ر  �ل���ق���ادم���ة. 
�شارة  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  �لإد�رة  جم��ل�����س 
�ملديرة  �شهيل  �لعزيز  عبد  �إبر�هيم 
�إىل  �إ�شافة  �إي��و�ء  ملر�كز  �لتنفيذية 

مديري �لإد�ر�ت يف مر�كز �إيو�ء .

مبكرمة من ال�شيخة هند بنت مكتوم

عامل من بلدية دبي يغادرون لأداء منا�سك العمرة   100
لبنى القا�سمي تبحث مع وزير خارجية ا�سرتاليا التعاون الثنائي وق�سايا التنمية الدولية والإن�سانية

�سبط 170 خمالفا لقانون الإقامة يف ال�سارقة 
باحث اإماراتي يح�سل على املاج�ستري بامتياز يف جامعة عجمان

•• دبي-وام:

هند  �ل�شيخة  �شمو  م��ن  مب��ك��رم��ة 
مكتوم  �آل  جمعة  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن��ت 
حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
100 عامل من  غ��ادر  دب��ي  حاكم 

بلدية دبي لأد�ء منا�شك �لعمرة.
وقد تكفلت �شموها بجميع تكاليف 
وهو  �خلا�شة  نفقتها  من  �لرحلة 
�أ�شرة بلدية دبي  ما حظي بتقدير 
هذه  ثمنو�  �لذين  عمالها  خا�شة 

�ملبادرة �لطيبة ل�شموها.
وقال �شعادة �ملهند�س ح�شني نا�شر 
لوتاه مدير عام بلدية دبي �إن حرم 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم بن 
جمعة �آل مكتوم قدمت دعما �شخيا 
وم�شاندة قوية للم�شاريع و�لر�مج 
�لدولة  �خلريية و�لإن�شانية د�خل 
هذ�  �أن  �إىل  وخ��ارج��ه��ا..م�����ش��ري� 
�لإن�شاين  و�لعطاء  �ل�شخي  �لدعم 
كل  يف  �لبلدية  مبادر�ت  مع  ي�شري 

جمالت �لعمل �لإن�شاين.
وع���ر م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دب���ي عن 
�ل�شيخة  ل�شمو  و�م��ت��ن��ان��ه  ���ش��ك��ره 
هند بنت جمعة �آل مكتوم لدعمها 
�ملعنوي و�ملادي للعديد من �مل�شاريع 

•• اأبوظبي-وام:

لبنى  �ل�������ش���ي���خ���ة  م����ع����ايل  ب���ح���ث���ت 
و�لتعاون  �لتنمية  وزيرة  �لقا�شمي 
�آف���اق �ل��ت��ع��اون بني  �ل���دويل تعزيز 
�لإم�������ار�ت و����ش��رت�ل��ي��ا و�لرت���ق���اء 
ق�شايا  خمتلف  يف  باإ�شهاماتهما 
و�لإن�شانية  �ل���دول���ي���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
يف  �مل�����ش��رتك  �لتن�شيق  وم��و����ش��ل��ة 

�ملرحلة �ملقبلة.
لقائها  خ���الل  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ�����ش����ارت 
ب���اأب���وظ���ب���ي �م�س  �ل��������وز�رة  مب��ق��ر 
وزي�����ر خارجية  ك����ار  ب����وب  م���ع���ايل 
�����ش���رت�ل���ي���ا و�ل�����وف�����د �مل�����ر�ف�����ق له 
ت�شهيهو  ب��اب��ل��و  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور 
كاجن �شفري ��شرت�ليا لدى �لدولة 
�إىل جهود دول��ة �لإم����ار�ت يف دعم 
�لعون  وت��ق��دمي  �ل��دول��ي��ة  �لتنمية 
و�لإغاثة للمت�شررين من �لأزمات 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل���ك���و�رث يف خمتلف 
�لتن�شيق  خ��الل  من  �لعامل  بلد�ن 
و�ملنظمات  �ل��ع��امل  دول  ك��اف��ة  م��ع 
�ل��ف��اع��ل��ة وخ�����ش��و���ش��ا ت��ع��اون��ه��ا مع 
�لقت�شادي  �ل����ت����ع����اون  م��ن��ظ��م��ة 
�ملا�شية  �لثالث  و�لتنمية لالأعو�م 
وهو ما تر�فق مع �عرت�ف �ملنظمة 
ذلك  يف  �لإم�����������ار�ت  ب���اإ����ش���ه���ام���ات 
�ل�شدد بح�شولها على �ملرتبة 16 
�شخاء يف منح  �ل��ع��امل  ك��اأك��رث دول 

�مل�شاعد�ت.
�أن فل�شفة �لقيادة  و�أك��دت معاليها 

•• عجمان	ـ	الفجر	

ح�����ش��ل �ل��ب��اح��ث �لإم�����ار�ت�����ي علي 
جمعة �لكتبي على درجة �ملاج�شتري 
يف �لقانون �لعام من كلية �لقانون 
للعلوم  ع����ج����م����ان  ج����ام����ع����ة  يف 
�لمتياز،  بتقدير  و�لتكنولوجيا 
لأطروحته  ع��ر���ش��ه  ب��ع��د  وذل�����ك 
�ل��ت��ي ج���اءت حت��ت ع��ن��و�ن: طبيعة 
�لقو�نني،  د�شتورية  على  �لرقابة 
و�إطارها �ملو�شوعي يف د�شتور دولة 

در��شة  �ملتحدة:  �لعربية  �لإم��ار�ت 
مقارنة .

و�شمت جلنة �لتحكيم �لتي عر�شت 
عليها �أط��روح��ة �ل��ب��اح��ث ك��ال من 
�لأ�����ش����ت����اذ �ل���دك���ت���ور حم���م���د عبد 
و�لأ�شتاذ  رئي�شاً؛  �ل�شناري،  �لعال 
�ملق�شود،  ع��ب��د  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور 
حممد  و�لدكتور  وع�شو�ً،  م�شرًفا 

قدري ح�شن، ع�شًو�.
بني  مقارنة  �لطالب  �أج���رى  وق��د 
�ل���د����ش���ت���وري���ة يف ك����ل من  �ل���ن���ظ���م 

فرن�شا وم�شر، حيث تناول مفهوم 
�لقو�نني  د�شتورية  على  �ل��رق��اب��ة 
در��شة حول  �أج��رى  كما  و�أنو�عها، 
�لقانونية  �ل���ق���و�ع���د  د����ش���ت���وري���ة 
و��شتعر�س  للرقابة  تخ�شع  �لتي 
�لرقابة  ه��ذه  من  �ملعفاة  �لقو�عد 
�إىل تقدمي  �إ���ش��اف��ة  �ل��دول��ت��ني،  يف 
در��شة تتعلق بالقو�عد و�ل�شو�بط 
�ل�����ت�����ي ي����ل����ج����اأ �إل����ي����ه����ا �ل���ق���ا����ش���ي 
د�شتورية  على  للحكم  �لد�شتوري 

�لقو�عد �لقانونية.

�خلريية �لتي تقدمها لفئة �لعمال 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ�����الل  وخ���ا����ش���ة 
�لكرمي. و�أو�شح �أن مبادرة �بتعاث 
�لذي  �لعمرة  منا�شك  لأد�ء  عمال 
�ل�شيخة هند  �شمو  بتمويله  قامت 
عامال   100 ق��ر�ب��ة  منها  ��شتفاد 
م��ن عمال بلدية دب��ي ..لف��ت��ا �ىل 
�شدى هذ� �لعمل �لطيب يف وجوه 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن �ل���ذي���ن ع�����رو� عن 
�ملكرمة  بهذه  و�شعادتهم  فرحتهم 
وعميق �متنانهم وتقديرهم ل�شمو 

�ل�شيخة هند.
�ل�شيخة  �شمو  م��ب��ادرة  �أن  و�إع��ت��ر 
�بتعاث  �آل مكتوم  هند بنت مكتوم 
تعك�س  �ل���ع���م���رة  لأد�ء  �ل���ع���م���ال 

�لعمال  لفئة  �شموها  من  ت�شجيعا 
و�هتمامها �ملتز�يد بحقوق �لإن�شان 
حقوق  وق�������ش���اي���ا  ع����ام����ة  ب�����ش��ف��ة 
موؤكد�  خ��ا���ش��ة..  ب�����ش��ف��ة  �ل��ع��م��ال 
كفله  �لذي  �لعمل  �لإن�شان يف  حق 
لهم د�شتور وقو�نني دولة �لإمار�ت 
حلقوق  �لدولية  �ملو�ثيق  وجميع 
م���ن �حلقوق  ب��اع��ت��ب��اره  �لإن�������ش���ان 
�لأ�شلية و�لثابتة و�لوثيقة �ل�شلة 
و�أحد  و�لتنمية  �حل��ي��اة  يف  باحلق 

�أهم رو�فدها.
لديها  �ل���ب���ل���دي���ة  �أن  �ىل  و�أ������ش�����ار 
�ل��ع��م��ال ممن  ك��ب��رية م��ن  �شريحة 
خدمات  ت��ق��دمي  يف  معها  �شاهمو� 
متميزة ملدينة دبي ي�شيد بها �لكل 

�شو�ء من �لد�خل �أو �خلارج.
�لبلدية  عمال  �أع��رب  جانبهم  من 
بهذ�  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع����ن  �مل��ب��ت��ع��ث��ون 
و�شاما  �ع���ت���روه  �ل����ذي  �ل��ت��ك��رمي 
بال�شكر  وتوجهو�  �شدورهم  على 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �إىل  و�ل����ع����رف����ان 
ه��ن��د ب��ن��ت م��ك��ت��وم �آل م��ك��ت��وم على 
مكرمتها �لتي جت�شد روح �لأ�شالة 
نف�س  ي��رت���ش��خ يف  �ل�����ذي  و�ل����ك����رم 
�شموها وغر�شته يف نفو�س �أجنالها 
�ل��ت��ي يظللها  �ل��ك��رمي��ة  و�أ���ش��رت��ه��ا 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
وقيمه  بعطاء�ته  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لإ�شالمية  �ل���ع���رب���ي���ة  وث���ق���اف���ت���ه 

�لر��شخة .

تر�شخ  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لر�شيدة 
�لتز�مات �لدولة جتاه �لآخرين يف 
�لعامل بغ�س �لنظر عن �جلن�شيات 

و�لديانات.
�أن ق�شايا دعم  �أكدت معاليها  كما 
�لأزمات  و�ملتاأثرين من  �لالجئني 
�لإن�شانية حتتل �أولوية على قائمة 
بهدف  لالإمار�ت  �لإن�شاين  �لدعم 
من  �شردو�  �لذين  معاناة  تخفيف 
�أوطانهم .. م�شرية �ىل وجود �أكرث 
تقدم  �إم��ار�ت��ي��ة  موؤ�ش�شة   40 م��ن 
فيما  �ل��ع��امل  بقاع  كافة  �ل��دع��م يف 
لالجئني  خميمات  �لدولة  ت�شييد 
�ملتبعة  �مل���ع���اي���ري  لأف�������ش���ل  وف���ق���ا 
باأف�شل  وجت��ه��ز  �ل�����ش��دد  ذل���ك  يف 

�ملر�فق �خلدمية.
�حلديث  خالل  معاليها  وتطرقت 

لالجناز�ت  �ل���ز�ئ���ر  �ل�����ش��ي��ف  م���ع 
�لإمار�تية  �مل������ر�أة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
و�إ����ش���ه���ام���ات���ه���ا يف ك���اف���ة جم����الت 

�لتنمية وقطاعاتها �ملتعددة.
م����ن ج���ان���ب���ه �أ�����ش����اد م���ع���ايل وزي����ر 
بجهود  �ل������ش�����رت�يل  �خل����ارج����ي����ة 
�ل�شاطعة  و�جن���از�ت���ه���ا  �لإم�������ار�ت 
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د �ل���ع���م���ل �لإن�������ش���اين 
فيما  ل�شيما  �ل����دويل  و�ل��ت��ن��م��وي 
�لتخفيف  يف  باإ�شهاماتها  يتعلق 
�ل�شوريني  �ل��الج��ئ��ني  م��ع��ان��اة  م��ن 
.. موؤكد� حر�س بالده على تعميق 
ق���ن���و�ت �ل�������ش���ر�ك���ة و�ل���ت���ع���اون مع 
�أف�شل �ملمار�شات  �لإم��ار�ت وتبادل 
و�ل�����ش��ب��ل يف ت��ق��دمي �ل���دع���م جتاه 

�لق�شايا �لإن�شانية و�لدولية.
ع��ن جهود  م��وج��ز�  وق��دم معاليها 

�لتنموي  �ل���ع���م���ل  يف  �����ش���رت�ل���ي���ا 
و�لإن�������ش���اين �ل����دويل .. لف��ت��ا �ىل 
ب��الده يف حت�شني فر�س  ��شهامات 
�حل����ي����اة وم�����ع�����دلت �ل����وف����ي����ات يف 
تقليل  يف  �أ�شهمت  حيث  كمبوديا 
800 حالة  �لوفيات من  معدلت 
 500 �أل����ف �ىل  وف����اة ل��ك��ل م��ائ��ة 
ح��ال��ة وف���اة فيما مت �لإع����الن عن 
تقدمي �حلكومة �لأ�شرت�لية دعما 
بنحو  يقدر  �لفل�شطينية  لل�شلطة 
300 مليون دولر خالل �لأعو�م 
�ملقبلة. وقدم معاليه �ل�شكر لدولة 
�إن�شاء  م��ب��ادرت��ه��ا  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت 
لند  كوينز  يف  للعو��شف  مالجئ 
�ل����ش���رت�ل���ي���ة ك����ب����ادرة ت���ع���ر عن 
�ل��ع��الق��ات �ل��ق��وي��ة ب��ني �لإم�����ار�ت 

و��شرت�ليا.

•• اأبوظبي-وام:

�شبطت وز�رة �لد�خلية 170 خمالفا لقانون دخول و�إقامة �لأجانب من 
�جلن�شيات �لآ�شيوية و�لأفريقية يف �ل�شارقة بينهم 100 خمالف من �لباعة 
17 خمالفا  و  �لأج��ان��ب  و�إق��ام��ة  دخ��ول  لقانون  53 خمالفا  و  �ملتجولني 
�ملخت�شة  �جلهات  �إىل  جميعا  حتويلهم  مت  وق��د  �لغري  ل��دى  �لعمل  بتهمة 
لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  وك��ان��ت   . بحقهم  �لقانونية  �لإج�����ر�ء�ت  لت��خ��اذ 
متفرقة  �أم��اك��ن  يف  تفتي�شية  حملة  ن��ف��ذت  �ل�شارقة  يف  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون 
متابعة  وق�شم  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مع  بالتعاون  �لإم��ارة  من 
�ملخالفني و�لأجانب ومكتب �لعمل و�لد�ئرة �لقت�شادية وبلدية �ل�شارقة. 
وقال �لعميد �لدكتور عبد�هلل علي بن �شاحوه مدير عام �لإقامة و�شوؤون 
�إعد�دها  مت  �لتي  �خلطة  �شمن  تاأتي  �حلملة  هذه  �إن  بال�شارقة  �لأجانب 
للحد من ظاهرة �لإقامة غري �مل�شروعة و�لتي بد�أت خالل فرتة �لتوعية 
و��شتمرت ملدة �أ�شبوعني �إ�شافة �إىل �ملهلة �لتي مت منحها للمخالفني ملغادرة 
�لدولة و�إعفائهم من �لغر�مات �ملرتتبة على ذلك و��شتمرت مدة �شهرين 

موؤكد� على ��شتمر�رية �حلمالت �لتفتي�شية ملكافحة وحماربة �أية ممار�شات 
وز�رة  �لدولة حتقيقا ل�شرت�تيجية  �ملتبعة يف  و�لأنظمة  �لقو�نني  تخالف 
�لد�خلية وقطاع �جلن�شية و�لإقامة و�ملنافذ للحد من هذه �لظاهرة و�لعمل 
و�لدعم  و�لتن�شيق  بالتعاون  �شاحوه  �بن  و�أ�شاد   . �آمن  على توفري جمتمع 
�ل�شارقة من  �لأجانب يف  �لعامة لالإقامة و�شوؤون  �لإد�رة  به  �لذي حتظى 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مقدمتهم  ويف  �ل�شرت�تيجيني  �شركائها 
�إىل  و�ملقيمني  �ملو�طنني  ودع��ا   . �لإم���ارة  يف  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��دو�ئ��ر 
�ملبادرة بالإبالغ عن �ملخالفني �لذين ميثلون خطر� من �لناحية �ل�شحية 
�لت�شرت  وع��دم  �شاهم  �لهاتفية  �خلدمة  عر  و�لقت�شادية  و�لجتماعية 
ي�شكلون  لأن��ه��م  وي��وؤوي��ه��م  وي�شغلهم  يجلبهم  م��ن  وع��ل��ى  �ملخالفني  على 
خطر� على �أمن و�شالمة �ملجتمع . كما حث على �شرورة عدم �لتعامل مع 
�لباعة �جلائلني و�شر�ء �ملو�د �لكمالية و�لغذ�ئية منهم نظر� لعد جودتها 
و�شالحيتها وقد تكون هذه �ملو�د م�شروقة �أو تت�شبب يف �لإ�شابة باأمر��س 
معدية كما ميكن �أن يكون هذ� �لبائع م�شابا باأمر��س معدية .. لفتا �إىل 

�أن �ل�شر�ء من هوؤلء �لباعة له تاأثري �قت�شادي على �ملوؤ�ش�شات �لوطنية. 
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العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1500 عمايل  جزئي              
�ىل �ملدعى عليه  /1-  عبد�هلل ح�شن لل�شفر و�ل�شياحة �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد طاهر بابايثوتي عبد�هلل    قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها ) 19745 
�ل�شكوى )2013/141940(  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  درهم( رقم 
فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي  8:30 �س مبكتب  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/5/28 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
حالة   ويف  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثا ح�شوري.  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1227 عمايل  جزئي              
�ىل �ملدعى عليه  /1-  �شالون عرفت للرجال   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �ناند� �شي �شولل �شيل قد  �ملدعي / 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )4800 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم ( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من �ملطالبة لل�شد�د 
�ل�شكوى )2013/134947(   .رقم  �ملعجل بالكفالة  بالنفاذ  و�شمول �حلكم  �لتام 
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/28 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1337 عمايل  جزئي              
�ىل �ملدعى عليه  /1-  �شاهب �شينغ لالعمال �لفنية ���س.ذ.م.م   جمهول حمل 
�ق���ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي / نعيم �ح��م��د حم��م��د رف��ي��ق ق��د  �لق��ام��ة مب��ا �ن 
و�لر�شوم  دره���م(   15313( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف و�لفائدة �ملرتتبة عليها من تاريخ �ملطالبة وحتى ��شد�ر �حلكم. رقم 
�ل�شكوى)2013/140953(   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/28 
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1531 عمايل  جزئي              
����س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملدعى عليه  /1-  �شدل للنقليات 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  عمر   �هلل  ديتا  حممد   / �مل��دع��ي 
درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها )20529 درهم(وتذكرة عوده مببلغ )2000  
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة بو�قع 9% من �ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د �لتام.. رقم 
�ل�شكوى )2013/141749(.    وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/30 
�ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1032 عمايل  جزئي              
�ىل �ملدعى عليه  /1-  �ملحيط �لعميق خلدمات �لنرتنت    جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد طاهر طاهر �شبري �حمد �شبري  قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها ) 21682 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى )2013/138124(  وحددت لها 
�لقا�شي  8:30 �س مبكتب  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/6/2  �لحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ، 

علما بان �لدعوى قد مت جتديدها من �ل�شطب.
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1074 تنفيذ عمايل
�لق��ام��ة مبا  �م��ان��ه لال�شت�شار�ت  جم��ه��ول حم��ل  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
عليك  �أق���ام  ق��د  ب��اه��ادور  ليكه  ب��اه��ادور  ليكة  �شيام  �لتنفيذ/  طالب  �ن 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)16808.86( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة �ىل 
مبلغ )1070( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/76 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شده/1- علي حممد علي بجا�س- ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته وكيال عن 
يقية مالكي �لعقار ��شماء وهند و�شعاد حممد علي بجا�س    جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ م�شرف دبي )�س م ع ( وميثله: �حمد ح�شن رم�شان �آل علي 
�ملطالبة  ب�شد�د قيمة  بتاريخ 2013/5/19 �عالنكم  �لبتد�ئية  قررت حمكمة دبي 
رقم  �ر�س  �لعقار  نوع  �لرهن  �لعقار حمل  بيع  و�ل  درهم   24079118.92 وقدرها 
572 �لبلدية 317/159 �ملنطقة �ملنخول م�شاحة �لعقار 31187 قدم مربع.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/927 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- يونير للخدمات �لفنية )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد �كرم حممد عثمان   قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  .بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )6747   (
مبلغ )412( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/980   مدين جزئي                
�ىل �مل��دع��ى عليه /1- حممد �ع��ظ��م ���ش��ودري جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي: �ل�شرو�ت لتاأجري �ل�شيار�ت وميثلها �ل�شريك و�ملدير ديفار�ج ر�جاد��س   
�ملنعقدة بتاريخ 2013/2/12 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
و�ملدير  �ل�شريك  �ل�شيار�ت وميثلها  لتاأجري  �ل�شرو�ت  ل�شالح/  �عاله  �ملذكورة 
ديفار�ج ر�جاد��س بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )32.510 درهم( 
خالل  لال�شتئناف  ق��اب��ال  �حل�����ش��وري  مبثابة  حكما   . و�مل�����ش��اري��ف.  و�ل��ر���ش��وم 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/810   عمايل جزئي                

�ىل �ملحكوم عليه /1- �لقفطان �ملغربي للتجارة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  نعلنكم 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/5/1 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
ل�شالح/ �وليفا ميني�شي�س �لتافانو بالز�م �ملدعى عليها �ن توؤدي للمدعيه مبلغ )18871 
( ثمانية ع�شر �لف وثمامنائة و�حد و�شبعون درهم وتذكرة عودة �ىل وطنها عينا �و ما 
يقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �آخر، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية عد� تعوي�س �لف�شل �لتع�شفي فمن تاريخ �شريورة 
بامل�شاريف.  حكما مبثابة  �ملدعى عليها   �ل�شد�د، و�لزمت  �حلكم نهائيا- وحتى متام 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/282   احوال نف�س م�سلمني                  

�ىل �ملحكوم عليه /1- عالء منهل �لتميمي  جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/4/18 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ خالدة 
خالدة  للمدعية  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  ب��الت��ي:  �لالمي  يون�س  �شري 
�شري يون�س �لالمي على �ملدعى عليه عالء منهل �لتميمي بالتي: �ول: باثبات حق 
�ملدعية يف ح�شانة بنتها منه فاطمة �ملولودة يف 2007/1/4 ومنعته من �لتعر�س لها يف 
�شاأن ح�شانتها �ل فيما ميلكه �شرعا وقانونا. ثالثا:  بالز�م �ملدعى عليه بر�شوم �لدعوى 
وم�شاريفها.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم ق�سايا ال�سرة                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1206 عمايل  جزئي              
�ىل �ملدعى عليه  /1-  جي�شكاو لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
�قام  ق��د  �مل��دع��ي / عبد�للطيف حممد حفيظ حفيظ    �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )27713 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى)2013/139856(   وحددت لها 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/2 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1799 عمايل  جزئي              
�ىل �ملدعى عليه  /1-  مركز يوثاليا لطب �ل�شنان جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �شريف �شوقي عبده عبد�لعزيز  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6000 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى)2013/142694(   وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
مكلف  فانت  لذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8:30 �ل�شاعة   2013/5/26 �ملو�فق 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/72 بيع عقار مرهون
�لعلماء   �شلطان  ���ش��ري��ف  ع��ب��د�ل��رح��م��ن حم��م��د  ه����ارون  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي )�س 
م ع ( وميثله: حممد عبد�مللك م�شطفى �هلي   قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
بتاريخ 2013/5/14 �عالنكم ب�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها 2150.532 درهم يف 
ملف �لتنفيذ �عاله و�ل بيع �لعقار حمل �لرهن )نوع �لعقار: �ر�س- �ملنطقة: 
�ملنخول - رقم �لر�س : 491- م�شاحة �لعقار : 13.826.00 قدم مربع( خالل 

30 يوم تاريخ �لعالن.
رئي�س الق�سم     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/6  التما�س اعادة نظر جتاري- ا�ستئناف

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -زياد حممود حمفوظ جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف /�حمد ��شغر طاهري ن�شب وميثله: �بر�هيم ح�شن �بر�هيم 
رق��م 2010/783  بالدعوى  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  قد  �مل���ال    
�ملو�فق  ��شتئناف جتاري 2012/9/4    وح��ددت لها جل�شه يوم �لثالثاء 
وعليه   ch2.E.23 ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 �ل�����ش��اع��ة   2013/5/21
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: امل�شهور ل�شناعة الن�شاءات املعدنية )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 505602 �لعنو�ن: حمل ملك عقار�ت حكومة دبي- �شبيب �حمد 
ر��شد بن �شبيب- ر��س �خلور �ل�شناعية �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي  �لتجاري: 51116 تعلن د�ئرة  بال�شجل  �لقيد  رقم 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

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

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1024 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد نور �لعامل لت حممد ��شماعيل �جلن�شية: بنغالد�س  مدعي 
�لدعوى:  �لمار�ت مو�شوع  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �ل�شليلة  بو�بة  عليه: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ بو�بة �ل�شليلة لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/28 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1150-2013/1140 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- �ح�شن عامل �شودهري 2- حممد حم�شن عامل �شودهري �جلن�شية: 
�لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملعدنية  لل�شناعات  �يبال  عليه:  مدعي  بنغالد�س  
مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ �يبال لل�شناعات �ملعدنية 
ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �لعمالية �شخ�شيا  �لكائنة �ملحكمة  �لبتد�ئية - 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1291-2013/1292 عم جز- م ع- ب- اأظ

�شينغ  ج�شوير   -2 باك�شتان  �جلن�شية:  حممد  خو�شي  �هلل  �شيف   -1 مدعيان/ 
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  و�ي  درمي  عليه:  مدعي  هندي   �جلن�شية:  �شينغ  د�ر�شان 
درمي  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
و�ي للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/26 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/419 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد نظام ليت �شليمان �جلن�شية: بنغالد�س  مدعي عليه: كان�شيم 
للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  كان�شيم  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/28 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/457 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ريبون مياه حممد مطلب مياه �جلن�شية: بنغالد�س  مدعي عليه: فرج 
حمود�س للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ فرج حمود�س للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/28 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1027 عم جز- م ع- ب- اأظ

�شركة  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �شادق  حممد  حممد  غالم  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  كبري  حممد 
�لعامة  للمقاولت  كبري  حممد  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/28 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
                    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 570 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/�لتو��شل للمقاولت �لعامة ميثلها �ل�شيد وليد م�شعود ح�شني عبد�هلل �جلن�شية: 
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ل�شمنتية  �ملو�د  لتجارة  �لقليني  عليه:  مدعي  �لمار�ت  
�لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 31300 درهم + تعوي�س  �ملطلوب �عالنه/ �لقليني لتجارة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ل�شمنتية  �ملو�د 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/21 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
                    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 742 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

ورثة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�آخرون  �لقبي�شي  �شلطان  حجي  بدر  مدعي/�شيف 
وثناء  وهناء  وجميلة  وجالل  ور�مي  و�شامي  وجمال  جميل  وهم  بلبل  حمد�ن  حممد  �شليم 
ور�نية و�آخرون �جلن�شية: فل�شطني  مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد ��شتثمار 1.500.000 + ت�شليم 
وجمال  جميل  وهم  بلبل  حمد�ن  حممد  �شليم  ورثة  �عالنه/  �ملطلوب  تعوي�س   + م�شتند�ت 
 - بالن�شر  عنو�نه:  فل�شطني   �جلن�شية:  ور�نية  وثناء  وهناء  وجميلة  وجالل  ور�مي  و�شامي 
نرفق لكم ن�شخة من �شحيفة �لدعوى وتعديل �لطلبات للرد و�لتعقيب �ن �ردمت ذلك حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/23 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�و بو��شطة وكيل  �آل نهيان �شخ�شيا  �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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�لن�شان  ح��ق��وق  رو���ش��ي��ا يف جم���ال  �د�ء  �لوروب������ي  �لحت�����اد  �ن��ت��ق��د 
�ملقيدة  �لت�شريعات  م��ن  موجة  ب�شاأن  يتز�يد  قلقه  �ن  قائال  �م�س 
�عتقلو�  حمتجني  ق�شايا  �ىل  �لحت��اد  و��شتند  ن�شطاء.  وحماكمات 
�لعام  �ليمني  بوتني  فالدميري  �لرئي�س  �أد�ء  ع�شية  مظاهرة  خالل 
يتطلب من  وقانون جديد  �نتظار حماكمتهم  ز�ل��و� يف  وما  �ملا�شي 
�جلمعيات �خلريية �لتي حت�شل على �لتمويل من �خلارج �أن ت�شجل 
�أجنبية . وقال �لحتاد �لوروب��ي يف بيان  �أ�شماءها باعتبارها جهات 
�لن�شان مع م�شوؤولني رو�س يف بروك�شل  �جتماع لبحث حقوق  بعد 
للمجتمع  �ملقلق  �ل��و���ش��ع  با�شتفا�شة  �جل��ان��ب��ان  بحث  �جلمعة  ي��وم 
�مل��دين يف رو�شيا �لحت��ادي��ة. وخ��الل زي��ارة �ىل مو�شكو ه��ذ� �ل�شهر 
جتنب وزير �خلارجية �لمريكي �أي �نتقاد �شديد لرو�شيا فيما يتعلق 
باحلريات �ملدنية بينما كان ي�شعى للح�شول على م�شاعدة �لكرملني 
يف �ل��ت��و���ش��ل �ىل ح��ل ���ش��ي��ا���ش��ي ل��ل�����ش��ر�ع يف ���ش��وري��ا. وق����ال �لحت���اد 
�لوروبي �نه �شري�قب عن كثب �لتطور�ت �لتي توؤثر على �ملنظمات 
غري �حلكومية يف رو�شيا وطلب من �حلكومة �شمان عمل �ملحامني 
بحرية وينفي �لكرملني قمع �ملعار�شني ويقول �نه ل ي�شتغل �ملحاكم 

لتحقيق مارب �شيا�شية.

�شخ�س  بتوقيف  �لإره���اب  ق�شايا  يف  متخ�ش�س  فرن�شي  قا�س  �أم��ر 
�مل�شلح  م��ر�ح  ملحمد  �مل�شاعدة  تقدمي  يف  بتورطه  �ل�شتباه  بعد  ث��ان 
�لذي قتل ثالثة جنود وعائلة يهودية مبدينة تولوز جنوب غربي 
فرن�شا �لعام �ملا�شي. و�أودع �مل�شتبه فيه، وهو يف �ل�25 من �لعمر، قيد 
�لتوقيف �لحرت�زي، و�شي�شتمع قا�شي مكافحة �لإرهاب كري�شتوف 
تي�شييه جمدد� لأقو�له يف �ل�17 من �ل�شهر �ملقبل، وفقا ملا �أفاد به 
�ملحامي �ألك�شندر بار�-بروغيري. وي�شتبه �ملحققون باأن �مل�شتبه فيه 
كان ير�فق �أ�شقاء مر�ح طيلة �لنهار بال�شاد�س من مار�س �آذ�ر 2012 
وباأنه �شارك يف ذلك �ليوم ب�شرقة �لدر�جة �لنارية �لتي ��شتخدمها 
�لرجل جملة وتف�شيال وقال  مر�ح لتنفيذ هجومه، وهو ما ينفيه 
�لدر�جة  ب�شرقة  حتى  ول  �شيء  ب��اأي  يعرتف  ل  �إن��ه  �ملتهم  حمامي 
�ل��رج��ل وه��و رفيق  وه���ذ�  م���ر�ح.  ب�شدة ت�شرفات  وي��دي��ن  �ل��ن��اري��ة، 
لالأ�شقاء مر�ح معروف لدى �أجهزة �ل�شرطة وكان حكم عليه ثالث 
مر�ت بال�شابق بد�عي �ل�شرقة و�إخفاء م�شروقات وتهريب خمدر�ت، 
�ل�شديد  �حل���ذر  يلتزمون  �ملحققني  �أن  �إل  ق�شائي.  م�شدر  وف��ق 
�أن يكون هذ� �لرجل عرف مب�شاريع مر�ح، كما تفيد  حول �حتمال 

�لتهامات �لرئي�شية.
 

�جر�ء  يناق�س  �حل��زب  �ن  �لهندي  �مل��وؤمت��ر  بحزب  كبار  زع��م��اء  ق��ال 
�نتخابات عامة يف نوفمر ت�شرين �لثاين قبل موعدها ب�شتة ��شهر 
مما يعك�س نقا�شا د�خليا ب�شاأن ما�ذ� كان يتعني �نهاء �لئتالف �حلاكم 
�لر�شمي  �ل�شعيد  وعلى  �لنهاية.  حتى  فرتته  ��شتكمال  �م  �ملرتنح 
�لنتخابات  موعد  حتى  �شت�شتمر  �حلكومة  �ن  �ملوؤمتر  ح��زب  يقول 
2014 وو�جهت هذه �حلكومة �شل�شلة  �ملقرر �ج��ر�وؤه يف مايو �يار 
من ف�شائح �لف�شاد كما �نها حتكم �لن كاأقلية بعد �ن�شحاب حزبني 
�لقيادة  متحالفني من �لئتالف �حلاكم. ولكن ل يوجد �جماع يف 
�لعليا للحزب ب�شاأن موعد �لدعوة لالنتخابات وذلك وفقا ملقابالت 
�ن�شقاق بني  ويوجد  �حل��زب.  زعماء  12 من  �ك��رث من  �جريت مع 
�لر�كد بحاجة ملزيد من �لوقت  هوؤلء �لذين يقولون �ن �لقت�شاد 
قد   2014 حتى  �لنتظار  �ن  من  بقلق  ي�شعرون  وم��ن  لالنتعا�س 
فقد  �خلطاأ  �لتوقيت  �ملوؤمتر  حزب  �ختار  و�ذ�  تكتيكيا.  خطاأ  يكون 
يكلفه ذلك �لفوز بثالث فرتة على �لتو�يل يف �ل�شلطة ويثري ت�شاوؤل 
ب�شاأن م�شتقل حملة �ل�شالح �لقت�شادي �لتي بد�أتها �لهند يف �لونة 
�لخ��رية . وعندما �شئل �حد كبار م�شوؤويل حزب �ملوؤمتر عن �شبب 
�لقو�نني  �ذ� كان يجد �شعوبة يف �ج��ازة  ��شتمر�ر �لئتالف  �شرورة 
�خ���رون يف  زع��م��اء  وي��ق��ول  لل�شعب  �ل��ت��ز�م  عليها  �ن �حلكومة  فقال 
�حلزب �ن �لمور قد تزد�د �شوء� بحلول �لعام �ملقبل و�نه يتعني على 

حزب �ملوؤمتر ��شتغالل �لفوز يف �لنتخابات �ملحلية .

عوا�شم

بروك�سل

ني�دلهي

باري�ص

تربئة متهمن بعبادة ال�سيطان يف الأردن 
•• عمان-ا	ف	ب:

بر�أت �لهيئة �ملدنية يف حمكمة �من �لدولة �م�س خم�شة طالب جامعيني 
�لن��ت��م��اء �ىل جماعة عبدة  و  �ملذهبية  �ل��ن��ع��ر�ت  �أث���ارة  م��ن تهمة  �ردن��ي��ني 
عدم  طالبا  �مل�شدر  وق��ال  �ردين.  ق�شائي  م�شدر  �ف��اد  ح�شبما   ، �ل�شيطان 
�لطلبة �خلم�شة  بر�أت  �ملحكمة  �ن  ��شمه لوكالة فر�ن�س بر�س  �لك�شف عن 
�ملذهبية  �لنعر�ت  ب��اأث��ارة  و�ملتمثلة  �ليهم  �مل�شندة  �لتهم  من  فتاة  وبينهم 
و�لنتماء �ىل جماعة عبدة �ل�شيطان وقررت �لف��ر�ج عنهم فور� . وكانت 
و�لطلبة  �ملا�شي.  ني�شان-�بريل   28 يف  ب��د�أت  قد  �ملحاكمة  جل�شات  �وىل 
�شرق(  كلم   69 �ملفرق  حمافظة  )يف  �لبيت  �آل  جلامعة  ينتمون  �خلم�شة 
نفو�  ق��د  وك��ان��و�  �ملا�شي،  �ذ�ر-م��ار���س  منذ  �لق�شية  ذم��ة  على  وموقوفني 
وبح�شب  ���ش��ن��و�ت.  ث��الث  �ىل  عقوبتها  ت�شل  و�ل��ت��ي  �ليهم  �مل�شندة  �لتهم 
لئحة �لتهام، تربط هوؤلء �لطلبة عالقة �شد�قة ن�شاأت عن طريق قنو�ت 
�لت�شال �ملبا�شر وعن طريق موقع �لتو��شل �لجتماعي )في�شبوك( حيث 
و�حد  ولبا�س  �لظهور مبظهر خارجي  بينها على  �ملجموعة فيما  تناغمت 
��شود �للون وتعارفو� على ت�شميتهم مبجموعة عبدة �ل�شيطان . و��شافت 
�ل�شعر �ل�شود و�لذقن و�شماع �غاين  �ن �ملجموعة متيزت من حيث طول 
على  �ليد  ��شابع  و����ش��ارة  �خلما�شية  و�لنجمة  �ملعكوف  و�ل�شليب  �مليتيل 
�ث��ار حفيظة  �ل��ذي  �لم��ر  �لتعامل،  و�شائل  ذل��ك من  نحو معني �ىل غري 
باقي �لطلبة ، م�شري� �ىل �ن ذلك �شكل مظهر� مي�س باملعتقد�ت و�مل�شاعر 
ت��ز�م��ن مع  ذل��ك  �ن  �ىل  �لالئحة  و����ش��ارت   . �مل�شاوية  �ل��دي��ان��ات  ل�شحاب 
كلية  يف  �ملياه  دور�ت  من  ع��دد  يف  �ل�شريف  �مل�شحف  من  ن�شخ  على  �لعثور 
�لقت�شاد �لتي يدر�س بها هوؤلء ونتيجة لذلك فقد حاول عدد من طلبة 
عليهم  �لعتد�ء  �ل�شكل  بهذ�  �لظهور  من  �لطلبة  ملنع  وكو�شيلة  �جلامعة 
�لقب�س عليهم  و�لقاء  �لمن �جلامعي  �ىل تدخل رجال  �دى  �لذي  �لمر 

وجرت �ملالحقة .

د لنه�سة البالد مهاتري: ال�سعب املاليزي توحَّ
•• القاهرة-يو	بي	اأي:

�ملاليزي  �ل���������وزر�ء  رئ���ي�������س  �أك������د 
�لأ����ش���ب���ق م��ه��ات��ري حم��م��د، �م�س 
حول  ��د  ت��وحَّ �مل��ال��ي��زي  �ل�شعب  �أن 
فقام  ب����ب����الده  �ل���ن���ه���و����س  ه�����دف 
للو�شول  جانباً  خالفاته  بتنحية 
مهاتري  وق����ال  �ل��غ��اي��ة  ت��ل��ك  �إىل 
ببد�ية  �أل��ق��اه��ا  كلمة  يف  حم��م��د، 
موؤمتر جتارب �لنه�شة يف �لعامل 
يعقده  �ل��ذي  .. ماليزيا من��وذج��اً 
ح���زب �حل��ري��ة و�ل��ع��د�ل��ة �ل����ذر�ع 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ي جل���م���اع���ة �لإخ��������و�ن 
�مل�شلمني �ليوم، �إن بد�ية �نطالق 
�نطالقها  م��ن  �أ���ش��ع��ب  م��ال��ي��زي��ا 
�ملجتمع  و�نق�شام  لتنوع  م�شر  يف 
�ملاليزي �إىل 3 �أعر�ق 60 % من 
�لأ�شلي  �ل�شعب  وه���م  �مل�شلمني 
% هنود  % بوذيني و10  و30 
ول��ك��ن �ت��ف��ق �أه����ل م��ال��ي��زي��ا على 
للو�شول  جانبا  �خل��الف��ات  و�شع 

�إىل نه�شة حقيقية .
�ملاليزية  �حل��ك��وم��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
رك�����زت ع��ل��ي �ي���ج���اد ف���ر����س عمل 
وتخ�شي�س  ل���ل���زر�ع���ة  و�جت���ه���و� 
�أر����������سٍ ل��ل��م��و�ط��ن��ني، ث���م رك���زت 
وخا�شة  �ل�شناعة  علي  �لتجربة 
و�ل�شناعات  �لتجميع  �شناعات 
�خلفيفة و��شتطاعت تلك �ملرحلة 

�أن ل���ه دخ����اًل ج���ي���د�ً وب��ال��ت��ايل ل 
�أو  مظاهر�ت  يف  للخروج  ي�شطر 
�ل�شفو  يكدر  �أي عمل  على  يقدم 
�لجتماعي وكان مهاتري حممد، 
�لذي توىل من�شب رئي�س �لوزر�ء 
 1981 ب���ني ع��ام��ي  يف م��ال��ي��زي��ا 
�لقاهرة  �إىل  و�شل  قد  و2003، 
ت�شتغرق  زي���ارة  يف  �ل�شبت،  م�شاء 

يومني.

�أن ت�شتوعب �لكثري من �لوظائف 
لل�شناعات  تتجه  ماليزيا  وب��د�أت 
ذ�ت �ل��ق��ي��م��ة �ل��ع��ال��ي��ة ل��ت�����ش��ل يف 
�ل��ن��ه��اي��ة مل���ا ���ش��ه��ده �ل���ع���امل من 

نه�شة حدثت يف ماليزيا.
تعاين  كانت  ماليزيا  �أن  و�أو���ش��ح 
�لبالد  وب��������د�أت  �ل���ب���ط���ال���ة،  م����ن 
بالزر�عة و�ل�شناعة و�جتهت فيما 
�للكرتونيات،  �شناعة  �إىل  بعد 

�ل�����ش��ن��اع��ات ذ�ت  �إىل  ث��م �جت��ه��ت 
�أدى  مم��ا  �ل��ع��ال��ي��ة  �لتكنولوجية 
�لتعليم  م��ن��اه��ج  ف��ى  ت��ع��دي��ل  �إىل 
�إك�����ش��اب �ل��ط��الب مهار�ت  ب��ه��دف 
�أعلى وهو ما �أدى �إىل جلب �ملزيد 

من �ل�شتثمار�ت.
قائاًل  حممد  مهاتري  و��شتطرد 
�ل��ه��دف م��ن �إي��ج��اد ه��ذ� �لكم من 
�ملو�طن  ي�شعر  �أن  ه��و  �ل��وظ��ائ��ف 

جي�س الحتالل يعيد القنا�سة اإىل ال�سفة الزياين يدين ت�سريحات م�ساعد وزير اخلارجية الإيراين
وخ���ط���رية و���ش��ل��وك غ���ري م��ع��ه�����������������������ود يف 
�ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة ي��ت��ن��اف��ى م���ع كافة 

�لقو�نني و�ملبادئ �لدولية.
و�أعرب �لأمني �لعام يف ت�شريح �م�س عن 
�لإير�نيني  �مل�شئولني  ل�شتمر�ر  �أ�شفه 
����ش���وؤون مملكة  �مل��م��ن��ه��ج يف  �ل��ت��دخ��ل  يف 
�لبحرين و�لدول �لعربية.. ودعاهم �إىل 
�ل�شيا�شي  �لتحري�س  �شيا�شة  عن  �لكف 
��شتقر�ر  وزعزعة  و�لإع��الم��ي  و�لديني 
يخدم  �لنهجال  ه��ذ�  �أن  موؤكد�  �ملنطقة 

عالقات �إير�ن بدول جمل�س �لتعاون.

•• الريا�س-	وام:

�أد�ن �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون لدول 
عبد�للطيف  �لدكتور  �لعربية  �خلليج 
م�شاعد  ت�شريحات  �لزيان����ي  ر��شد  بن 
لل�شوؤون  �لإي������ر�ين  �خل��ارج��ي��ة  وزي��������������ر 
ب�������ش���اأن مملكة  �ل��ع��رب��ي��ة و�لأف���ري���ق���ي���ة 
�ملرفو�س  بالتدخل  وو�شفها  �لبحرين 
�ل�شاأن  يف  �مل��ق��ب�����������ول  وغ�����ري  و�مل�������ش���ني 
مو�طنيها  و�ش����وؤون  للمملكة  �لد�خلي 
ت��ه��دي��د�ت �شافرة  و�أن���ه���ا حت��ت��وي ع��ل��ى 

•• القد�س	املحتلة-وكاالت:

�ملتظاهرين  مع  �شيا�شته  �لح��ت��الل  جي�س  تغيري  �م�س  �إ�شر�ئيل  �شحف  تناولت 
�لقنا�شة ل�شتهد�فهم، وتطرقت لإعادة  با�شتقد�مه عنا�شر  �لفل�شطينيني وذلك 
�أر��شي �إحدى �مل�شتوطنات لأ�شحابها �لفل�شطينيني، وحتدثت عن رغبة �إ�شر�ئيلية 
ببقاء �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد. فقد ذكرت معاريف �أن �جلي�س ��شتخدم ولأول 
مرة منذ زمن بعيد نري�ن �لقنا�شة بتفريق �ملتظاهرين �لفل�شطينيني، م�شرية �إىل 
�إ�شابة خم�شة منهم بر�شا�س توتو قرب م�شتوطنة بيت �إيل قرب ر�م �هلل. وو�شفت 
�ل�شحيفة ��شتخد�م �لقنا�شة باأنه تغيري هام يف �شيا�شة قيادة �ملنطقة �لو�شطى يف 
كل ما يتعلق بالرد على �أحد�ث �لإخالل بالنظام وت�شاعد �أحد�ث �لإرهاب وفق ما 
ورد �ل�شحيفة. يف مو�شوع �آخر، ذكرت هاآرت�س �أن �إ�شر�ئيل تعتزم بعد ثماين �شنو�ت 

من �لتاأخري �إعادة �أر��شي م�شتوطنة حوم�س �ملخالة �شمال �ل�شفة �إىل �أ�شحابها 
�لفل�شطينيني. ووفق �ل�شحيفة فاإن �مل�شتوطنة �ملقامة على �أر��شي بلدة برقة عام 
1978 مت �ل�شتيالء عليها لأغر��س ع�شكرية، ومت �إخالوؤها عام 2005، �إل �أن 
�مل�شتوطنني يحاولون بني �حلني و�لآخر �لعودة �إليها، م�شرية �إىل �أن قر�ر �إعادتها 
جاء �إثر �لتما�شا تقدم به �إىل �ملحكمة �لعليا يف يناير-كانون �لثاين 2011 رئي�س 
جمل�س حملي قرية برقة، و�شتة من �أ�شحاب �لأر��شي وحركة يوجد قانون . يف 
�شياق مت�شل ذكرت ذ�ت �ل�شحيفة �أن �مل�شت�شار �لقانوين للحكومة يهود� فين�شتاين 
�أمر باإخالء مبان بقيت باملنطقة �لتي كانت تقع فيها بوؤرة ميغرون �ل�شتيطانية 
قرب ر�م �هلل، و�لتي �أخليت بقر�ر من �ملحكمة �لعليا. ووفق �ل�شحيفة فاإن جمموعة 
مبان �أقيمت على �أر�س �دعى �مل�شتوطنون �شر�ءها فتقرر �إبقاوؤها حلني �لتاأكد من 

�شحة �ل�شر�ء، ويف �لنهاية قررت �ملحكمة �إخالء �ملباين باأقرب وقت ممكن. 

قتيالن يف ا�ستباكات مبخيم عن احللوة 
•• بريوت-يو	بي	اآي:

لبنان  �لفل�شطينيني يف جنوب  �حللوة لالجئني  �لتوتر خميم عني  ي�شود 
بعد ��شتباكات وقعت فجر �م�س بني حركة �لتحرير �لوطني �لفل�شطيني 
وقالت  وجريحني  قتيل  ل�شقوط  �أدى  مم��ا  �إ�شالمية  وجمموعة  )ف��ت��ح( 
م�شادر �أمنية �إن �لتوتر ي�شود خميم عني �حللوة لالجئني �لفل�شطينيني 
�إىل  �مل�شادر  و�أ�شارت  �جلنوبية.   �ل�شاحلية  �شيد�  مدينة  مبحاذ�ة  �لو�قع 
و�شوق  �ل�شف�شاف  حي  مبنطقتي  �أم�س  ليل  منت�شف  د�رت  ��شتباكات  �أن 
�خل�شار بني جمموعة بالل بدر وحركة فتح د�خل �ملخيم، ��شتخدمت فيها 
حتى  �ل�شتباكات  و��شتمرت  و�ل�شاروخية.  �لر�شا�شة  �لأ�شلحة  �أن��و�ع  كافة 
فجر �م�س، ونتج عنها �شقوط قتيل يدعى معاوية مظلوم وجريحة تدعى 

مرينا �شحاذة ونازح فل�شطيني من �شوريا يدعى �شالح.

فرن�سا جتري حمادثات ل�سراء طائرات بال طيار 
•• باري�س-رويرتز:

قال وزير �لدفاع �لفرن�شي جان �يف لو دريان �م�س �ن فرن�شا جتري حمادثات 
مع �لوليات �ملتحدة و��شر�ئيل ل�شر�ء طائر�ت بال طيار جلمع �ملعلومات لتكوين 
تدخلها  وك�شف  قدمية  �حلالية  �لفرن�شية  �مل��ع��د�ت  و�أ�شبحت  حديث  ��شطول 
�لنق�س  �ل��ع��ام  ه��ذ�  م��ايل  يف  �لع�شكري 
�ل�شتطالع  ط��ائ��ر�ت  لديها يف  �مل��وج��ود 
ل��ل��ح��رب �حلديثة.  ب��ال ط��ي��ار �مل��الئ��م��ة 
فرن�شا  لقادة  �ملتحدة  �لوليات  وقدمت 
ب����ال طيار  �مل���ع���ل���وم���ات م����ن ط�����ائ�����ر�ت 
دريان  ل��و  وق���ال  �لنيجر.  يف  متمركزة 
�لقدرة  هذه  نحتاج  تيليه  �ي  قناة  على 
على �ملدى �لق�شري.  هناك حاليا بلد�ن 
�لعامل ي�شنعان �لطائر�ت بال طيار  يف 
هما �لوليات �ملتحدة و��شر�ئيل و�أ�شاف 
ك��ل��ي��ه��م��ا ل�شر�ء  جن���ري م��ب��اح��ث��ات م���ع 

بع�س منها على �لفور.

يف موؤمتر �شحفي م�شرتك مع وزير خارجية ا�شرتاليا 

عبداهلل بن زايد ينتقد ت�سريحات وزارة اخلارجية اليرانية ب�ساأن مملكة البحرين ال�سقيقة
�شموه يطالب املجتمع الدويل بالتحرك ويحمله م�شوؤولية ما يحدث يف �شوريا
بوب كار يوؤكد اهتمام ا�سرتاليا بالكارثة الن�سانية يف �سوريا و�سرورة النتقال ال�سلمي لل�سلطة

بحث خالل لقائه مع معايل بوب 
�آفاق  ��شرت�ليا  وزير خارجية  كار 
�لبلدين  بني  و�ل�شد�قة  �لتعاون 
وتطوير  بتعزيز  �لكفيلة  و�ل�شبل 

هذ� �لتعاون.
��شتعر��س  �ل���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 
بني  �لقائمة  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
�لم����ار�ت و����ش��رت�ل��ي��ا وم��ا �شهده 
�لتعاون �مل�شرتك من تقدم وتطور 
و�ل�شبل  �مل��ج��الت  م��ن  �لعديد  يف 
ملا  وت��ط��وي��ره��ا  ب��دع��م��ه��ا  �لكفيلة 

فيه خدمة �مل�شالح �مل�شرتكة.
ت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر  كما ج��رى 
حول �آخر �مل�شتجد�ت و�لتطور�ت 
�لر�هنة على �مل�شتويني �لقليمي 
و�ل����دويل ����ش��اف��ة �ىل ب��ح��ث عدد 
�له���ت���م���ام  ذ�ت  �ل���ق�������ش���اي���ا  م����ن 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وق�����ام   . �مل�������ش���رتك 
عبد�هلل بن ز�يد �ل نهيان ومعايل 
��شرت�ليا  وزي��ر خارجية  كار  بوب 
يف خ��ت��ام �ل��ل��ق��اء ب��ال��ت��وق��ي��ع على 
جلنة  �إن�شاء  ب�شاأن  تفاهم  مذكرة 
�لبلدين  ب��ني  للتعاون  م�شرتكة 
و�ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �أن ت�����ش��ه��م يف 
�لثنائي  �لتعاون  وتطوير  تعزيز 
وت�شمن عقد �جتماعات منتظمة 

رفيعة �مل�شتوى بني �لبلدين. 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل بن  �ن��ت��ق��د �شمو 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
وز�رة  ت���������ش����ري����ح����ات  وب�����������ش�����دة 
�لتى �شدرت  �لإير�نية  �خلارجية 
�أم�س �لول ب�شاأن مملكة �لبحرين 

�ل�شقيقة.
�إ�شكالية  ه��ن��اك  �إن  ���ش��م��وه  وق���ال 
�لير�نيني  جري�ننا  لدى  حقيقة 
طبيعة  على  و�ل��ت��ع��رف  �لفهم  يف 

�لتعامل مع جري�نهم.
�ملوؤمتر  خ����الل  ���ش��م��وه  و�أ�����ش����اف 
�شموه  ع���ق���ده  �ل�����ذي  �ل�����ش��ح��ف��ي 
بديو�ن عام وز�رة �خلارجية �م�س 
مع معايل بوب كار وزير خارجية 
��شرت�ليا ..  �أنا �أفهم �أن �ير�ن متر 
بانتخابات حملية �ل �أنها ما ز�لت 
م�شاكلها  وق��ذف  حتويل  تو��شل 
على  وترميها  وتقذفها  �لد�خلية 
�ل��دول �لأخ��رى.. وهذ� �لت�شرف 
ل يقوم به جار حميد و�لذي من 
طبيعيا  ج��ار�  يكون  �أن  �ملفرت�س 
�ل�شالمية  ب��ال�����ش��ري��ع��ة  ي���ل���ت���زم 
عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  وو�شايا 

و�شلم.
�جلمهورية  ع��ل��ى  ���ش��م��وه:  وق����ال 

�لقمعية  �لآل��ة  و�إيقاف  �لأط��ر�ف 
يف دم�شق . ورد� على �شوؤ�ل ب�شاأن 
��شرت�ليا  تاأ�شرية  ��شد�ر  ت�شهيل 
للمو�طنني �لمار�تيني قال �شموه 
مناق�شة  فر�شة  �ليوم  لنا  �أتيحت 
��شار�ت  لقيت  ولقد  �ملو�شوع  هذ� 
�خلارجية  وزي�����ر  م���ن  �ي��ج��اب��ي��ة 
..وهي عملية تتطلب  �ل�شرت�يل 
�مل���زي���د م���ن �ل���وق���ت و�مل�������ش���اور�ت 
ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن. م���ن ج��ان��ب��ه قال 
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل����ش���رت�يل �ن 
�لمار�تية  �ل�شرت�لية  �لعالقات 
�أكر  قوية ومتينة ... فا�شرت�ليا 
�شريك �قت�شادي لالمار�ت حيث 
�لتجاري بني  �لتبادل  يبلغ حجم 
�لبلدين حو�يل 6 مليار�ت دولر 
.. كما �أن هناك 16 �ألف ��شرت�يل 
يعي�شون ويعملون يف �لم��ار�ت .. 
�ل��رح��الت �جلوية  ع��دد  بلغ  فيما 
من  �أك��������رث  �ىل  �ل���ب���ل���دي���ن  ب�����ني 
��شرت�ليا  �إن  وقال  رحلة.   125
بزيارتها  �لم����ار�ت  طلبة  ت�شجع 
مت  ح��ي��ث  بجامعاتها  و�لل��ت��ح��اق 
م���وؤخ���ر� ت�����ش��ه��ي��ل �ج�������ر�ء�ت مدة 
لتتم  للطلبة  �ل��ت��اأ���ش��رية  ����ش��د�ر 
يف  �لو�شع  وب�شاأن   . يوما   14 يف 
�ل�شرت�يل  �ل���وزي���ر  ق���ال  ���ش��وري��ا 

تعزيز  وح��ك��وم��ت��ه يف  �ل����ش���رت�يل 
بني  �لثنائية  �لعالقات  وتطوير 

�لبلدين.
وب�������ش���اأن �ل��و���ش��ع يف ���ش��وري��ا قال 
ت��ل��ع��ب دور�  ����ش��رت�ل��ي��ا  �ن  ���ش��م��وه 
مهما يف جمل�س �لمن من خالل 
دع����م �ل�����ق�����ر�ر�ت �ل���ت���ي ت�����ش��ب يف 
�ل�شوري ومو�جهة  �ل�شعب  �شالح 
�ل��ن��ظ��ام �ل���ذي طغي وجت��ر على 

�شعبه.
وح��م��ل ���ش��م��وه �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
�شوريا  ي��ح��دث يف  م���ا  م�����ش��ئ��ول��ي��ة 
�ملجتمع  ع���ل���ى  ي���ج���ب  ل  وق�������ال 
ل  و�ن  �شامتا  يبقى  �أن  �ل���دويل 
�جلانب  م��ع  يتفاعل  �و  ي��ت��ح��رك 
�ل�شيخ  �شمو  وت�شاءل  �لن�����ش��اين. 
ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي����د �ل ن��ه��ي��ان عن 
لل�شعب  �مل�شاعد�ت  �ي�شال  كيفية 
�ل�شوري يف ظل عدم وجود �تفاق 
قر�ر  ل��ت��م��ري��ر  �لم���ن  جمل�س  يف 
يف ه��ذ� �ل�����ش��اأن وق��ال �إذ� ك��ان من 
�لقر�ر  ه��ذ�  مثل  مترير  �ل�شعب 
�لكرى  �ل�����دول  ت��ت��ع��ام��ل  ف��ك��ي��ف 
مباحثات  م��ع  �لأم����ن  جمل�س  يف 

موؤمتر جنيف �لثاين .. 
بعمل  �ل��ق��ي��ام  �ىل  ���ش��م��وه  د�ع���ي���ا 
���ش��ي��ا���ش��ي ج�����اد م����ن ق���ب���ل جميع 

تعيد  �أن  �لي���ر�ن���ي���ة  �ل���ش��الم��ي��ة 
�لنظر يف طريقة �أ�شلوبها ونهجها 
جري�نها.. مع  تعاملها  وطريقة 

و����ش��ف��ا ���ش��م��وه ذل���ك �ل��ن��ه��ج باأنه 
لي�س نهج جار �أو نهجا ��شالميا.

وك����ان ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
ز�يد �آل نهيان قد رحب يف بد�ية 
�ملوؤمتر �ل�شحفي بالوزير �ل�شيف 
�شموه  معربا   .. �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د 
�لزيارة  ت�����ش��ه��م  �ن  يف  �أم���ل���ه  ع���ن 
بتعزيز �لعالقات بني �لبلدين يف 

�ملجالت كافة.
ب��ل��د �شديق  ����ش��رت�ل��ي��ا  �ن  وق����ال 
����ش��ت��ط��اع��ت خ���الل �أق����ل م��ن 20 
�ل�شركاء  �أك�����ر  ت���ك���ون  �أن  ع���ام���ا 
لفتا   .. ل��الم��ار�ت  �لقت�شاديني 
لها  �لم�����������ار�ت  �أن  �ىل  ����ش���م���وه 
��شرت�ليا  م���ع  ق���دمي���ة  ع���الق���ات 
وت��ع��ززت وت��ط��ورت خ��الل �لفرتة 
�ملا�شية وخطت خطو�ت متقدمة 
�شموه  و�أ�شاف  كافة.  �ملجالت  يف 
هناك �لآلف من �لطلبة تخرجو� 
�أو ما ز�لو� يدر�شون يف �جلامعات 
ع�شر�ت  �أن  ك��م��ا   .. �ل���ش��رت�ل��ي��ة 
�لمار�تيني  �ل�شياح  م��ن  �لآلف 
و�أ�شاد  �شنويا..  ��شرت�ليا  ي��زورون 
�خلارجية  وزي����ر  ب��ج��ه��ود  ���ش��م��وه 

������ش����رت�ل����ي����ا م���ه���ت���م���ة ب���ال���ك���ارث���ة 
�لن�شانية يف �شوريا و�لتى تعد من 
�أ�شو�أ �لأو�شاع �لن�شانية يف �لعامل 
... م�شري� �ىل �أنه مع نهاية �لعام 
ق���د مت تدمري  ���ش��ي��ك��ون  �جل�����اري 
م�����ش��اك��ن 9 م��الي��ني ����ش���وري من 
... كما  22 مليون �شخ�س  �أ�شل 
�ن �أع��د�د �لذين قتلو� �و هاجرو� 
من �شوريا يعادل ثلث �شكان لبنان 
نتعاون مع  وق��ال نحن  و�لردن.. 
لدر��شة  ل�����ش��وري��ا  �جل������و�ر  دول 
��شتقبالها  ع��ل��ى  �مل��رتت��ب��ة  �لث����ار 
و�أ�شاف  �ل�شوريني.  للمهاجرين 
�ل�شلمي  �لن���ت���ق���ال  ن���دع���م  ن��ح��ن 
�ل���������ش����وري����ة م�����ع خطة  ل�����الزم�����ة 
 .. م��ت��ع��دد  دمي��ق��ر�ط��ي  مل�شتقبل 
�شلميا  ح��ال  نقدم  �ن  نريد  نحن 
�لكثري  وه��ن��اك  �ل�شوريني  ملعاناة 
م���ن �حل���م���الت �لن�����ش��ان��ي��ة �لتى 
�ملناطق  ملختلف  �لدوي����ة  ق��دم��ت 
وه��ن��اك ح���الت يف ���ش��وري��ا تعاين 
�مل��ر���س ون��ط��ال��ب ك��اف��ة �لطر�ف 
ب��ع��دم م��ه��اج��م��ة �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �و 
�ملدنيني و�ل�شماح باي�شال �لدوية 

للنا�س يف �لد�خل.
وك����ان ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
ز�يد �ل نهيان وزير �خلارجية قد 
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حممود  حممد  �شونيا  عليه:  مدعي  �مريكا  �جلن�شية:  حمد  نا�شر  مدعي/ 
�ملطلوب  ح�شانة   ��شقاط  �لدعوى:  مو�شوع  �لردن   �جلن�شية:  فرحان 
بالن�شر   عنو�نه:  �لردن   �جلن�شية:  فرحان  حممود  حممد  �عالنه/�شونيا 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/6/3 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/19
الحوا ل ال�سخ�سية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية
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موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  بالل  �و�ي�س  �شودري  مدعي/ 
�ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  مي�شلون 
�لعامة  للنقليات  مي�شلون  �عالنه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  �لعمالية    بامل�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/22 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/326 مد جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت وكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل 
�لعربي �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: جمعه علي نا�شر حممد �حلامدي 
�جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية12235 درهم   �ملطلوب 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �حلامدي  حممد  نا�شر  علي  جمعه  �عالنه/ 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
�لثالثاء �ملو�فق 2013/5/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري    �ملركز 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/19
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                    �ىل �ملدعي عليه/�شركة �خلليج �لكهروميكانيكي �س ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/30 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1606/2013/13
1656/2013/13
1659/2013/13

م
1
2
3

��شم �ملدعي
حممد حامد �ل�شالم �يوب خان
�شميم �حمد حمي �لدين �حمد

حممد قمر �حل�شن حممد رفيق �ل�شالم  

مبلغ �ملطالبة
21882 درهم �شامل تذكرة �لعودة
8542 درهم �شامل تذكرة �لعودة

13442 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 مذكرة  اعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                    �ىل �ملدعي عليه/�شيف �شامل لالعمال �لفنية   جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن 
�ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لحد 

�ملو�فق 2013/5/26 �ل�شاعة 8:30  

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1261/2013/13
1262/2013/13
1263/2013/13
1264/2013/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
ماأمون �لدين �شري�ز مياه    

حممد ريحان �كون رفيق �كون 
منري �شيخ عبد�لطيف  

 �شاهد �ل�شالم ر�شتم علي مري 

مبلغ �ملطالبة
21007 درهم �شامل تذكرة �لعودة
20509 درهم �شامل تذكرة �لعودة
50599 درهم �شامل تذكرة �لعودة
50599 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                    �ىل �ملدعي عليه/كوتيالنغال عثمان للتجارة �س.ذ.م.م  جمهول 
�لعمالية  �ل��دع��اوي  �ق��ام��و عليكم  ق��د  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل 
�ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/22 

�ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�لقل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1132/2013/13
1131/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
�بهيال�س فياليودهان كوتاكولتيل

عزيز حممد مياليل حممد           

مبلغ �ملطالبة
26414 درهم �شامل تذكرة �لعودة
31717 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/318 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
وطلب  �لم�����ار�ت   �جلن�شية:  �مل��ه��ريي  �جل���الف  حممد  �شالح  ع��ب��د�هلل  �شالح 
)�شكاي  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق 
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان  واي لل�شيانة العامة ( 
بعجمان  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )40979( �مللف  رق��م  حت��ت 
�ل�شيد:خليفة عثمان عي�شى عثمان �لنعيمي �جلن�شية: �لمار�ت   ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/375 ك.ع.غ
و�لت�شديقات-  �ل���ع���دل  �ل��ك��ات��ب  ب�����اد�رة  �ل���ع���دل  �ل��ك��ات��ب  �ن���ا  �يل  ت��ق��دم   
�لمار�ت   �جلن�شية:  �ملهريي  غ��امن  �ل  علي  �شعيد  عجمان:�ل�شيد/علي 
:ت���ن���ازل يف �ل�شم  �ل��ت��وق��ي��ع يف حم���رر يت�شمن  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��دي��ق  وط��ل��ب 
�لبلدية و�لتخطيط يف  د�ئ��رة  و�ملرخ�شة من  �لتجاري )كراج دعاء  ( 
عجمان حتت رقم �مللف )42475( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة 
معلوما  ليكن  �لم����ار�ت     �جلن�شية:  �حمد  �شعيد  �ىل:�شعديه  بعجمان 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
 اعالن  احلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2013/97م

�ىل �ملدعي عليه: �لتو�فق للمقاولت �لعامة ذ.م.م    �لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
2013/5/15م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ 
حممد �شاهني حممد �جلن�شية: بنغايل  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: حكمت 
�ملحكمة مبثابة ح�شوري  وفقا لحكام �ل�شريعة �ل�شالمية �لغر�ء و�لقانون. بالز�م 
�ملدعى عليها ) �لتو�فق للمقاولت �لعامة ذ.م.م( يف �شخ�س ممثلها �لقانوين ) بان 
توؤدي للمدعى ( حممد �شاهني حممد )مبلغا قدره �لف  و�شتمائة درهم 1600 درهم 
عن �لجازة �مل�شتحقة درهما مع ت�شليمه تذكرة �شفره وعدم  قبول طلب �لجرة ورف�س 
�ل�شتجابه لطلب �لغاء �لقامة وم�شاريف �ل�شمان �لبنكي لعدم �رتكازهما على ��شا�س. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/5/16   
القا�سي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
 اعالن  احلكم يف الدعوى املدنية الكلية رقم 2013/2م العني

بنغالدي�س  مول/  عبد�ل�شتار  مول  �ل�شالم  �شيف  حممد  عليه:  �ملدعي  �ىل 
�لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 2013/5/13م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
للمقاولت  �ل�شدفة  موؤ�ش�شة  ل�شالح/  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�لعامة    حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: حكمت �ملحكمة مبثابة ح�شوري: 
بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 140.000 مائة و�ربعون �لف درهم 
و�لزمت �ملدعى عليه مب�شاريف �لدعوى.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 
وختم  بتوقيعي  �شدر  �مل�شتند.  هذ�  لت�شلمك  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما 

�ملحكمة 2013/5/15   
القا�سي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/68 عقاري كلي              
�ىل �ملدعى عليهما/1-  نادر ين�شان 2- �شركة �شيليكت �لعقارية ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شيد  حم�شن �شيد ��شد�هلل تر�بي قد �قام عليك 
 48970237( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
تاريخ  م��ن  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م( 
لها  وح��ددت  و�خل�شائر.   �ل�شر�ر  عن  وتعوي�س  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة 
 ch1.B.8 بالقاعة   11:00 �ل�شاعة   2013/6/17 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .علما بانه 

قد متت �عادة �لدعوى �ىل �لرول.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/202 تنفيذ جتاري
������س.ذ.م.م 2- غ��الم حيدر   ل��ل��م��ق��اولت  �ملنفذ ���ش��ده��م��ا/1- رو���ش��ن  �ىل 
تكنوبرو  جمموعة  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  
�أقام  قد  �شبيب     بن  ر��شد  �حمد  ر��شد  وميثله:  جي  �ي  تي  �لعاملية- 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم 
به وق��دره ) 616076.76  ( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
فان  �لتحفظي رقم 2011/91 جت��اري  وعليه  وتثبيت �حلجز  .وب�شحة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/576 تنفيذ جتاري
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ���ش��رك��ة �ل��ع��ط��ار ل��ل��و���ش��اط��ة �ل��ع��ق��اري��ة  جمهول  
حدود  ب��ال  ماك�س  ري  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
للعقار�ت- وميثلها �شاحبها �ل�شيد/ وميثله: طارق ح�شني عبد�للطيف 
عبد�لرحمن �ل�شركال  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 2739138.01( درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه    . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/570 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر

�ملدعى عليه/ جولب  �لبتد�ئية �ىل  بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية 
لل ك�شمري لل   �قام �ملدعي/م�شنع مار�شتون للمنتجات �ل�شمنتية عنو�نه: �م 
�لقيوين- �ملنطقة �ل�شناعية- هاتف: 0527884475     �لدعوى برقم 2013/570 
درهم)�ربعون   40000 مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها  عجمان-  جزئي-   - -م��دين 
�م��ام حمكمة عجمان  باحل�شور  فانت مكلف  �لقانونية  �لفائدة   + دره��م(  �ل��ف 
�ل�شاعة 8.30  �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف  �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا 
بو�شفك  �لق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  يونيو  �شهر  من   5 ي��وم  �مل��و�ف��ق 

مدعى عليه. حترير� يف 2013/5/7
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/89 ا�سكالت مدين
مو�شوع �لق�شية: ��شكال يف �لتنفيذ رقم 2010/98 مدين لوقف �لجر�ء�ت 
�ور�شول  هيلني  مونيكا  �شده/1-  �مل�شت�شكل  �عالنه  -�ملطلوب  �لتنفيذية 
ر�يرن   جمهول حمل �لقامة. مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه قد حتددت 
بالقاعة  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2013/5/28 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة 
ح�شورها  عليكم  يتوجب  و�ل��ت��ي  �ع���اله  �ل���ش��ك��ال  يف  ch1B.6للنظر 
�ثره  نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��ر�ر  �شي�شدر  �حل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف 

�لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10797 بتاريخ 2013/5/20     

مذكرة   اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/11  ا�ستئناف تظلم جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -رونو للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
ر��شد  دب��ي  وميثله:  ف��رع  �ي��ه ج��ي-  �بالين�شيز  �مل�شتاأنف /ميلي  �ن  مبا 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �شبيب   بن  ر��شد  حممد 
رقم 2012/210 تظلم جتاري  بتاريخ 2013/1/20 وحددت لها جل�شه يوم 
   ch1.A.4  لربعاء �ملو�فق 2013/6/5 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/530م بالن�سر

�نه  نعلمك  �لعنو�ن:    �لليفة    �ليمامة لتجارة �حليو�نات  �ملدعي عليه: حمل  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/5/13 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
باخالء  غيابيا:  �للجنة  حكمت  لال�شتثمار  حرمل  وبن  نايل  �شركة  ل�شالح/  �عاله 
�ملدعى عليها/حمل �ليمامة لتجارة �حليو�نات �لليفة من �لعني �ملوؤجرة )�ملحل رقم 
108 ب�شوق �لعني �ملركزي للمو��شي و�لدو�جن  ق�شيمة رقم001- 001-01-22 منطقة 
�خلرير و�دي �لعني 1( وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س كما �لزمتها 
بان توؤدي للمدعية �لجرة �ملرت�شدة بذمتها بو�قع مبلغ11.555 درهما مع تقدمي بر�ءة 
ذمتها عن �ملاء  و�لكهرباء للعقار و�لزمتها بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم �تعاب 
�ملحاماة. يكون �حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ�  مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف 

درهم.   �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/19م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
 يف الدعوى رقم 2012/499 كلي جتاري ابوظبي /تكميلية

�قام �ملدعى : بنك �ل�شتثمار دعو�ه �عاله �مام حمكمة �بوظبي �لتجارية 
�لبتد�ئية �شد �ملدعى عليه موؤ�ش�شة �لقيام للعو�زل و�لتجارة ونعلمكم 
�شدور حكم متهيدي بندب �خلبري �مل�شريف جمال كامل �ملغازجي خبري 
وم�شتند�تها، وحدد �خلبري  �لدعوى  �ور�ق  على  �لدعوى لالطالع  يف 
جل�شة خرة يوم �خلمي�س 2013/5/23 �ل�شاعة 12 ظهر� يف مقر �لبنك 
�ملدعي مما يق�شى ح�شوركم �و من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي ما لديكم 

من بيانات يف �لدعوى �مام �خلبري �ملنتدب.
اخلبري امل�سريف
جمال كامل ا ملغازجي

مذكرة اعالن بالن�سر 
العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     

قررت �أنا �ملدعو/ حممد خلف خلفان بو حميد �ملزروعي �مار�ت �جلن�شية 
و�أحمل بطاقة هوية رقم )784196782847972( �لغاء �لوكالة �ملمنوحة 
�جلن�شية  �شعودي  �لبلوي،  هندي  ر��شد  عبد�لرحمن  لل�شيد/  منى 
و�ملوثقة حتت رقم )2006/6726( وتاريخ 2006/6/12 لدى كاتب �لعدل 
�أنني قررت �لغائها وعدم قيام �لوكيل  بد�ئرة �لق�شاء بابوظبي. حيث 
با�شتعمال �لوكالة نهائيا بعد تاريخ �للغاء على �ن �قوم باإبالغ �لوكيل 

بالغاء �لوكالة.وهذ� �قر�ر مني بذلك،،،
املقر مبا فيه
حممد خلف خلفان بو حميد املزروعي

اقرار باإلغاء وكالة
العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     

يف الق�سية رقم 2012/1516 ا�ستئناف عمايل
 �مل�شتاأنف /�بر�هيم علي �حمد ح�شن �لأغري

�مل�شتاأنف �شده/ �شمارت لد�رة �مل�شت�شفيات 
بتارخي 2013/5/15 تقرر �عالنكم حل�شور جل�شة �خلرة �حل�شابية يف 
�لدعوى �عاله يوم �لثنني 2013/5/27م يف متام �ل�شاعة �لثالثة ع�شر� 
يف مبنى �د�رة �خلر�ء �لكائن يف مدينة �بوظبي- �شارع �ملرور، وقد كلفت 
�خلره �مل�شتاأنف باعالن �مل�شتاأنف �شده �عاله بالن�شر حل�شور �جتماع 
�لتي  �لطريقة  ذ�ت  وهي  �عاله،،  �ملحددين  و�ملكان  �ملوعد  يف  �خلرة 

�تبعتها �ملحكمة �ملوقرة يف �لعالن.
اخلبري احل�سابي املنتدب/ علي العيدرو�س    

اعــالن حل�سور جل�سة خربة ح�سابية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/783 جتاري   كلي  

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  ز�ي��ا  �شركة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/4/29م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�ملحكمة ح�شوريا مبثابة  بالتايل: حكمت  �لعربية  �عاله ل�شالح / موؤ�ش�شة �حل�شون 
�مل��دع��ي مبلغ وق���دره )132.073.54  ت���وؤدي �ىل  ب��ان  �مل��دع��ى عليها  ب��ال��ز�م  �حل�����ش��وري: 
درهم( و�لفائدة �لتاخريية على �ملبلغ �لفرق بو�قع 4% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى 
�حلا�شل يف 2013/3/25 وحتى �ل�شد�د �لتام ومبا ل يجاوز �ملبلغ �ملق�شي به و�لزمتها 
�مل�شروفات ومائتي درهم �تعاب �ملحاماة.    �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
2013/5/14 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك 

هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/احم�س انور ال�س�ستاوي    
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1496 عم جز- م ع- ب- اأظ

�شوفاد  عليه:  مدعي  �لهند  �جلن�شية:  �شليمان  �شيد  كاين  حممد  مدعي/ 
للمقاولت ذ.م.م فرع �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  فرع  ذ.م.م  للمقاولت  �شوفاد  �عالنه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنني �ملو�فق 2013/5/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شور� 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/311 ت   عام - م ر- ت  - اأظ(
ذ.م.م  �لرجية  بالرو�فع  �خ�شائيون  تي  �ف  �ن  �شركة  �لتنفيذ/  طالب 
ذ.م.م  بناء  �لمار�تية  �لملانية  �ل�شركة   : �شده  �ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية: 
ذ.م.م  بناء  �لمار�تية  �لملانية  �عالنه:�ل�شركة  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/454 مد كل- م ر- ب- �أظ وحدد 
�لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/6/5 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
�لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/137 ت   جتر - م ر- ت  - اأظ(
�لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  لل�شيانة  كرم  و�دي  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  هادي  عبد�هلل  �حمد  وقا�س   : �شده  �ملنفذ 
�عالنه:وقا�س �حمد عبد�هلل هادي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء  2012/1237 جت كل- م ت- ب- 
2013/6/5 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم التجاري                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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الق�ساء الرو�سي يقبل درا�سة ملف خودوركوف�سكي لندن اأنفقت املالين ملراقبة موؤ�س�س ويكيليك�س 
•• مو�شكو-ا	ف	ب:

�علنت �ملحكمة �لعليا �لرو�شية �م�س �نها قبلت در�س �حلكم �ل�شادر بحق ميخائيل خودوركوف�شكي �ملدير 
�ل�شابق ملجموعة يوكو�س �لنفطية و�ملعار�س للكرملني، �ملعتقل منذ 2003. ون�شرت �ملحكمة على موقعها 
هذ� �ملوقف �ملفاجىء �ملتعلق باد�نة ثانية خلودوركوف�شكي يف 2010 قدم طعن ب�شاأنها يف �شباط-فر�ير. 
ونقلت وكالة �نباء �نرتفاك�س عن فادمي كليوفغانت حمامي خودوركوف�شكي قوله �ن هذ� يعني �ن �لطعن 
�شيدر�س خالل جل�شة خا�شة للمحكمة . و��شاف يف حال مل يكن مطابقا للقانون فهذ� يعني �نه لن يكون 
�مام �ملحكمة خيار �شوى �لفر�ج عن خودوركوف�شكي و)�شريكه( ليبيديف . وكان حكم على خودوركوف�شكي 
و�شريكه بالتون ليبيديف، �مل�شجونني منذ 2003، بال�شجن ثماين �شنو�ت يف 2005 بتهمة �لختال�س 
و�لتهرب �ل�شريبي. ورفعت عقوبة �ل�شجن يف كانون �لول-دي�شمر 2010 �ىل 14 عاما بعد حماكمة 
ثانية بتهمة �شرقة �لنفط، لكنها خف�شت �شنة و�حدة يف �ل�شتئناف ما يعني �نهما �شيبقيان يف �ل�شجن حتى 

ت�شرين �لول-�كتوبر 2016.

•• لندن-يو	بي	اأي:

لندن،  �لريطانية  �لعا�شمة  �شرطة  ك�شفت 
�نها  ي����ارد،  �شكوتلند  ب��ا���ش��م  �أي�����ش��اً  �مل��ع��روف��ة 
�أي ما  ��شرتليني،  3ر3 مليون جنيه  �نفقت 
مر�قبة  على  دولر،  ماليني   5 نحو  ي��ع��ادل 
�أ�شاجن،  جوليان  ويكيليك�س،  موقع  موؤ�ش�س 
منذ جلوئه �إىل �شفارة �لإكو�دور و�شط لندن 
�لعتقال  من  �حلماية  لطلب  �ملا�شي  �لعام 
بتهم جن�شية. وقالت �شحيفة �شندي تلغر�ف 
�ملتوقع  من  �أ�شاجن  مر�قبة  تكاليف  �إن  �م�س 
��شرتليني،  جنيه  مليون  2ر4  ت��ت��ج��اوز  �أن 

وعمل �ل�شرطة �ثناء �ملظاهر�ت �لتي جتري 
�أمام �شفارة �لإك��و�دور من وقت لآخر، تكّلف 
د�ف���ع���ي �ل�������ش���ر�ئ���ب �ل��ري��ط��ان��ي��ني ح���و�ىل 

�ليوم. يف  ��شرتليني  جنيه  600ر11 
وكان �أ�شاجن جلاأ �إىل �شفارة �لأكو�دور يف لندن 
رف�س  بعد  �ملا�شي  حزير�ن-يونيو   19 ي��وم 
�ل�شتئناف  بريطانيا  يف  �لأ���ش��م��ى  �ملحكمة 
�ل���ذي رف��ع��ه ���ش��د �حل��ك��م �ل���ذي �ج����ازت فيه 
�لعتد�ء جن�شياً  بتهمة  �ل�شويد  �إىل  ت�شليمه 
�للجوء  �لأك�����و�دور  ومنحته  �م���ر�أت���ني،  على 
�أغ�شط�س  �آب   16 �أر��شيها يف  �ل�شيا�شي على 

.2012

مبرور �لذكرى �ل�شنوية �لأوىل على جلوئه 
ع�شر  �لتا�شع  يف  �لإك���و�دوري���ة  �ل�����ش��ف��ارة  �إىل 
�أن  2012. و����ش��اف��ت  م��ن ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و 
ث��م��ان��ي��ة م��ن رج���ال ���ش��رط��ة ل��ن��دن يالزمون 
عن�شر  بينهم  م��ن  �ل�شاعة  م��د�ر  على  �مل��ك��ان 
�لر�شا�س  م��ن  و�ق���ي���اً  درع����اً  ي��رت��دي  م�شلح 
يقف على درج مدخل �ل�شفارة �لإكو�دورية يف 
دورية،  �شيارتي  جانب  �إىل  نايت�شريدج  حي 
خالل  �ل�����ش��ف��ارة  زو�ر  با�شتجو�ب  وي��ق��وم��ون 
�شاعات �لعمل ملنع �أي حماولة يبذلها �أ�شاجن 
�أن  �إىل  �ل�شحيفة  و��شارت  للهروب متخفياً. 
ويكيليك�س  موقع  موؤ�ش�س  مر�قبة  تكاليف 

و�شط ت�شاعد التوتر مع باك�شتان

كرزاي ي�سعى لبحث �سفقات �سالح مع الهند
•• كابول-رويرتز:

قال م�شوؤولون �ن �لرئي�س �لفغاين حامد كرز�ي يعتزم بحث 
�ىل  رحلة  م�شوؤولني هنود خالل  �شالح حمتملة مع  �شفقات 
ب�شدة  �لتوتر�ت  فيه  تت�شاعد  وقت  يف  �ل�شبوع  هذ�  نيودلهي 

على �حلدود �لفغانية �ملتنازع عليها مع باك�شتان.
ومن �ملرجح �أن يثري تقرب كابول من نيودلهي غ�شب ��شالم 
من  �لتي  �شريف  ن��و�ز  بقيادة  جديدة  حكومة  تعد  حيث  �ب��اد 
مع  �لعالقات  بتح�شني  قريبا  �لبالد  �د�رة  تتوىل  �أن  �ملتوقع 
�لزعيم  �ن  ك���رز�ي  با�شم  �مل��ت��ح��دث  فيظي  �أمي���ل  وق���ال  �لهند 
�حلدود  وهي  ديور�ند  خط  على  �لت�شعيد  �شيبحث  �لفغاين 
�لحتالل  عهد  �ىل  ت��ع��ود  و�ل��ت��ي  وباك�شتان  �أفغان�شتان  ب��ني 
�لمنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ق��وي��ة  ���ش��ب��ل  ج���ان���ب  �ىل  �ل���ري���ط���اين 

�لفغانية.
�تفاق  على  ووق��ع��ت  بالفعل  �أفغان�شتان  و�ف��ق��ت  فيظي  وق���ال 

��شرت�تيجي مع �لهند و��شتناد� �ىل هذ� �لتفاق ت�شاعد �لهند 
�لع�شكري  �لقطاع  ذل��ك  يف  مب��ا  جبهات  ع��دة  على  �أفغان�شتان 
و�أ���ش��اف من �ج��ل تقوية ق��و�ت �لم��ن �لفغانية �شنطلب من 

�لهند م�شاعدتنا ل�شد �لحتياجات و�لنو�ق�س �لع�شكرية.
�لفغاين  �جلي�س  �شباط  م��ن  حم���دود�  ع���دد�  �لهند  وت���درب 
م�شاعدة  ت��ق��دم  مل  لكنها  �لع�شكرية  موؤ�ش�شاتها  يف  ل�شنو�ت 
كبرية يف �شورة �شالح با�شتثناء بع�س �ملركبات ويف عام 2011 
وقعت نيودلهي �تفاق �شر�كة ��شرت�تيجي مع كابول مما �أتاح 
للجانبني تو�شيع �لتدريب يف �لوقت �لذي تتاأهب فيه �لقو�ت 
�لفغانية لتويل �لو�شع �لمني من �لقو�ت �لجنبية يف نهاية 
عام 2014. وقال متحدث با�شم وز�رة �خلارجية �لهندية �ن 
تعاون نيودلهي مع �أفغان�شتان تركز على م�شاريع �لتنمية لكن 
تو�جهها  �لتي  �لتحديات  ظل  يف  �أي�شا  مهم  �لمني  �جلانب 
جاهدين  ن�شعى  بينما  �ل��دي��ن  �ك���ر  �شيد  و�أ����ش���اف  �ل���ب���الد. 
�قت�شاديا..  �لنهو�س  م��ن  �أفغان�شتان  متكن  روؤي���ة  لتحقيق 

فلي�س لدينا �أي قناعات خاطئة باأن بامكاننا جتاهل �لق�شايا 
�ل�شيا�شية و�لمنية �لتي حتول دون حتقيق تلك �لروؤية.

�لقو�ت  ت��زوي��د  م�شاألة  بحث  ط��رق  �أف�����ش��ل  �ن  ي��ق��ول  وم�شى 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �ت��ف��اق  ع��ر  ه��ي  ب��امل��ع��د�ت  �لفغانية 
�لعام �جل��اري لبحث  �شيعقد يف وقت لحق من  �جتماعا  و�ن 
�ل��ق�����ش��اي��ا �لم��ن��ي��ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. وك��ان��ت ب��اك�����ش��ت��ان �قرتحت 
�لتدريب  وعر�شت  �أفغان�شتان  مع  ��شرت�تيجية  �شر�كة  عقد 
قابلت  كابول  لكن  �لوطني  �لفغاين  �جلي�س  على  �لع�شكري 
��شتبك  �جل��اري  �ل�شهر  �شابق من  وق��ت  بفتور. ويف  �لق���رت�ح 
�مل��ت��ن��ازع عليه  ح��ر���س ح���دود م��ن �لبلدين عند خ��ط دي��ور�ن��د 

ويتبادل �لبلد�ن �لتهامات بايو�ء جماعات مت�شددة.
�أفغان�شتان �ن �شرطيا قتل و�تهمت باك�شتان با�شتخدم  وقالت 
�قليم  ب��ام��ت��د�د  �ل��ق��ت��ال  خ���الل  و�ل��دب��اب��ات  �لثقيلة  �مل��دف��ع��ي��ة 
ن��ن��ك��ره��ار ب�����ش��رق �أف��غ��ان�����ش��ت��ان. و�أ���ش��اف��ت �أن ع���دد� م��ن نقاط 

�حلدود �لفغانية دمرت.

•• الفجر	– تون�س	-	خا�س

���ع���ا،  مل ي����ح����دث م�����ا ك������ان م���ت���وّقّ
متاما  م���ع���اك�������ش���ة  خ����ط����وة  ف���ف���ي 
�ملوقع  دع��ا  �لأح����د�ث،  �شري  لتّيار 
�ل�شريعة  لأن���������ش����ار  �ل���ر����ش���م���ي 
بكثافة  �حل�����ش��ور  �إىل  م��ري��دي��ه 
�لأحياء  �ح��د  �لت�شامن،  ح��ي  يف 
بهدف  تون�س،  للعا�شمة  �ل�شعبية 
�لثالث  �ل�����ش��ن��وي  �مل��ل��ت��ق��ى  �إق���ام���ة 
�أن�شار  �شعار  وحت��ت  بتون�س  لهم 
نبنيها  �لإ���ش��الم  دول��ة  �ل�شريعة.. 
تون�س-�لقريو�ن.. حي �لت�شامن 

بالعا�شمة. 
�إليه  ي���ذه���ب  ق����د  م����ا  وب����خ����الف 
تنظيم  م����ر�وغ����ة  م����ن  �ل��ب��ع�����س 
�أن�شار �ل�شريعة �ل�شلطات بتنظيم 
بدل  �لت�شامن  ح��ي  يف  م��وؤمت��ره 
�لقريو�ن مثلما كان متوقعا، فاإّن 
��شتعد�د  على  كانت  �لأم��ن  ق��و�ت 
�ُشّجل  حيث  �مل��ر�وغ��ة  لهذه  مبكر 
تاأهب  �مل��ا���ش��ي  �جلمعة  ي��وم  منذ 
�أم��ن��ي ك��ب��ري يف �حل���ي �ل���ذي ُيعّد 
يف  كثافة  �لأع��ل��ى  �ل�شعبي  �حل���ّي 
تقارير  وف���ق  و�إف��ري��ق��ي��ا،  ت��ون�����س 
�أن�شار �ل�شريعة  دولية، وقد جنح 
�لذي  ه��ذ� �حل��ي  �لتغلغل يف  م��ن 
�لتهمي�س  م�����ن  �أي���������ش����ا  ي����ع����اين 
و�لفقر. وقد �شارعت قو�ت �لأمن 
�ملنافذ  ك��ل  �إغ���الق  �إىل  �لتون�شية 
للدخول �إىل حي �لت�شامن و�شط 
�شديد يف  وع�شكري  �أمني  ح�شور 

حميط هذ� �حلي .

ق��ي�����س ق����ّوة �ل���دول���ة ل��ت��ب��نّي مدى 
مو�جهتها  على  �لذ�تّية  قدرتهم 

فعال ؟
 ه���ذ� ه��و �ل�����ش��وؤ�ل �ل���ذي يفر�س 
وعملّية  �لختبار  ه��ذ�  بعد  نف�شه 
�لدولة  �نت�شرت  �لتي  �ل���ّذر�ع  يّل 
�أن  و�لأك���ي���د  �لأوىل.  ج��ول��ت��ه��ا  يف 
�أنهم  �أدرك���و�  قد  �ل�شريعة  �أن�شار 
�لدخول  �ل���ي���وم  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون  ل 
�أمنية  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع  م��و�ج��ه��ة  يف 
كبريين،  و��شتعد�د�  قوة  �أظهرت 
�أو  ب�شكل  ��شتخل�شو�،  �أن��ه��م  غ��ري 
ب��اآخ��ر، درو���ش��ا من ه��ذه �ملو�جهة، 
وقد تك�شف �لأيام �لقادمة حتّولت 
يف تكتيكات �أن�شار �ل�شريعة. �إذن، 
ه��ل خ��اب��ت ك��ل �ل��ت��وق��ع��ات، �إذ� ما 
�ملعزولة،  �مل���و�ج���ه���ات  ����ش��ت��ث��ن��ي��ن��ا 
�شيناريوهات  �ملاء كل  و�شقطت يف 
و�ل�شد�مات  �ل�����ق�����ريو�ن  غ������زوة 
�ل�ّشا�شة  بها  ب�ّشر  �لتي  �ل��ّدم��وّي��ة 

و�ملحّللون ؟ 
�لّت�شّرع  ي���ج���ب  ل  �ن�����ه  ن��ع��ت��ق��د 
�لأحكام  �إ����ش���د�ر  �أو  �لإج���اب���ة  يف 
�حتمال،  ب����اأّي  و�جل����زم  �ل��ق��اط��ع��ة 
لّن ما حدث، رغم ما ي�شي به من 
�نت�شار ملنطق �لدولة على منطق 
�ل��ف��و���ش��ى و�لإره������اب و�ل��ع��ن��ف يف 
�نت�شار�  �لنهاية  يف  يظّل  تون�س، 
موؤّجلة  م��ب��ار�ة  يف  �أوىل  جولة  يف 
�ل�ّشيا�شّية  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ����ش���ُت���ح���ّدد 
�لالعبني  �أور�ق  ف��ك��ل  لح���ق���ا.. 
ب��امل��ل��ف �ل�����ش��ل��ف��ي وم�����ش��ت��ّق��ات��ه مل 

تك�شف بعد..!

وتدخلت قو�ت �لأمن �شباح �أم�س 
�لأح�����د ل��ت��ف��ري��ق جم��م��وع��ات من 
تيار �أن�شار �ل�شريعة باحلي لعقد 
با�شتعمال  وذل��ك  بالقوة  �جتماع 
وفق  للدموع  �مل�شيل  للغاز  مكثف 

م�شدر �مني. 
و�شيطرت قو�ت �لأمن على مد�خل 
مدينة حي �لنطالقة بعد �ندلع 
�ملت�شددين  بع�س  م��ع  م��و�ج��ه��ات 
�إ�شابة  ت�شجيل  �أ�شفرت عن  دينيا 
�إيقاف  و  �لأم�����ن  م���ن  ع��ن�����ش��ري��ن 
�ل�شريعة  �أن�����ش��ار  م��ن  �أخ����ر  ع���دد 

بحوزتهم زجاجات حارقة.
وطالب �ملتجمعون باإطالق �شر�ح 
�أن�شار  ل��ت��ي��ار  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق 
�لر�ي�س  �ل��دي��ن  �شيف  �ل�شريعة 
بالقريو�ن  �أم�س  �إيقافه  �لذي مت 
عدم  حال  يف  بالت�شعيد  ملّوحني 

�إخالء �شبيله.
تون�شية  �إعالمية  م�شادر  وكانت 
قامت  خمت�شة  �أم��ن��ي��ة  ف��رق��ا  �إن 
�لدين  �شيف  باإيقاف  �ل�شبت  ليلة 
�أن�شار  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق  �ل���ر�ي�������س 
�أمنية  م�شادر  ورّجحت  �ل�شريعة 

�أن يكون هذ� �لإيقاف حتفظيا.
اأمينة فيمن على اخلط

�لقريو�ن  مدينة  يف  �ندلعت  كما 

�لتون�شية  �ل�����ش��اب��ة  �أن  �إىل  ُي�����ش��ار 
منظمة  �شمن  �ل��ن��ا���ش��ط��ة  �أم��ي��ن��ة 
بال�شدور  للمحتجات  "فيمن" 
�ل���ع���اري���ة، ك���ان���ت ل��ف��ت��ت �لأن���ظ���ار 
�شبكة  على  تعرت  عندما  نحوها 
�لن��رتن��ي��ت، ح��ي��ث ن�����ش��رت خالل 
�ملا�شي �شورها وهي  �شهر مار�س 
ع���اري���ة �ل�������ش���در، م���ا �أث������ار جدل 

و��شعا يف تون�س.

تراجع غري معلن
 وحفظ ماء الوجه

مع  �لتطور�ت  ه��ذه  تز�منت  وق��د 
تابعة  ج��م��اع��ات  �أطلقتها  دع���و�ت 
�ل�شلفي  �ل�شريعة  �أن�شار  لتنظيم 
�إىل  �ل��ت��وج��ه  ب��ع��دم  �أن�����ش��اره  �إىل 
حل�شور  �ل������ق������ريو�ن  حم���اف���ظ���ة 

موؤمتره .
وق�������د �ن����ت���������ش����رت ق��������و�ت �لأم�������ن 
حميط  يف  و�ل���������درك  و�جل���ي�������س 
جامع عقبة �بن نافع، كما قامت 
بع�س �لوحد�ت �لأمنية �ملخت�شة 
�أمنية  ب���ح���م���الت  �ل�����ش��ب��ت  ل��ي��ل��ة 
�مل�شاجد  بع�س  حميط  يف  و��شعة 
�ل�شريعة  �أن�شار  ي�شتخدمها  �لتي 
مبيتا لهم وف�شاء لإلقاء �لدرو�س 
و�شهدت  و�ل����دع����وي����ة.  �ل��دي��ن��ي��ة 

وع����ل����ى م�������ش���ت���وى ب������اب �جل���دي���د 
م����و�ج����ه����ات ب����ني رج�������ال �لأم������ن 
�أن�شار  م��ن  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  وب��ع�����س 
�لتيار  على  و�ملح�شوبني  �ل�شريعة 
�لأمن  خ��الل��ه��ا  ����ش��ط��ّر  �ل�شلفي 
�مل�شيلة  �ل��ق��ن��اب��ل  ����ش��ت��ع��م��ال  �إىل 

للدموع لتفريق �ملحتّجني.
�مل����و�ج����ه����ات على  وب���������د�أت ه������ذه 
�لتون�شية  �ل�شابة  �إق����د�م  خلفية 
منظمة  يف  �ل���ن���ا����ش���ط���ة  �أم����ي����ن����ة 
�ملحتجات  للن�شاء  �لعاملية  فيمن 
بال�شدور �لعارية �شعار منظمتها، 
على جد�ر �شور �ملقرة �لتاريخية 
نافع،  �إب��ن  عقبة  جلامع  �مل��ح��اذي 

و�شط مدينة �لقريو�ن.
و�أثار هذ� �لفعل حفيظة �ل�شلفيني 
�لذين  �ملنطقة  �شكان  م��ن  وع���دد 
�����ش���ت���ف���ز�ز� لهم،  ذل����ك  �ع����ت����رو� 
�إىل طردها ور�شقها  حيث عمدو� 

باحلجارة.
وقد تدخلت قو�ت �لأمن �ملنت�شرة 
يف �ملنطقة لإنقاذها، حيث �أطلقت 
للدموع،  م�����ش��ي��ل��ة  ق���ن���اب���ل  ع�����دة 
ل��ت��ن��دل��ع ب��ذل��ك �مل���و�ج���ه���ات على 
�جلالدين  ب��اب  منطقة  م�شتوى 
ق��ب��ل �أن ت��ن��ج��ح ق�����و�ت �لأم�����ن يف 

تطويقها، ليهد�أ �لو�شع ن�شبيا.

�لقريو�ن  �إىل  �مل��وؤدي��ة  �ل��ط��رق��ات 
�إج�����ر�ء�ت �أم��ن��ي��ة م�����ش��ددة ونقاط 
تفتي�س عديدة ومنع �مللتحون من 
ومت  �إليها  �ل��و���ش��ول  م��ن  �ل�شباب 
و�ل�شيار�ت  �لبا�شات  من  �إنز�لهم 
و���ش��ي��ار�ت �لأج����رة. ه��ك��ذ� حتولت 
�ليومني  خالل  �لقريو�ن  مدينة 
�أمنية  م��ن��ط��ق��ة  �إىل  �مل���ا����ش���ي���ني 
حم���ا����ش���رة م����ن ج��م��ي��ع �مل���د�خ���ل 
ب��ر� وج���و�، و�أغلقت  و�لجت��اه��ات 
و�جلي�س  �لتون�شية  �لأم���ن  ق��و�ت 
�لقريو�ن  مدينة  م��د�خ��ل  �أم�����س، 
من  �ل�شريعة  �أن�شار  جماعة  ملنع 
هذه  يف  �ل�شنوي  م��وؤمت��ره��ا  عقد 
�أ�شرت  بعدما  �لتاريخية  �ملدينة 
موؤمترها  ع��ق��د  ع��ل��ى  �جل���م���اع���ة 
�لأمنية  �لقب�شة  ه��ذه  �مل��ح��ظ��ور. 
���ارم���ة و�ل����ع����زم ع��ل��ى فر�س  �ل�������شّ
لإد�رة  �مل��ن��ظ��م  �ل��ق��ان��ون  �ح�����رت�م 
�ل���������ش����اأن �ل�����ع�����ام، دف���ع���ت ق���ي���اد�ت 
�إىل دعوة  �ل�شريعة  �أن�شار  تنظيم 
مدينة  �إىل  �ل��ق��ادم��ني  �أن�����ش��اره��ا 
�ل������ق������ريو�ن لإل������غ������اء �ل����رح����الت 
ع���ل���ى م����ن �حل����اف����الت �ل���ت���ي مت 
تخ�شي�شها لهذ� �لغر�س. وبّررت 
قياد�ت �أن�شار �ل�شريعة �إلغاء هذه 
�لرحالت بخطورة �لو�شع �لأمني 

يرت�جعو�  مل  ب��اأّن��ه��م  و�لإي����ح����اء 
�أو ل��ع��ّل��ه��ا ت��ع��ب��ري ع��ن �ن�����ش��ق��اق يف 
�ملوؤيدين  ب��ني  �لتنظيم  ���ش��ف��وف 
و�لر�ف�شني  �مل����وؤمت����ر  ل��ت��اأج��ي��ل 

لذلك. 

اختبار للقّوة
ويف كّل �حلالت �إن ما حدث يطرح 
 : م��ق��ّدم��ت��ه��ا  ويف  �لأ���ش��ئ��ل��ة  بع�س 
�ختبار  �ل�شريعة  �أن�شار  �أر�د  هل 
�ل��دول��ة وحت�����ّش�����س م���دى قدرتها 

على �لوقوف يف طريقهم؟
ل م���ن���ا����س م�����ن �لإق������������ر�ر ب������اأّن 
�ل�����ّش��ل��ف��ي��ني مت���ك���ن���و� �ل����ي����وم من 
�إمكانيات  حقيقة  ع��ل��ى  �ل��وق��وف 
�لأمنية  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن  �ل����دول����ة 
ع��ل��ى معرفة  وب���ات���و�  �مل���ي���د�ن���ي���ة، 
ج��ّي��دة ب��ق��ّوت��ه��ا، وي���درك���ون مدى 
�أي�شا.  �لقوة ورمّبا حدودها  هذه 
باإ�شر�رهم  �����ش���ت���ط���اع���و�،  وق�����د 
ملتقاهم  ع��ق��د  ع��ل��ى  �ل���ظ���اه���ري 
ب����ال����ق����ريو�ن م��ت��ح��دي��ن �ل���دول���ة 
يدفعو�  �أن  خ��ا���ش��ة،  ب��اخل��ط��اب��ات 
من  متلك  م��ا  ك�شف  �إىل  �ل��دول��ة 
ومن  م��ادي��ة  و  ب�شرية  �إم��ك��ان��ي��ات 
�لت�شّدي  ع��ل��ى  ت�شميم  و  �إر�دة 
�أر�دو�  �أنهم  ذلك  يعني  لهم. فهل 

يف �لقريو�ن عليهم ح�شب ما ن�شر 
على �شفحتهم �خلا�شة.

م�شائخ  �������ش�����در  ج���ان���ب���ه���م  م�����ن 
بيانا  �لأح��������د،  �أم���������س  �ل�����ش��ل��ف��ي��ة 
�ل�شلفي  �لتيار  �أب��ن��اء  فيه  ح���ذرو� 
يف  حماقة  �أّي  �رت��ك��اب  مغّبة  م��ن 
�ل��ق��ريو�ن، د�ع��ني �ل��و�ف��دي��ن من 
غري �ملدينة �إىل �ملغادرة. كما دعو� 
يف  و�حلا�شرين  �ل�شريعة  �أن�شار 
�إىل تاأجيل ملتقى هذه  �لقريو�ن 
�لذي  �أو  �ل��ق��ادم  لالأ�شبوع  �ل�شّنة 
حكومّية  ل��وع��ود  ��شتجابة  ب��ع��ده، 
�لّلقاء ب�شفة ر�شمّية  بانعقاد هذ� 
�لبطيء  بالن�شحاب  وطالبوهم 
و�لهادئ من �ملدينة دون �حتكاك 
بال�ّشرطة و�جلي�س، و�إن ��شتدعى 
م��ع��ت��ك��ف��ني يف  ي���ب���ق���و�  �أن  �لأم�������ر 
�مل�������ش���اج���د ح���ّت���ى ت��ن�����ش��ح��ب تلك 
هذه  ك����ّل  �أّن  ���ش��ك  ول  �ل����ق����ّو�ت. 
�لّدعو�ت تعني �أّن �أن�شار �لتنظيم 
�لثالث  �إل���غ���اء م��وؤمت��ره��م  ق�����ّررو� 
ذل��ك �شر�حة  ع��ن  �لإع����الن  دون 
رغم ت�شريحاتهم �لعلنّية بتحّدي 
مبنع  �لقا�شي  �حلكومي  �ل��ق��ر�ر 
�لن�شياع  ورف�����ش��ه��م  م��ل��ت��ق��اه��م 
ل��ه، وم��ا ح��دث يف ح��ّي �لت�شامن 
حماولة يائ�شة حلفظ ماء �لوجه 

مواجهات معزولة لإنقاذ ماء الوجه:

غزوة القريوان مل تقع.. وانت�سار منطق الدولة..؟

مو�جهات يف حى �لت�شامن يف �لعا�شمة تون�س �لقب�س على �مينة فيمن يف �لقريو�ن

��شتعد�د �لأمم �ملتحدة لتقدمي �مل�شاعدة بهذ� �ل�شدد 
للم�شاعدة  نفوذها  با�شتخد�م  رو�شيا  ب��ان  طالب  كما 
على �إعادة كوريا �ل�شمالية �إىل �ملحادثات �لنووية. من 
جانبها و�شفت �شول عملية �إطالق �ل�شو�ريخ �لثالثة 
باأنها ��شتفز�زية، وحثت جارتها على �لدخول يف حو�ر 
حلل �لأزمة ب�شاأن �ملنطقة �ل�شناعية �مل�شرتكة بينهما 
�أن  لالأنباء  �جلنوبية  �لكورية  يونهاب  وكالة  وذك��رت 
�ملتحدث با�شم وز�رة �لوحدة يف �شول كيم هيونغ �شوك 
بائ�شة  باأنها  يانغ  بيونغ  ��شتفز�ز�ت  بيان  ف��ى  و�شف 
�ملجتمع  �أم���ام  م�����ش��وؤول  ب�شكل  �لت�شرف  �إىل  ودع��اه��ا 

�لدويل.
و�ألقى كيم بامل�شوؤولية على كوريا �ل�شمالية يف تعليق 
�لعمليات يف جممع كاي�شونغ �ل�شناعي �مل�شرتك �أو�ئل 
حمادثات  عقد  عدم  يف  و�أي�شا  �ملا�شي،  �أبريل-ني�شان 

بني �جلانبني بعد ذلك حلل �مل�شاألة.

•• نيويورك-رويرتز:

�أع��رب �لأم��ني �لعام ل��الأمم �ملتحدة ب��ان كي م��ون عن 
�شو�ريخ  ث��الث��ة  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �إط���الق  �إز�ء  قلقه 
ق�شرية �ملدى ودعا بيونغ يانغ �إىل �لعودة للمفاو�شات 
�أد�ن��ت جارتها �جلنوبية  �لدولية، يف حني  �لقوى  مع 

هذه �لتجارب �ل�شاروخية.
وقال بان لوكالة نوف�شتي �لرو�شية نحن قلقون للغاية 
�إز�ء �لإجر�ء �ل�شتفز�زي �لذي �تخذته كوريا �ل�شمالية 
. وكانت وز�رة �لدفاع يف كوريا �جلنوبية قالت �إن جارتها 
�ل�شمالية �أطلقت ثالثة �شو�ريخ ق�شرية �ملدى باجتاه 
�لبحر مقابل �ل�شاحل �ل�شرقي ل�شبه �جلزيرة �لكورية 
�لإحجام  �إىل  �ل�شمالية  كوريا  �لأمم��ي  �مل�شوؤول  ودع��ا 
عن �ملزيد من مثل هذه �ملمار�شات، و�عتر �أن �لوقت 
�مل��ف��او���ش��ات، موؤكد�  ح��ان ل��ع��ودة بيونغ ي��ان��غ ل��ط��اول��ة 

بدء انتخابات حملية يف كرواتيا
•• زغرب-ا	ف	ب:

بد�أ �لكرو�تيون �م�س �لدلء با�شو�تهم يف �نتخابات بلدية تعتر �ختبار� 
حلكومة �لو�شط-�لي�شار و�شيا�شاتها �لتق�شفية قبل �شتة ��شابيع من �ن�شمام 

هذه �جلمهورية �ليوغو�شالفية �ل�شابقة �ىل �لحتاد �لوروبي.
�ل��وزر�ء زور�ن  �ل��ر�أي �ن �شعبية حكومة رئي�س  و�ظهرت �خر ��شتطالعات 
ميالنوفيت�س برئا�شة حزبه �ل�شرت�كي �لدميوقر�طي، قد و�شلت �ىل �دنى 
م�شتوياتها منذ فوزها يف �نتخابات 2011. ويف �بريل فاز �لتحالف �ليميني 
�ملناف�س بقيادة �برز حزب معار�شة حمافظ ب�شتة من 12 مقعد� �شتح�شل 
عليها كرو�تيا يف �لرملان �لوروبي فور �ن�شمامها �ىل �لحتاد يف 1 متوز-
�لدميوقر�طي.  �ل�شرت�كي  بقيادة  لالئتالف  خم�شة  مع  مقارنة  يوليو 
�نعا�س  �حلكومة من  تتمكن  �ل�شر�ئب، مل  وز�دت  �لنفاق  وبعدما خففت 
�قت�شاد كرو�تيا �لذي كان منذ �لعام 2009 �ما يف حالة �نكما�س �و ركود. 
و�لتحدي �لبرز �لذي يو�جهه �حلزب �ل�شرت�كي �لدميوقر�طي هو �لفوز 
�ل�شعبوي  ي�شغله  كان  �لذي  �لبالد،  بلدية زغرب، عا�شمة  رئي�س  مبن�شب 
ميالن بانديت�س بدون �نقطاع منذ �لعام 2000 وعدم �لتمكن من �لفوز 

يف زغرب �شيوجه �شربة جديدة مليالنوفيت�س كما يرى حمللون.

قلق اأممي من اإطالق بيونغ يانغ 3 �سواريخ 
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العدد 10797 بتاريخ 2013/5/20   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
قد  النزهة  لقوارب  الدليل  �ل�شادة/  بان  �لبحري( 
بياناتها  �مل��ذك��ورة  �ل�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدمو� 

بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديد جديد �لدليل 10
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10797 بتاريخ 2013/5/20   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
للمقاولت  احل�سام  موؤ�س�سة  �ل�شادة/  بان  �لبحري( 
العامة قد تقدمو� بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة 

بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديد جديد �حل�شام 22
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 187552       بتاريخ:2013/2/27 م
با�ش��م:�دكان �لدو�ئية ذ.م.م  

وعنو�نه:�بوظبي ، م�شفح �يكاد ، �س.ب: 133102 ، 
هاتف: 024472722 ، فاك�س: 025555853، �لريد �للكرتوين

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�قر��س دو�ئية كب�شولت دو�ئية . 

�لو�ق�عة بالفئة:5
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل كب�شولة باللونني �لحمر و�لبي�س وبجانبها �شكل حبه دو�ئية باللون 
�لبي�س وي�شارها �شكل فرع �شجره باللون �لخ�شر وميني �ل�شكل مكتوب ADCAN PHARMA باللون 

�لزرق و��شفلها oncology & osd pharmaceuticals manufacturers باللون �ل�شود .  
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مايو 2013 العدد 10797

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 190791       بتاريخ:2013/4/25 م
با�ش��م:موؤ�ش�شة �لريوم للمقاولت و�لنقليات �لعامة  

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع بني يا�س ، �س.ب:28427 ، هاتف: 026328960 ، فاك�س: 026330932
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

مقاولت عامة . 
�لو�ق�عة بالفئة:37

�مل�شتطيل  وميثل   A �لالتيني  �حلرف  ت�شكل  م�شتطيالت  ثالث  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
باللون �لخ�شر على �ليمني و�مل�شتطيل باللون �لزرق على �لي�شار و�مل�شتطيل يف �ملنت�شف باللون �لحمر 
 AL RYUM ��شفلها خط و��شفل �خلط   A R C �ل�شكل ثالث حروف ح�شب �لرتتيب  وعلى ميني 

  .  GROUP OF COMPANIES
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مايو 2013 العدد 10797

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/د�ر �حلقوق للمحاماة 
بن�شر �لتعديال �ملو�شحة �دناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:1993/7/27 م �ملودعة حتت رقم: 1237 
بتاريخ: 1996/5/8 م �مل�شجلة حتت رقم:4652 

با�ش��م:�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م  
وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب:2093 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�ملفار�س و�لغطية و�ملفرو�شات �مل�شتعملة على �ملر�تب و�ملخد�ت فقط . 

�لو�ق�عة بالفئة:24
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : ) ( - ) / / 200م(

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق : Dream مع تغيري يف �لت�شميم.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مايو 2013 العدد 10797

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/د�ر �حلقوق للمحاماة 
بن�شر �لتعديال �ملو�شحة �دناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:1993/7/27 م �ملودعة حتت رقم: 1236 
بتاريخ: 1994/12/17 م �مل�شجلة حتت رقم:555 

با�ش��م:�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م  
وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب:2093 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�ملفار�س و�لغطية و �ملر�تب و�ملخد�ت . 

�لو�ق�عة بالفئة:24
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : ) ( - ) / / 200م(

. Savoy لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق : ��شافة �شعار �ىل �ل�شم�
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مايو 2013 العدد 10797

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/د�ر �حلقوق للمحاماة 
بن�شر �لتعديال �ملو�شحة �دناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:1993/7/27 م �ملودعة حتت رقم: 1234 
بتاريخ: 1994/12/17 م �مل�شجلة حتت رقم:556 

با�ش��م:�شركة هاو�شتك�س ذ.م.م  
وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب:2093 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�ملفار�س و�لغطية و �ملر�تب و�ملخد�ت . 

�لو�ق�عة بالفئة:24
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : ) ( - ) / / 200م(

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق : Royale مع تغيري يف �لت�شميم .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مايو 2013 العدد 10797

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 1564

با�شم : يونيليفر بي �ل �شي
وعنو�نه : بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلرت�.

بتاريخ : 21 دي�شمر 1996  �مل�شجلة حتت رقم : 7336  
�لفئة : 29

�ملنتجات : دهون و زيوت قابلة لال�شتهالك.
�ل�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/08/16  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/08/16

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مايو 2013 العدد 10797

EAT 68694

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم : 1565
با�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه : بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلرت�.
بتاريخ : 16 نوفمر 1995  �مل�شجلة حتت رقم : 2996  

�لفئة : 30
�ملنتجات : �آي�س كرمي ثلج ، مربيات مثلجة ، م�شتح�شر�ت لإعد�د جميع �لب�شائع �ملذكورة ، جميعها مذكورة 

يف �لفئة 30 
�ل�شرت�طات

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/08/16 
وحتى تاريخ : 2023/08/16

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  20  مايو 2013 العدد 10797

EAT 2562

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
 يف الق�سية رقم 2013/222 عمايل جزئي

�ملدعي/م�شرف �بوظبي �ل�شالمي )بوكالتكم( �ملدعي عليه/ �حمد مدحت عبد�ل�شالم 
جر �لع�شري �ل�شادة/ �ملكتب �لدويل �حلديث للمحاماه و�ل�شت�شار�ت �لقانونية �ملحرتمني 
بتاريخ �ليوم �لحد �لو�فق 2013/5/19 تقرر �عالنكم حل�شور جل�شة �خلرة �حل�شابية 
�ملو�فق 2013/5/27 يف  �لثنني  يوم  �ل�شاعة 3:00 ع�شر� من  �ع��اله يف متام  �لدعوى  يف 
مقر د�ئرة �لق�شاء �بوظبي �ملبنى �لرئي�شي �س �ملطار خلف كارفور د�ئرة �لرتكات. يرجى 
�لعربية(  )باللغة  �مل�شتند�ت  و����ش��ول  و�ل��وك��الت  منها  و���ش��وره  �شخ�شيه  �ثبات  �ح�شار 
ون�شختني �شوئيتني منهما وقد كلفت �خلرة وكيل م�شرف �بوظبي �ل�شالمي )�ملدعي( 
باعالن �ملدعى عليه بالن�شر حل�شور �جتماع �خلرة يف �ملوعد و�ملكان �ملحدد �عاله وهي 

ذ�ت �لطريقة �لتي �تبعتها �ملحكمة �ملوقرة يف �لعالن.
اخلبري احل�سابي/ح�سام الدين م�سطفى املال 
4144755 050 - فاك�س: 6513946 02

 اإعـــــــالن
حل�سور جل�سة خربة ح�سابية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
 يف الق�سية رقم 2013/221 عمايل جزئي

�ملدعي/م�شرف �بوظبي �ل�شالمي )بوكالتكم( �ملدعي عليه/ عمرو كمال عي�شوي �ل�شادة/ 
�ملكتب �لدويل �حلديث للمحاماه و�ل�شت�شار�ت �لقانونية �ملحرتمني بتاريخ �ليوم �لحد 
�عاله  �لدعوى  يف  �حل�شابية  �خل��رة  جل�شة  حل�شور  �عالنكم  تقرر   2013/5/19 �لو�فق 
يف متام �ل�شاعة 3:00 ع�شر� من يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/27 يف مقر د�ئرة �لق�شاء 
�ثبات  �ح�شار  يرجى  �ل��رتك��ات.  د�ئ��رة  ك��ارف��ور  خلف  �ملطار  �س  �لرئي�شي  �ملبنى  �بوظبي 
�شخ�شيه و�شوره منها و�لوكالت و��شول �مل�شتند�ت )باللغة �لعربية( ون�شختني �شوئيتني 
منهما وقد كلفت �خلرة وكيل م�شرف �بوظبي �ل�شالمي )�ملدعي( باعالن �ملدعى عليه 
�لتي  �لطريقة  �ملحدد �عاله وهي ذ�ت  �ملوعد و�ملكان  بالن�شر حل�شور �جتماع �خلرة يف 

�تبعتها �ملحكمة �ملوقرة يف �لعالن.
اخلبري احل�سابي/ح�سام الدين م�سطفى املال 
4144755 050 - فاك�س: 6513946 02

 اإعـــــــالن
حل�سور جل�سة خربة ح�سابية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
 يف الدعوى رقم 2013/771 جتاري كلي / ابوظبي

�ملدعية/موؤ�ش�شة �لعا�شمة للم�شاحة �ملدعي عليها/ زيالن هولدينجر 
)�أم( �أ�س دي �ن بناء على �أمر �لتكليف �ل�شادر عن �د�رة �خلر�ء - د�ئرة 
 2013 مايو   9 بتاريخ  �ل�شادر  2932/�أخ/2013/2  �لرقم  حتت  �لق�شاء 
جل�شة  حل�شور  ندعوكم  �ع��اله  �ل��دع��وى  يف  هند�شي  كخبري  بتكليفنا 
�خلرة يوم �خلمي�س �ملو�فق 30 مايو 2013 يف متام �ل�شاعة 1:00 ظهر�ً 
�ل�شارع �لفرعي  �مل��رور - منطقة �لزعفر�نة -  ب��اد�رة �خل��ر�ء - �شارع 
�لعام ويف حال عدم ح�شوركم �شوف  �لم��ار�ت  �شوق  رقم )13( مقابل 

يتم ��شتكمال �لجر�ء�ت ح�شب �ملمنوح لنا قانونا.
اخلبري الهند�سي املنتدب بالدعوى
حممد ال�سعيد علي

اإعالن اجتماع خربة

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
                    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 742 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�آخرون  �لقبي�شي  �شلطان  حجي  بدر  مدعي/�شيف 
وجميلة  وجالل  ور�مي  و�شامي  وجمال  جميل  وهم  بلبل  حمد�ن  حممد  �شليم  ورثة 
��شتثمار  وهناء وثناء ور�نية و�آخرون �جلن�شية: فل�شطني  مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد 
1.500.000 + ت�شليم م�شتند�ت + تعوي�س �ملطلوب �عالنه/ ورثة حممد حممود ح�شني 
حجاج وهم زوجتة �ن�شاف يو�شف حجاج و�ولده ح�شني - خالد - تامر - طارق - فادي 
- �شام ميلر - فاديه �جلن�شية: فل�شطني  عنو�نه: بالن�شر - نرفق لكم ن�شخة من �شحيفة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  ذلك  �ردمت  �ن  و�لتعقيب  للرد  �لطلبات  وتعديل  �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/23 موعد� لنظر �لدعوى، 
�بوظبي  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/330 ت   عمل - م ع- ت  - اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  بنغالد�س  �جلن�شية:  عبد�لقادر  �حلق  �لتنفيذ/جوهر  طالب 
�عالنه/ �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملالب�س  وخياطة  لتف�شيل  ��شترق 

بالن�شر مبا  �ملالب�س �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  ��شترق لتف�شيل وخياطة 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء  2012/3113 عم جز- م ع- ب- 
2013/5/29 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
    القلم العمايل                                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/788 ت   عمل - م ع- ت  - اأظ(
مركز   : �شده  �ملنفذ  �لهند  �جلن�شية:  بيجو  بيجو  �لتنفيذ/رو�شاما  طالب 
�لطبي  �لوثبة  �عالنه/مركز  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لطبي  �لوثبة 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/179 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد 
�لتنفيذ.  �ملو�فق 2013/5/29 موعد� لنظر طلب  �لربعاء  يوم  لنظره جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
    القلم العمايل                                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم   2012/2496   تنفيذ عمايل

   SBXL26-1 :م�سل�سل عام
�ىل �ملحكوم عليه /�شركة جانكو�س للمقاولت �لعامة ذ.م.م - �لمار�ت   عنو�نه : بالن�شر 
�ملدعى )بينوي ماراتي  �لق�شية رقم )2012/177( ل�شالح  قد �شدر �شدك حكم يف 
�حلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  �ملحكوم  �ن  ومب��ا  الهند(   - ماين  راجافان  مودو 
كالتي:مطالبة  تنفيذه  �ملطلوب  �حلكم  �ن  ومبا  لذلك،  �ملحدد  �لر�شم  ودفع  �ملذكور، 
مالية 1- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله: 134.625 درهم 2- ر�شم �لت�شريح بالتنفيذ 3- �ملبلغ 
�ملطلوب حت�شيله �ملجموع :134.625 درهم  لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام هذه �ملحكمة 
للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/5/30م. لتنفيذ ما ذكر �عاله 
، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/5.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10797 بتاريخ   2013/5/20     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/272 جتاري كلي  

بالن�شر  �لعنو�ن  �حل�شني  حممد  �حمد  عبد�لرحمن  عبيد  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/14 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
بالتايل:  �ل�����ش��ي��ار�ت  لتاأجري  م��رتو  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  �ع���اله  بالرقم  �مل��ذك��ورة 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا 
وقدره 265.000 درهم )مائتان وخم�شة و�شتون �لف درهم( و�لزمت �ملدعى عليه 
بامل�شروفات و 200 درهم مقابل �تعاب �ملحاماه ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات .  
�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/5/19 حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون    
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الوىل

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

فقدان جواز �سفرت
ج�شيكا  �مل��������دع��������و/  ف������ق������د  
�م���������ي���������ل���������ى م���������ارج���������ري���������ت 
م�����اك�����دون�����ال�����د  ب���ري���ط���ان���ي���ا 
رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية-  
720040848(�شادر  (
يجده  م����ن  ب���ري���ط���ان���ي���ا  م����ن 
رقم       بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/6925846

فقدان جواز �سفرت
�شيهام  �مل������دع������و/  ف�����ق�����د  
�ي����ل ب�����ات�����ى         - فرن�شا 
�جل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����و�ز �شفره 
)812772(�شادر  رق���م 
م���ن ف���رن�������ش���ا    م���ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم      

33668945202

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ب�����ش��ري �حمد 
هندي   - د�وود    ����ش���ي���خ 
�جل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����و�ز �شفره 
)750353(�شادر  رق���م 
من �لهند    من يجده عليه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

050/9929188

فقدان جواز �سفرت
�ملدعو/عبد�ل�شار  ف��ق��د  
كمالمورييل مويدين     - 
ه��ن��دي �جل��ن�����ش��ي��ة   -ج���و�ز 
�شفره رقم )1959056(
�شادر من �لهند    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم      

050/9929188

فقدان جواز �سفرت
�ملدعو/عبد�لغفور  ف��ق��د  
�مبالثفيتيل جمال �لدين   
- هندي �جلن�شية   -جو�ز 
�شفره رقم )3774478(
�شادر من �لهند    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم      

050/9929188

فقدان جواز �سفرت
�ملدعو/بوزهاجنار�  ف��ق��د  
عبد�جلليل     ح��م��زة  �ي���الث 
- هندي �جلن�شية   -جو�ز 
�شفره رقم )9508551(
�شادر من �لهند    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم      

050/9929188

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ����ش���امل عمر 
جمعان ب��ن ع��ب��د     - �ليمن 
�شفره  -ج�������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة   
)3182978(�شادر  رق���م 
م�����ن �ل�����ي�����م�����ن    م�����ن يجده 
رقم       بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/6166139

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ حم��م��د مري 
علي ر�شو�ن علي- بنجالدي�س 
�جلن�شية-    جو�ز �شفره رقم 
من  )225170(�شادر 
ب���ن���ج���الدي�������س    م����ن يجده 
رقم       بتليفون  �لت�شال  عليه 

055/5749618

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ عمار يا�شر 
�شالح �لكاظم  - بريطانيا 
�شفره  -ج�����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
      )800324814( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

 055/5575021

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل����دع����و/ن����ي����ج����ي����ل 
ناريانان     �وثايوت  �وثايوت 
- هندي �جلن�شية   -جو�ز 
�شفره رقم )4836680(
�شادر من �لهند    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم      

050/9929188

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل���دع���و/ع���ب���د�هلل علي 
�ليمن   - �شبيع   �شامل  حممد 
�شفره  -ج�������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة   
)2794836(�شادر  رق���م 
م���ن �لم����������ار�ت    م���ن يجده 
رقم       بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/9929188

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�����دع�����و/ن�����و������ش�����اد 
ك��ال��وف��الب��ي��ل �ه����ام����و      - 
ه��ن��دي �جل��ن�����ش��ي��ة   -ج���و�ز 
�شفره رقم )2248332(
�شادر من �لهند    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم      

050/9929188

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ خ��ال��د علي 
�ليمن   - ����ش���ب���ي���ع   حم���م���د 
�جل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����و�ز �شفره 
)3194732(�شادر  رقم 
م���ن �ل���ي���م���ن    م���ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم      

050/9929188

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل���دع���و/حم���م���د علي 
حممد  ب��ول��ي��ك��الك��اث  في�شل 
علي   - هندي �جلن�شية   -جو�ز 
)8271560( رق��م  �شفره 

�شادر من �لهند    من يجده 
رقم       بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/9929188

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/لياقت �نيكاد�ن 
�ب����و ح���اج���ى �ن����ي����ك����اد�ن    - 
ه��ن��دي �جل��ن�����ش��ي��ة   -ج���و�ز 
�شفره رقم )4263013(
�شادر من �لهند    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم      

050/9929188

فقدان جواز �سفرت
فالبيل  �ملدعو/كالو  فقد  
ه����ن����دي   - ������ش�����ل�����ي�����م�����ان   
�جل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����و�ز �شفره 
)6809712(�شادر  رقم 
من �لهند    من يجده عليه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

050/9929188

فقدان �سهادة ا�سهم  
�لر��شدي  رو������س  ب���در  ب���در حم��م��د  �ل�����ش��ي��د/   يعلن 
�إمار�ت �جلن�شية عن فقد�ن �شهادة �أ�شهم �شادرة من 

بنك �بوظبي �لوطني  حتمل رقم 11770
على من يجدها برجاء ت�شليمها �إىل �لبنك �ملذكور�و 

لقرب مركز �شرطة م�شكور�



15

عربي ودويل
االثنني  -  20   مايو    2013 م    -    العـدد    10797
Monday   20    May     2013  -  Issue No   10797

دبلوما�سيون اأمريكيون يواجهون خطر القاعدة

بلري يقّدم ا�ست�سارات حلكومة األبانيا 
•• لندن-يو	بي	اأي:

طوين  �لأ�شبق،  �لريطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�ف��ق 
�جلديدة  للحكومة  ��شت�شار�ت  تقدمي  على  بلري، 
يف �ألبانيا، لت�شبح �لأخرية �آخر دولة حت�شل على 
ه��ذه �خل��دم��ة م��ن ب��ني دول ك��ث��رية ح��ول �لعامل. 
زعيم  �إن  �م�س  تليغر�ف  �شندي  �شحيفة  وقالت 
ر�ما،  �إدي  �ألبانيا،  يف  �ملعار�س  �ل�شرت�كي  �حلزب 
�علن باأن بلري �شيعمل م�شت�شار�ً حلكومته �عتبار�ً 
مما  ب��الن��ت��خ��اب��ات،  ف��وزه��ا  بعد  �ملقبل  �ل�شهر  م��ن 
���ش��ي��م��ّه��د �ل��ط��ري��ق �أم�����ام �لأخ�����ري لب�����ر�م �شفقة 
�جلنيهات  م��الي��ني  �إىل  قيمتها  ت�شل  �أن  مي��ك��ن 

�جلديدة  �ل��وظ��ي��ف��ة  �أن  و����ش��اف��ت  �ل���ش��رتل��ي��ن��ي��ة. 
�لتفاق  �لأ���ش��ب��ق مت  �ل��ري��ط��اين  �ل����وزر�ء  لرئي�س 
عليها خالل �جتماع يف مكتبه و�شط لندن �لأ�شبوع 
�أبرمها مع حكومات  مربحة  وتلي عقود�ً  �ملا�شي، 
كاز�خ�شتان و�لكويت و�لر�زيل وكولومبيا للعمل 

كم�شت�شار لها.
تخطط  �أل���ب���ان���ي���ا  �أن  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و������ش����ارت   
لالن�شمام �إىل �لحتاد �لأوروبي، وتريد �حل�شول 
ب��ل��ري ح���ول كيفية �لقيام  �مل�����ش��ورة م��ن ق��ب��ل  ع��ل��ى 
غر�ر  على  �لد�خلية  �ل�شالحات  وتنفيذ  بذلك، 
حزب �لعمال �جلديد �لذي تزعمه بلري قبل تنحيه 
�أقام  ب��ل��ري  ���ش��ن��و�ت. وك���ان  ���ش��ت  �ل�شلطة ق��ب��ل  ع��ن 

موؤ�ش�شة لال�شت�شار�ت �حلكومية حتمل ��شمه بعد 
وقت ق�شرية من تنحيه عن �ل�شلطة عام 2007، 
ووظف فيها، جوناثن باول رئي�س موظفيه �ل�شابق 
د�وننغ �شرتيت(،  رئا�شة �حلكومة )10  يف مكتب 

ومدير �ت�شالت �ل�شابق �أل�شتري كامبيل.
�حلزب  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  �إىل  �ل�شحيفة  ون�����ش��ب��ت   
وفريقه  ب��ل��ري  �إن  ق���ول���ه  �لأل����ب����اين  �ل����ش���رت�ك���ي 
�مل�شورة  لتقدمي  لنا  ج��د�ً  مهماً  �شريكاً  �شيكونان 
برنامج  ودع���م  ناجحة  حكومة  لبناء  �ل�شحيحة 
�ملتحدث  �أن  �إىل  باألبانيا، م�شرية  للنهو�س  حزبنا 
�شتح�شل  �لتي  �لأم���و�ل  حجم  عن  �لك�شف  رف�س 

عليها موؤ�ش�شة بلري مقابل هذه �خلدمات.

•• عمان-يو	بي	اأي:

�أن  ج���ودة،  نا�شر  �لأردين  �خلارجية  وزي��ر  �أع��ل��ن 
�لأ�شا�شية  ��شت�شافة بالده لإجتماعات �ملجموعة 
لأ�شدقاء �شوريا يوم �لأربعاء �ملقبل هي ��شتعد�د 
جلنة  ع�شو  ون��ق��ل   2 جنيف  لإج��ت��م��اع  ومت��ه��ي��د 
�لنو�ب  جمل�س  يف  و�ل��دول��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
خا�س  ت�����ش��ري��ح  يف  �ل���دع���ج���ة،  ه���اي���ل  �لأردين، 
قوله  ج���ودة  �ن��رتن��ا���ش��ون��ال،ع��ن  ب��ر���س  بيونايتد 

خ���الل �ج��ت��م��اع��ه ب��اأع�����ش��اء �للجنة �م�����س ب���وز�رة 
�لأ�شا�شية  �مل��ج��م��وع��ة  �ج��ت��م��اع  �أن  �خل���ارج���ي���ة، 
يوم  �لأردن  �شي�شت�شيفه  �ل��ذي  �شوريا  لأ�شدقاء 
جنيف  لإجتماع  ��شتعد�د�  ي��اأت��ي  �ملقبل  �لأرب��ع��اء 
 )1 )جنيف  �جتماعات  �أن  ج��ودة  و�أ���ش��اف   .  2
�أ�شبه بنقطه حتول يف �ملوقف �ملتقارب بني  كانت 
�لأزمة يف �شوريا  �لإد�رة �لأمريكية ورو�شيا حلل 
من خالل ت�شكيل هيئة تنفيذية �نتقالية يف هذ� 
�إليها كلية . و�ىل ذلك، قال  �ل�شلطة  �لبلد لنقل 

•• عوا�شم-وكاالت:

و�جهة  �إىل  ح��م�����س  ري����ف  �ل��ق�����ش��ري يف  م��دي��ن��ة  ت���ع���ود 
معارك �لثورة �ل�شورية من باب تكثيف طائر�ت �لنظام 
ومدفعيته ق�شف �ملدينة �ملحا�شرة، و�شط �إعالن �جلي�س 
و�إ�شابة  �هلل  ح��زب  من  عنا�شر  ع�شرة  مقتل  عن  �حل��ر 
قرى  �إىل  �لت�شلل  حماولتهم  خ��الل  �آخ��ري��ن  ع�����ش��ر�ت 
�حلر  �جلي�س  �متالك  �أك��دو�  نا�شطون  وك��ان  �لق�شري، 
با�شم  �لناطق  وي��رد  ب��احل��زب.  ملقاتلنْي  ت��ع��ود�ن  جثتنْي 
�لهدى �حلم�شي  �أبو  �ملحلية يف حم�س  �لتن�شيق  جلان 
هذ� �لق�شف �ملجنون و�ملنفلت من عقاله لرغبة �لنظام 
من  �لثو�ر  ومتكن  �هلل  ح��زب  عنا�شر  ملقتل  �لنتقام  يف 
�شحب جثتني من قتاله �إ�شافة �إىل �أن �لثو�ر ��شتطاعو� 
12 �شيارة حيث  �شرب رتل للجي�س �لنظام مكون من 
دمرو� خم�شا منها تدمري� كامال وقتلو� نحو خم�شني 
�لناطق �حلم�شي  و�أح�شى   . �لنظام  ق��و�ت  عن�شر� من 
�شقوط نحو خم�شني قذيفة يف �لدقيقة بينها فر�غية 
حولت �شو�رع يف �لق�شري �أثر� بعد عني وعر عن خ�شيته 
على نحو �أربعني �ألف مدين حما�شرين ل ي�شتطيعون 

•• حلب-وكاالت:

�ختفت مظاهر �حلياة �لعادية يف �شوريا و�ختلف �أ�شلوب 
�أهلها وبات �لنا�س ي�شارعون للتاأقلم مع و�قعهم  حياة 
ظل  يف  عليهم  ماآ�شيها  �حل���رب  فر�شت  �أن  بعد  �مل��ري��ر 

تردي �لأو�شاع �لقت�شادية و�لأمنية و�ل�شحية.
يومية  معاناة  �مل��ح��ررة  �ملناطق  يف  �ل�شوريون  ويعي�س 
موؤمل،  ج��دي��د  و�ق���ع  م��ع  للتكيف  ويكافحون  م�شتمرة 
�لأو�شاع  ب��رتدي  ت�شبب  �ملحتدم  و�لقتال  �حل��رب  �أن  �إذ 
كبري  ب�شكل  �ل�شورية  �للرية  �شعر  ون��زول  �لقت�شادية 
وفقد�ن �ملو�د �لرئي�شة و�رتفاع ثمنها ب�شورة م�شتمرة.

كما �أن �حلرب �شاهمت بانهيار �لنظام �ل�شحي �لوقائي 
ب�شكل كامل و�نت�شار �لأمر��س �لوبائية وفقد�ن �لأدوية 
و�للقاحات �ل�شرورية، يف حني يعي�س �ملو�ليد و�لأطفال 
ب���دون ل��ق��اح��ات ���ش��روري��ة، بينما ق��ال��ت م�����ش��ادر طبية 

�خلروج لغياب �ملمر�ت �لأمنة فف�شلو� �للجوء للكهوف 
�حلم�شي  وحت��دث  �لع�شو�ئي  �لق�شف  م��ن  حلمايتهم 
�أع��د�د �لقتلى �لتي تتز�يد ب�شكل �شريع �إىل  عن �رتفاع 
�ل��ع�����ش��ر�ت. و�أو���ش��ح �أن �ل��ث��و�ر ���ش��دو� �أك���رث م��ن هجوم 
ب�شبب  مرهقني  باتو�  لكنهم  �لق�شري  مدينة  لقتحام 
قتالهم �ملتو��شل، مطالبا ثو�ر حلب و�إدلب ودير �لزور 
مب�شاندة ثو�ر �لق�شري لإر�حتهم كي ي�شتعيدو� ن�شاطهم 
ويعودو� للمعركة من جديد. و�أكد �أن �لثو�ر ي�شتطيعون 
�ل�شمود ثالثة �أ�شهر �إ�شافية رغم �أن �لذخرية ت�شلهم 
بكميات قليلة لكنهم ي�شتطيعون �إد�رتها لتكفيهم فرتة 
�أطول. وهذه �ملنطقة �لتي �شهدت جولت من �ملعارك يف 
وعنا�شر  �لنظام  �جلي�س  �شيطر خاللها  �لق�شري  ريف 
�أهميتها �خلبري  ي�شرح  ع��دة،  ق��رى  من ح��زب �هلل على 
�لإ�شرت�تيجي �للبناين ه�شام جابر باأنها مهمة بالن�شبة 
لطريق حم�س، و�أ�شار �إىل �أن حزب �هلل تورط باملعركة 
يف  و�أ���ش��اف:  منها،  �لن�شحاب  عليه  �ل�شعب  من  وب��ات 
�لبد�ية كان عدد مقاتلي حزب �هلل باملئات ولكن �لآن ز�د 
�لعدد بطريقة م�شطردة مع تطور �لأح��د�ث و�حتد�م 

�ملعارك.

تطوعية �إنه تتم �شرقة �مل�شاعد�ت �لطبية.
�أم نذير  وق���د دف��ع��ت �لأو����ش���اع �لق��ت�����ش��ادي��ة �حل��اج��ة 
�حلطب  ��شتخد�م  �إىل  للعودة  �ل�شورين  م��ن  كغريها 
�شعر  لرت��ف��اع  �ملنزلية  و�ل�شتخد�مات  �لطعام  لطهي 

�لغاز ع�شرة �أ�شعاف و�نقطاع �لكهرباء ب�شكل يومي.
�ل�شورين  �ملحمولة حلياة  �لقدمي  �ل�شعبي  �ملوقد  وعاد 
وتعّرف �جليل �جلديد على ��شم هذ� �ملوقد، �لذي بات 
�شر�ء  �لنا�س على  لعدم قدرة  �ملنازل  حا�شر� يف معظم 
�لغاز. وللّتغلب على م�شكلة �نقطاع �لكهرباء قام معظم 
�أ�شعار  �رتفاع  �أن  غري  كهربائية  مولد�ت  ب�شر�ء  �لنا�س 
�مل��ح��روق��ات ح��رم��ه��م م��ن ����ش��ت��خ��د�م �مل���ول���د�ت ب�شورة 
د�ئمة. و�أدى �نقطاع �لكهرباء �إىل �زدهار جتارة �ملولد�ت 
وظهور مهنة �إ�شالح �ملولد�ت، حيث حولت هذه �ملهنة 
مدر�س �لتكنولوجيا �أبو عبد �هلل �إىل مهني ي�شلح هذه 

�ملولد�ت لكرثة �أعطالها.

�لع�شو �لآخر يف �للجنة طالل �ل�شريف للوكالة، 
�أن وزير �خلارجية �لأردين، قال خالل �لإجتماع 
�شوريا  يف  لالأزمة  �ل�شيا�شي  �حلل  مع  �لأردن  �إن 
ولن يقف مع �أي حل �آخر ، موؤكد� �أنه ل حل �إل 
�حلل �ل�شيا�شي و�لدبلوما�شي لالأزمة يف �شوريا .

ومن جهته، نقل �لع�شو ح�شن عبيد�ت عن جودة 
�أي ت��دخ��ل ع�شكري  ي��ك��ون ه��ن��اك  �إن����ه ل��ن  ق��ول��ه 
خ���ارج���ي ���ش��د ����ش���وري���ا �ن���ط���الق���ا م���ن �لأر������ش����ي 

�لأردنية .

الأردن: اجتماع اأ�سدقاء �سوريا متهيد جلنيف 2 

معركة الق�سري.. حياة اأو موت 

احلرب تعيد ال�سورين للحطب 

تغيري وزاري مرتقب يف ليبيا 

•• عوا�شم-وكاالت:

�لريطانية  �ل�شحف  بع�س  تناولت 
�ل�شورية  �لأزم����ة  و�لتحليل  بالنقد 
�لثو�ر  �إن  �إح��د�ه��ا  وق��ال��ت  �ملتفاقمة، 
�ل�����ش��وري��ني ي�����ش��ي��ط��رون ع��ل��ى حقول 
�أخرى  �ل���ب���الد، و�أ���ش��اف��ت  �ل��ن��ف��ط يف 
ب��اق يف  �إن��ه  يقول  �لأ���ش��د  �لرئي�س  �أن 
ي�شكك بجدوى موؤمتر  و�إنه  �ل�شلطة 
ج��ن��ي��ف ل��ل�����ش��الم، و���ش��ط ج���دل ب�شاأن 

��شتخد�مه �لأ�شلحة �لكيمياوية.
فقد قالت �شحيفة ذي ديلي تلغر�ف 
على  ي�شيطرون  �ل�شوريني  �لثو�ر  �إن 
كان  و�ل��ت��ي  ���ش��وري��ا،  �لنفط يف  حقول 
�ل�شوري  �لرئي�س  نظام  عليها  يعتمد 
ب�شار �لأ�شد لدعم ��شتمر�ره يف �لبالد، 
ي�شتخدمون  �ل����ث����و�ر  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
مو�شحة  ن�شاطاتهم،  لتمويل  �لنفط 
حو�يل  ينتج  كان  �ل�شوري  �لنظام  �أن 
�خلام  �لنفط  من  برميل  �ألف   380
من �لآبار �ملنت�شرة حول مدينة �لرقة 
ويف �ل�شحر�ء �لو�قعة �شرقي �ملدينة.

جبهة  �أن  �ل�������ش���ح���ي���ف���ة  و�أ������ش�����اف�����ت 
�لتي و�شفتها بكونها ف�شيل  �لن�شرة 
�مل��ع��ار���ش��ة �لأق����وى يف ���ش��وري��ا، و�شبق 
�أن �أعلنت ولءها �إىل تنظيم �لقاعدة 
ه����ي ب��ال��ت��ح��دي��د م����ن ي�����ش��ي��ط��ر على 
�أن  مو�شحة  �ل��ب��الد،  يف  �لنفط  �آب���ار 
لأ�شحاب  �لنفط  ببيع  تقوم  �جلبهة 
ي�شتخدمون  �لذين  �ملحلية  �مل�شاريع 
م�شايف حملية �ل�شنع لإنتاج �لبنزين 
�لوقود  و�أن�������و�ع  �ل���درج���ة  م��ن��خ��ف�����س 
�لأخ����������رى، يف ظ����ل �ل���ن���ق�������س �حل����اد 
�ل�شحيفة  وقالت  �لبالد.  يف  للوقود 
�إن �شيطرة جبهة �لن�شرة على �لنفط 
�لذي  للغرب  ي��روق  �أم��ر ل  �شوريا  يف 
منظمة  بكونها  �شنفها  �أن  ل��ه  �شبق 
�إره��اب��ي��ة، وذل���ك على �ل��رغ��م م��ن �أن 
�حلظر  ت�شهيل  حت���اول  غ��رب��ي��ة  دول 

�مل��ف��رو���س ع��ل��ى ت���وري���د �ل�����ش��الح �إىل 
�شوريا، وذلك من �أجل دعم �ملعار�شة 
قالت  مت�شل،  ���ش��ي��اق  ويف  �ل�����ش��وري��ة. 
�لأ�شد  �إن  �آخ���ر  تقرير  يف  �ل�شحيفة 
ي�شكك بجدوى �جلهود �لدولية لعقد 
موؤمتر جنيف �لثاين من �أجل �إيجاد 
حل لالأزمة �ملتفاقمة يف �شوريا، و�إنه 
لل�شالم  �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��اولت  يرف�س 
وعزمه  ب���ق���ائ���ه  م����وؤك����د�  �ل����ب����الد،  يف 
رئا�شية  ل��ف��رتة  نف�شه  تر�شيح  �إع����ادة 
�أ�شارت  جانبها  م��ن  �ل��ب��الد.  يف  ثانية 
�لأ�شد  �أن  �إىل  �أوبزيرفر  ذي  �شحيفة 
بدم�شق  ق�����ش��ره  يف  م��ق��اب��ل��ة  �أج�����رى 
�لأرجنتينية،  ك��الري��ن  �شحيفة  م��ع 
�لأ�شد  �إىل  �أوب���زي���رف���ر  ذي  ون�����ش��ب��ت 
�لقول �إن �ملعار�شة �ل�شورية منق�شمة 
على نف�شها و�إنه لي�س مبقدورها دعم 
�أن  �إىل  ُي�شار  �ل��ب��الد.  يف  �شالم  �تفاق 
يف  �تفقتا  ورو���ش��ي��ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

��شالم  يف  يعمل  ك��ان  ح��ني  �شنو�ت 
ب��ب��اك�����ش��ت��ان و�ن��ف��ج��رت قنبلة  �ب����اد 
�ق��ام��ت��ه. ومل ي�شب يف  ق��رب مقر 

ذلك �لهجوم.
�لقاعدة  تنظيم  �أع��ل��ن  ح��ني  ل��ك��ن 
�ل����ذي يعتره  �ل���ع���رب  ج���زي���رة  يف 
�خطر  �أم���ري���ك���ي���ون  م�������ش���وؤول���ون 
قدرها  م��ك��اف��اأة  �لتنظيم  �أج��ن��ح��ة 
ثالثة كيلوجر�مات من �لذهب يف 
قتل  مقابل  �لول  كانون  دي�شمر 
دور ماري  ه���ذ�  ك���ان  ف��اي��ر���ش��ت��اي��ن 

�ملتفاقمة  �لأزم���ة  تظل  بينما  �شوريا 
�أك��رث من  بالبالد منذ  و�لتي تع�شف 

عامني.
وعلى �شعيد مت�شل بالأزمة �ل�شورية، 
�أون  �إن��دب��ن��دن��ت  ذي  �شحيفة  ق��ال��ت 
�شند�ي �إنه لي�س من �شبب يف �شوريا 
�لأ�شلحة  ��شتخد�م  �إىل  �لنظام  يدعو 
�ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة ب���احل���رب �مل�����ش��ت��ع��رة يف 
�ل��ب��الد، و�أو���ش��ح��ت م��ن خ��الل مقال 
�أن  كوكبرين  باتريك  للكاتب  ن�شرته 
يف  �ل�شامل  �ل��دم��ار  �أ�شلحة  ��شتخد�م 
�أم����ر� ي��ث��ري �ل�شكوك  ي���ز�ل  ���ش��وري��ا ل 
�لدعوة  و�شط  �لعامل،  ح��ول  و�جل��دل 
بهذه  م�شتفي�س  حتقيق  �إج���ر�ء  �إىل 
ق��ري��ب طالبت  ���ش��ي��اق  �ل��ق�����ش��ي��ة. ويف 
�ملجتمع  �م�����س  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 
�ل����دويل ب��ات��خ��اذ م��وق��ف مل��ن��ع حليفي 
�ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري �ي�����ر�ن وح����زب �هلل 
�ل��ل��ب��ن��اين م���ن �ل��ت��دخ��ل ع�����ش��ك��ري��ا يف 

يو�جهها �ملوظفون �لذين يعملون 
�يلول  �شبتمر   11 يف  ب���اخل���ارج 
م�شلحون  �ق��ت��ح��م  ح���ني  �مل���ا����ش���ي 
�لدبلوما�شية  للبعثة  �ملوؤقت  �ملقر 
ليبيا  يف  ب���ب���ن���غ���ازي  �لم���ري���ك���ي���ة 
ل��ي��ق��ت��ل��و� �رب���ع���ة �م��ري��ك��ي��ني منهم 
ليبيا  �مل��ت��ح��دة يف  �ل��ولي��ات  �شفري 
كري�س �شتيفنز. وقتل دبلوما�شيان 
�فغان�شتان يف  �خ��ر�ن يف  �مريكيان 

�لعام �ملن�شرم.
بار�ك  �لمريكي  �لرئي�س  وم��از�ل 

على   2013 م��اي��و-�أي��ار  م��ن  �ل�شابع 
عقد م��وؤمت��ر دويل لإن��ه��اء �حل���رب و 
منع تفكك �شوريا . وقد �أعلن �لتفاق 
ك��ل م��ن وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لأمريكي 
جون كريي ونظريه �لرو�شي �شريغي 
مبو�شكو،  حم���ادث���ات  ب��ع��د  لف������روف 
�لرو�شي  �لرئي�س  كريي  قبلها  �لتقى 
�ملوؤمتر  وي��ه��دف  ب��وت��ني.  ف��الدمي��ري 
�ت���ف���اق  �إح�����ي�����اء  �إىل  ع����ق����ده  �مل����زم����ع 
جنيف  ببيان  �أي�شاً  �مل��ع��روف  جنيف، 
يونيو- �إليه يف  �لتو�شل  �ل��ذي جرى 

طريقه  يجد  ومل   ،2012 ح��زي��ر�ن 
�إىل �لتنفيذ، ب�شبب عدم ح�شم م�شاألة 

م�شري �لرئي�س �لأ�شد.
وقد ر�أى كريي �أن �لقوى �لكرى لها 
م�شالح م�شرتكة مهمة للغاية تدفعها 
لل�شعي �إىل �إيجاد ت�شوية �شيا�شية، و�أن 
�لبديل عن هذه �لت�شوية هو �قرت�ب 
�شوريا �أكرث من �لهاوية و رمبا تفكك 

لتت�شل بزوجها وقلل �ل�شفري من 
�شاأن �خلطر.

وقالت ماري يف �أول مقابلة لها مع 
و�شائل �لعالم منذ تلقي �لتهديد 
قال �نه خر قدمي �نهم معر�شون 

للخطر د�ئما كما تعلم.
�ىل  �شرطة  �شابط  ج��اء  �أن  وب��ع��د 
ويبلغها  بطاقته  ليعطيها  منزلها 
باأن تت�شل به �ن �حتاجت �ىل �شيء 

قالت ماري خفت حينذ�ك.
وب�����رزت �مل��خ��اط��ر �جل���دي���دة �لتي 

عن  �ل�شكوت  �ن  م��ن  حم��ذرة  �شوريا، 
ذلك �شيقو�س �حلل �ل�شيا�شي لالزمة 

يف �لبالد.
وذكر بيان �شادر عن �ملجل�س �لوطني 
�ل�شوري �ملعار�س تلقت فر�ن�س بر�س 
تقوم  �ل��ل��ح��ظ��ات  ه���ذه  م��ن��ه يف  ن�شخة 
قو�ت قادمة من خارج �شورية بارتكاب 
ج���ر�ئ���م �إب�������ادة، وج���ر�ئ���م ح����رب على 
�لق�شري  فمدينة  �ل�����ش��وري��ة،  �لأر����س 
وح�شي  لق�شف  وتتعر�س  حما�شرة 
�جتياح وم�شح  ت��دم��ريي، وحم���اولت 
على  �ل���وج���ود،  م��ن  و�شكانها  �مل��دي��ن��ة 
�إير�نية .  يد ق��و�ت ح��زب �هلل وق��و�ت 
�لدويل  �لأم���ن  �ل��ب��ي��ان جمل�س  ودع���ا 
من  عنا�شر  م��ن��ع  يف  ب��و�ج��ب��ه  للقيام 
حزب  مثل  متع�شبة  �إرهابية  جماعة 
لالإرهاب  ر�ع���ي���ة  دول����ة  وق�����و�ت  �هلل، 
مثل �إير�ن، من �نتهاك حدود بالدنا، 
كما  ب��ي��وت��ه��م.  �شعبنا يف  �أب��ن��اء  وغ���زو 
بيانه بعقد �جتماع  �ملجل�س يف  طالب 
�لعربية،  �جل���ام���ع���ة  مل��ج��ل�����س  ع���اج���ل 
جتاه  وحا�شم  عملي  موقف  وباتخاذ 
��شتباحة �لأر�س �ل�شورية، و��شتباحة 
�جلامعة  حم���م���ال  �ل���������ش����وري  �ل�������دم 
و�أمانتها �لعامة �مل�شوؤولية �لأخالقية 
و�ل�شيا�شية و�لقانونية للتحرك لوقف 
ذبح �ل�شوريني يف �لق�شري على �أيدي 
غرباء، ينتهكون كل �ملبادئ �لتي قامت 
�جلامعة �لعربية للدفاع عنها . ونبه 
�لبيان �لدول �لتي ت�شعى حلل �شيا�شي 
للو�شع يف �شوريا �ىل �أن �ل�شكوت على 
غزو �شورية وتقطيع �أو�شالها �شيفقد 
�ل�شيا�شي  للحل  جهد  �أو  م��وؤمت��ر  �أي 
ك���ل م��ع��ن��ى وك���ل ج����دوى م�����ش��ري� �ىل 
جمرد  �شيعتره  �ل�شوري  �ل�شعب  �ن 
حماولة لإ�شاعة �لوقت ومنح �لنظام 
تدعمه،  �ل���ت���ي  �خل���ارج���ي���ة  و�ل����ق����وى 
�ملهمة  لإمتام  �لالزم  و�لغطاء  �لوقت 

�لقذرة �لتي يقوم بها �لآن .

املعار�شة ال�شورية حتذر من تدخل حزب اهلل واإيران 

النفط بيد ثوار �سوريا وت�سكيك بجدوى موؤمتر جنيف 

نتنياهو يتعهد مبنع و�سول اأ�سلحة حلزب اهلل
•• القد�س	املحتلة-ا	ف	ب:

�ل�شورية من  ملنع �ل�شلحة  ��شر�ئيل تعمل  �ن  �م�س  نتانياهو  بنيامني  �ل��وزر�ء �ل�شر�ئيلي  �كد رئي�س 
�لو�شول �ىل حزب �هلل �للبناين و�شتو��شل فعل ذلك. وتاأتي ت�شريحات نتانياهو بعد ��شبوعني من �شن 
��شر�ئيل غارتني جويتني قرب دم�شق بهدف منع نقل ��شلحة �ىل حزب �هلل كما �كد م�شدر ��شر�ئيلي 
كبري. وقال نتانياهو �ن �ل�شرق �لو�شط مير مع �لنز�ع �ل�شوري باكرث �لفرت�ت ح�شا�شية منذ عقود 
موؤكد�  نتابع عن كثب �لتطور�ت و�لتغري�ت �لتي حتدث هناك ون�شتعد لي �شيناريو حمتمل. و��شاف 
لدولة  �لعليا  �مل�شلحة  ل�شمان  وعقالنية  وح��ازم��ة  م�شوؤولة  بطريقة  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  تعمل 
��شر�ئيل وهي �من مو�طنيها وفقا لل�شيا�شة �لتي حددناها وهي منع ت�شريب �أ�شلحة متطورة �ىل حزب 
�هلل و�ملنظمات �لإرهابية بقدر �لمكان . وقال رئي�س �لوزر�ء �ل�شر�ئيلي �شنعمل على �شمان �مل�شالح 
�لمنية ل�شر�ئيل يف �مل�شتقبل و�كدت �لدولة �لعرية مر�ر� �نها لن ت�شمح بنقل ��شلحة من �شوريا �ىل 
حزب �هلل ويف 30 من كانون �لثاين يناير �ملا�شي، قال م�شوؤولون �شوريون �ن غارة ��شتهدفت مركز� 

ع�شكريا قرب دم�شق بينما �كد م�شوؤولون �منيون يف �ملنطقة �ن ��شر�ئيل تقف ور�ء �لغارة.

•• طرابل�س-وكاالت:

بات من �ملوؤكد تغيري عدة وزر�ء يف حكومة علي زيد�ن 
�لعزل  قانون  �لعام  �لوطني  �ملوؤمتر  �إق��ر�ر  �إثر  �حلالية 
�ل�شيا�شي وتدهور �لأو�شاع �لأمنية �إىل حد بات مطلب 
�ل�شارع ت�شكيل حكومة �إنقاذ وطني �أو �أمن قومي ل�شبط 
ليبيا. ويتطلع �لليبيون �إىل حكومة تخدم ملفات �لأمن 
و�ل�شيادة �لوطنية وتاأ�شي�س جي�س وطني قوي و�شرطة 
حمرتفة ملو�جهة تد�عيات غياب �لأمن على �لقت�شاد 
�لأيام  �لكبري هذه  �ل�شيا�شية. ويدعم �حلر�ك  و�حلياة 
نزول قو�ت �ل�شاعقة يف خمتلف �شو�رع وميادين مدينة 
��شتفحال  بعد  �لعا�شمة  بعد  �مل��دن  �أك��ر  ث��اين  بنغازي 
خطر تدهور �مللف �لأمني و�أكد ع�شو �ملوؤمتر �لوطني 
مرتقب،  وز�ري  تغيري  ع��ن  ت���ردد  م��ا  �ل��ت��وم��ي  حم��م��د 
متحدثا عن توجه د�خل �لدو�ئر �حلكومية للتعامل مع 

قبل  �لتنفيذ  حيز  يدخل  �لذي  �ل�شيا�شي  �لعزل  قانون 
�أقل من �شهر. غري �أن �لتومي، وهو �أي�شا قيادي بحزب 
ب�شاأن  �لت�شريبات  على  �ل��رد  رف�س  �لوطنية،  �جلبهة 
لي�س  �إنه  بالتغيري، وقال  �مل�شتهدفة  �لوز�رية  �حلقائب 
تاأثري  بخ�شو�س  ور�أى  �ل�شوؤ�ل  هذ�  على  بالرد  خمول 
�لأمن  فر�س  �أن  �لأم��ن��ي  �مللف  على  �ل���وز�ري  �لتعديل 
�جلميع،  م�شوؤولية  هو  ما  بقدر  بعينها  جهة  يخ�س  ل 
بناء  تعيق  �لتي  �لقوى  ي��درك  بات  �لكل  �أن  �إىل  م�شري� 
موؤ�ش�شات �لدولة �لأمنية. من جهته �أ�شار ع�شو �ملوؤمتر 
�لزروق  خليل  حممد  و�ل��ب��ن��اء  �ل��ع��د�ل��ة  بكتلة  �لوطني 
�أن كتلتهم جتري  �لتعديل، موؤكد�  زي��د�ن يف  �إىل رغبة 
م�شاور�ت بهذ� �ل�شاأن. وبنّي �لزروق بت�شريحه للجزيرة 
�لثو�ر  �إ����ش���ر�ك  ك��ب��رية يف  ل��دي��ه رغ��ب��ة  زي�����د�ن  �أن  ن���ت 
�لعزل  ق��ان��ون  تنفيذ  ق��رب  �أن  �إىل  م�شري�  باحلكومة، 

�ل�شيا�شي هو �أحد �أ�شباب �لتعديل �لوز�ري .

�ملثار  �جل���دل  م��ع  يتعامل  �أوب���ام���ا 
ح�����ول ه���ج���وم ب���ن���غ���ازي وق�����د دعا 
�ل���ك���وجن���ر����س ي�����وم �جل���م���ع���ة �ىل 
لتاأمني  �ق��رتح��ه��ا  خ��ط��ة  مت���وي���ل 
مليار�ت  �أربعة  تكلفتها  �ل�شفار�ت 
�أقيمت  ت��اأب��ني  م��ر����ش��م  ويف  دولر 
بوز�رة �خلارجية يف وقت �شابق من 
�لرئي�س  نائب  قال  �حلايل  �ل�شهر 
�لدبلوما�شيني  �ن  ب����اي����دن  ج����و 
بع�س  يف  تفوق  خماطر  يو�جهون 
يخو�شها  �ل���ت���ي  ت���ل���ك  �لح�����ي�����ان 

�لرجال و�لن�شاء من �لع�شكريني.
تكرمي  مت  ���ش��ت��ي��ف��ن��ز  ج���ان���ب  و�ىل 
وت�������ريون وودز  ���ش��م��ي��ث  ب���ات���ري���ك 
وج�������ل�������ني دوه����������ريت����������ي �ل������ذي������ن 
�ن  ب��ن��غ��ازي �ىل ج���ان���ب  ق��ت��ل��و� يف 
�شعيد  ورج���ائ���ي  ���ش��م��ي��دي��ن��ج��ه��وف 
يعمالن  كانا  �للذين  �لفتاح  عبد 
باخلارج وقتال يف �فغان�شتان عامي 

و2013.  2012
هناك  �ن  �خلارجية  وز�رة  وتقول 
�لن نحو 1100 موظف �مريكي 
ي��ع��م��ل��ون ب���اخل���ارج يف م��و�ق��ع دون 
ق���ي���ود�  ه����ن����اك  �ن  �و  م����ر�ف����ق����ني 
ي�شتطيعون  م���ن  ع��ل��ى  م��ف��رو���ش��ة 
�أنه  ع��ادة  يعني  ما  وهو  مر�فقتهم 
يحظر ��شطحاب �لطفال ومتثل 
�م��ث��ال يف  زي����ادة �ىل خم�شة  ه���ذه 
�لمريكيني  �لدبلوما�شيني  �أع��د�د 
�لذين يعملون دون مر�فقني على 

مدى �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية.

•• وا�شنطن-رويرتز:

�لقاعدة  حني عر�س جناح تنظيم 
ب��ال��ي��م��ن م��ك��اف��اأة مل��ن ي��اأت��ي بر�أ�س 
فاير�شتاين  م���اري  علمت  زوج��ه��ا 
بها  �ت�شلت  �شديقة  م��ن  ب��الم��ر 
وقالت لها لبد �أن حالتك مزرية.

�ل�����ش��ف��ري �لم��ري��ك��ي جري�لد  ك���ان 
ب����ع����د �لف  ع����ل����ى  ف���اي���ر����ش���ت���اي���ن 
�لمريكية  بال�شفارة  �لكيلومرت�ت 
وعائلته  زوج���ت���ه  دون  ���ش��ن��ع��اء  يف 

فيما ي�شمى تكليف بال مر�فقة.
�ن������ه و�ح�������د م����ن �ك������رث م����ن �ل���ف 
�ملهام  ه��ذه  يف  �مريكي  دبلوما�شي 
�نحاء  ب�����ش��ت��ى  خ���ط���رية  مب����و�ق����ع 
�لعامل يف �طار �جتاه يغري تعريف 

وظيفة �لدبلوما�شي.
مبرور �لوقت تعلمت زوجته �لتز�م 
�لهاتف  ي��دق جر�س  �ل��ه��دوء ح��ني 
خارج  مبنزلهما  �نتظار  غري  على 
و��شنطن. على مدى خم�س �شنو�ت 
يقيم  �لتي  �ل��دول��ة  بنف�س  تقم  مل 
بها زوجها �لدبلوما�شي �ملتخ�ش�س 
�لو�شط وجنوب  �ل�شرق  �شوؤون  يف 

��شيا.
وبعد �أن �قتحم م�شلحون �ل�شفارة 
�شبتمر  �ل��ي��م��ن يف  �لم��ري��ك��ي��ة يف 
�يلول �ملا�شي ودخلو� �ملبنى �ت�شل 
�أنه  ليبلغها  بزوجته  فاير�شتاين 

بخري.
ك��م��ا �ت�����ش��ل ب��ه��ا ق��ب��ل ذل���ك بب�شع 
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ر��شد  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
يف  عجمان  ح��اك��م  �لع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمى 
بح�شور  �م�����س  �شباح  بعجمان  �لم���ريى  �ل��دي��و�ن 
عهد  وىل  �لنعيمى  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو 
�إد�رة نادى عجمان  عجمان رئي�س و�أع�شاء جمل�س 
و�لفني  �لإد�ري  و�جل��ه��ازي��ن  �ل��ري��ا���ش��ى  �ل��ث��ق��اف��ى 
�ت�شالت  ك���اأ����س  ب��ط��ل  �لأول  �ل���ق���دم  ك����رة  وف���ري���ق 

للمحرتفني للمو�شم �حلاىل 2013-2012.
وهناأ �شموه يف بد�ية �للقاء �لأ�شرة �لرتقالية بهذ� 
�لإر�دة  �أن  �شموه  معتر�  �ل��ر�ئ��ع  �ل��ك��روي  �لإجن���از 
و�مل���ث���اب���رة و�لإ�����ش����ر�ر ع���و�م���ل رئ��ي�����ش��ي��ة يف حتقيق 
�ل��ه��دف معربا عن  �إىل  و�ل��و���ش��ول  و�ل��ف��وز  �لنجاح 
فخره و�عتز�زه بهذ� �لإجناز �لكبري وطالب �لفريق 
على  مثنيا  و�لإجن�����از�ت  �لأل��ق��اب  ح�شد  مبو��شلة 

�إد�رة �لنادى وعلى عملها �لكبري.
�أب��ارك لكم جميعا هذ�  وق��ال �شموه �ىل �لالعبني  
بهذ�  فخور  و�أن���ا  لنف�شي  و�أب����ارك  �لعظيم  �لجن���از 
�أع�شاء  �أد�ء  يف  مل�س  �ن��ه  �ىل  �شموه  و�أ���ش��ار  �لأم����ر  
�لفريق �حلما�س و�لندفاع و�لت�شميم على حتقيق 
�لهدف وقد حققوه بف�شل �أد�ئهم �جليد وعزميتهم 

�ل�شادقة .
بالتفكري  تقرتن  �أن  �ملناف�شة يجب  �أن  �شموه  و�أك��د 
وجودة  و�ل�شر  و�ل��ق��ي��ادة  �لإد�رة  وح�شن  �ل�شليم 
�لن�شر  ط��ري��ق  �إىل  ت����وؤدي  جمتمعة  فكلها  �لأد�ء 

و�لفوز يف �أي ميد�ن من ميادين �لريا�شة.
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه �إن ه���ذ� �لإجن����از م��ا ك���ان ليتحقق 
�إد�ري��ني وفنيني ومدربني  لول تكاتف �جلميع من 

ه���ذه  ع���ل���ى  �حل���������ش����ول  �ىل  �أدى  مم�����ا  ولع�����ب�����ني 
للنادي  حققت  �ل��ت��ي  و�ل��ط��ي��ب��ة  �مل�����ش��رف��ة  �لنتيجة 
�لريا�شية  �لأو���ش��اط  يف  كبريين  و�ح��رت�م��ا  �شمعة 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة وه���ي ب��ال��ت��ايل ت��وؤك��د رق���ي م�شتوى 
�ل��ن��ادى ب�شكل خ��ا���س وك��اف��ة �ندية  �ل��ري��ا���ش��ة ف��ى 
�لفريق  �أد�ء  حت�شني  �إىل  د�عيا  ع��ام  ب�شكل  �ل��دول��ة 
�لكروية  �ملناف�شات  وخو�شه  م�شتقبال  �لرتقاىل 
بكل جد�رة وتفوق.. و�أ�شار �إىل �أن �لفوز من ن�شيب 
�مل��ج��ت��ه��د وط��ال��ب �جل��م��ي��ع يف �ل���ن���ادي ب����اأن يعملو� 

ويجتهدو� بروح �لفريق �لو�حد.
وق���دم ���ش��م��وه ل��ل��ن��ادى مبلغ ث��الث��ة م��الي��ني درهم 
مكافاأة منه وتقدير� لهذ� �لجناز �لتاريخى ووعد 
كل  بتوفري  �للقاء  خالل  و�لنادي  �لالعبني  �شموه 
و�جلهات  �شموه  قبل  م��ن  و�مل��ع��ن��وي  �مل���ادي  �ل��دع��م 
�مل��خ��ت�����ش��ة ح��ت��ى ي��ظ��ل �ل���ن���ادي و�ل��ف��ري��ق �لأول يف 
�ل�شباب  بفريق  �لهتمام  ���ش��رورة  م��وؤك��د�  �لطليعة 
لدعم  �شلبة  قاعدة  ي�شكل  حتى  وتدريبه  وتهيئته 

م�شرية �لنادي �لكروية م�شتقبال.
ومتنى �شموه يف ختام �للقاء �لذي ت�شلم فيه كاأ�س 
لدعم  عجمان  ن���ادى  �أ���ش��رة  م��ن  ت��ق��دي��ر�  �لبطولة 
�شموه �لد�ئم مل�شرية ناديهم �لنجاح لهم و�لتوفيق 
�ملع�شكر�ت  و�إق��ام��ة  �لتدريب  مو��شلة  على  وحثهم 
�ل��ت��ي تتيح ل��ه��م �لح��ت��ك��اك و�ك��ت�����ش��اب �خل���رة من 

�لفرق �لعاملية.
وحر�س �شموه خالل لقائه �لأب��وي على م�شافحة 
و�لد�ري  �ل��ف��ن��ي  وج��ه��ازي��ه  �ل���ن���ادى  لع��ب��ي  جميع 
�لتهاين  وتبادل  معهم  �لتذكارية  �ل�شور  و�لتقاط 

مبا حققوه من �جناز.
ث��م ق���ام ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن ر��شد 
حيث  للفريق  �ل��ر�ع��ي��ة  �جل��ه��ات  بتكرمي  �لنعيمى 
كرم �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل �لنعيمى رئي�س د�ئرة 
�لنائب  �لنعيمي  حمد  و���ش��ع��ادة  و�جل��م��ارك  �مل��ي��ن��اء 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �د�رة  جمل�س  لرئي�س  �لول 
قائد  علو�ن  عبد�هلل  على  �لعميد  �شعادة  و  عجمان 
عام �شرطة عجمان و�شعادة حممد عبد�هلل �جلرمن 
مدير عام مو��شالت �لم��ار�ت و حممد بن ح�شنب 
�ل�شعاىل رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �خلليج ل�شناعة 
�ل��ق��و�رب ورج��ل �لع��م��ال �شامل ع��ب��د�هلل �حلو�شنى 
حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  بال�شكر  �مل��ك��رم��ون  وت��وج��ه 
ع��ج��م��ان ع��ل��ى ت��ك��رمي��ه��م م�����ش��ددي��ن ع��ل��ى مو��شلة 

رعايتهم للنادى لتحقيق �ملزيد من �لجناز�ت.
بدوره �أعرب �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط عن �شعادته وفخره بهذ� 
�لجناز �لتاريخي للنادي ر�فعا �لتهاين و�لتريكات 
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 
�ل�شيخ  و�شمو  عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
ع���م���ار ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان و 
جماهري نادي عجمان �لوفية �لتي �شاندت �لفريق 

بقوة.
لول  �إن���ه  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  وق���ال 
دع���م ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان وويل عهده 
كرة  ميادين  يف  �ملتميزة  �ملكانة  ه��ذه  �إىل  و�شلنا  ملا 
فريق  تتويج  �أث��م��رت  �لتي  �جليدة  و�لنتائج  �لقدم 
ن���ادي ع��ج��م��ان ب��ط��ال ل��ك��اأ���س �ت�����ش��الت ع��ن جد�رة  

�لرتقاء  لأج��ل  تبذل  �لتى  �جلبارة  �جلهود  موؤكد� 
بالفريق متمنيا �أن يو��شل �لفريق �لأد�ء على نف�س 
�لوترية �لتي ي�شري عليها يف �لفرتة �لأخرية ونا�شد 
�ل��ت��دري��ب��ات و�مل��و�ظ��ب��ة على  �لالعبني �لن��ت��ظ��ام يف 
تاألقه  عجمان  فريق  يو��شل  ك��ي  �مللعب  يف  �لعمل 

وتفوقه يف �ملالعب �خل�شر�ء.
���ش��ع��ادة خليفة �جل��رم��ن رئي�س  ت��وج��ه  م��ن ج��ان��ب��ه 
�ل�شكر  �آي����ات  ب��اأ���ش��م��ى  ع��ج��م��ان  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  و�ل��ع��رف��ان  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد 
حاكم عجمان على �هتمامه �لد�ئم ودعمه �ملتو��شل 

للريا�شة و�لريا�شيني وتوجيهاته �لكرمية لبنائه 
�ل�شباب وقال  �إننا �شعد�ء يف نادي عجمان مبقابلة 
�إىل  �شموه و�ه��د�ئ��ه ه��ذ� �لجن��از �لتاريخي و�أ���ش��ار 
على  �ل��ق��ادم  �مل��و���ش��م  يف  حري�شني  �شيكونون  �أن��ه��م 
يعود  �أن  على  وتنفيذها  �شموه  توجيهات  ترجمة 
ما  وه��ذ�  م�شاعفة  ب��اجن��از�ت  �شموه  ملقابلة  �لنادي 

�شيحدث باذن �هلل تعاىل.
و�أك��د� ن �لجناز حتقق بف�شل دعم �شاحب �ل�شمو 
حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي 
ويل عهد عجمان و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 
�جلهد  ونتيجة  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س 

�لذي بذله جمل�س �لإد�رة و�ن تكرمي �شموه للفريق 
�شيكون د�فعا للنادي للمحافظة على �لإجناز �لذي 

حققه برغم �شعوبة �ملهمة.
ح�شر �للقاء �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي 
�ل�شيخ  وم��ع��ايل  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
ديو�ن  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  ب��ن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور 
بن  �شلطان  و�ل�شيخ  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �لعميد  �شعادة  و  �لنعيمي  علي 
عجمان  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل 
�د�رة نادي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب  �ل���ف���ورة  و�ح��م��د 

عجمان �لثقايف �لريا�شي.

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
جمل�س دبي �لريا�شي، ينظم �ملجل�س �مللتقى 
�لدويل �لثاين لأكادمييات كرة �لقدم يومي 
من  خ���ر�ء  مب�شاركة  �ملقبل  يونيو  و2   1
دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�ل���دول 
�لأوروبية و�لآ�شيوية �لر�ئدة يف هذ� �ملجال، 
�لحتادين  من  حما�شرين  �إىل  بالإ�شافة 

�لآ�شيوي و�لدويل لكرة �لقدم �لفيفا .
ج��اء ذل��ك يف �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي �ل��ذي عقد 
ظهر �أم�س �لأحد )19 مايو( مبقر جمل�س 
دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي، ب��ح�����ش��ور ن��ا���ش��ر �أم����ان �آل 
رحمة مدير �إد�رة �ملجتمع و�لقطاع �خلا�س 
�ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  مدير  عمر  وعلي  باملجل�س 

و�ل�شباين  ب��الإن��اب��ة  باملجل�س  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
مدريد  ري��ال  ن��ادي  لع��ب  �شالغادو  مي�شيل 
�لإعالم  و���ش��ائ��ل  ممثلي  م��ن  وع���دد  �شابقا، 
مدير  عمر  علي  و�أك��د  و�لإقليمية.  �ملحلية 
�إد�رة �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية باملجل�س بالإنابة 
�ن��ط��الق��ا من  ت��اأت��ي  �مللتقى  �إق��ام��ة ه��ذ�  �أن 
ي�شعى  �لتي  �ل�شرت�تيجية  �ملجل�س  �أه��د�ف 
من  �لنا�شئني  قطاع  دع��م  �إىل  خاللها  م��ن 
كرة  �أك��ادمي��ي��ات  تطوير  على  �لعمل  خ��الل 
�لقدم باأندية دبي، وقال تعد �أكادمييات كرة 
تطوير  عملية  يف  �لرئي�شي  �لعن�شر  �لقدم 
على  �لقادرين  �لنا�شئني  �لالعبني  و�إع��د�د 
على  �لريا�شية  �ل��ف��رق  م�شرية  وع��دم  رف��د 
�مل���دى �ل��ط��وي��ل، وه���و جم���ال ن���ال �هتماما 

ك��روي��ا يف  �ملتقدمة  �ل���دول  �شر جن��اح  ويعد 
�أوروبا و�آ�شيا على وجه �لتحديد .

نظام  عن  �لك�شف  �مللتقى  يف  �شيتم  و�أ�شاف 
�أكادمييات كرة �لقدم يف �شركات كرة �لقدم 
�لذي قام جمل�س دبي �لريا�شي بو�شعه بعد 
�لطالع على جتارب �لعديد من �أكادمييات 
��شبانيا  ك��ل م��ن  �ل��ن��اج��ح��ة يف  �ل��ق��دم  ك���رة 
و�جن���ل���رت� وف��رن�����ش��ا و�ي��ط��ال��ي��ا م���ن خالل 
مع  �ملبا�شرة  و�ل��ل��ق��اء�ت  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت 
�عتمده  �لذي  �لنظام  وهو  فيها،  �مل�شئولني 
ثم  �لريا�شي  دبي  ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب 
�لأندية  يف  �لعملي  للتطبيق  �عتماده  تقرر 
�ل��ق��دم يف دب��ي بعد �أن متت  و���ش��رك��ات ك��رة 
روؤ�شاء  م��ع  ج��و�ن��ب��ه  ج��م��ي��ع  م��ن  مناق�شته 

فائدته  ع��ل��ى  و�لت���ف���اق  �لإد�ر�ت  جم��ال�����س 
�لرتكيز  فيها  يجب  �لتي  �ملقبلة  للمرحلة 
على �ملو�هب �ل�شغرية وتطويرها و�إعد�دها 

لتمثيل فرق �لنادي يف �مل�شتقبل .
من جانبه قال مي�شيل �شالغادو يعد قطاع 
�أك���ادمي���ي���ات ك���رة �ل���ق���دم ع��ن�����ش��ر� م��ه��م��ا يف 
�لكبار  و�ل��الع��ب��ني  �لح��رت�ف��ي��ة،  �لعملية 
�لذين نر�هم مثل رونالدو وزيد�ن ومي�شي 
تبذل  هنا  و�لأندية  �أطفال،  ما  يوما  كانو� 
لكنها  �لالعبني  ت��دري��ب  ك��ب��رية يف  ج��ه��ود� 
�أي�����ش��ا ب��ح��اج��ة ل��ن��ظ��ام ع��م��ل وحت��ف��ي��ز لكي 
لعبني  �إىل  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني  ه�������وؤلء  ي���ت���ح���ول 
و�أ�شاف  �ل��ط��وي��ل  �مل����دى  ع��ل��ى  حم��رتف��ني 
�أ���ش��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر ل��ل��ث��ق��ة �ل���ت���ي و���ش��ع��ه��ا بي 

جمل�س دبي �لريا�شي للم�شاركة يف �مللتقى 
خالل  من  مميزة  فر�شة  نلت  وق��د  �ملقبل، 
�مل�شاركة يف برنامج �لتعلم وتبادل �ملعلومات 
�ملجل�س  نظمه  �ل��ذي  �ملحرتفني  لالعبني 
�لأندية  لعبي  به  و�لتقيت  �ملا�شي  �ل�شهر 
و�شاركتهم خال�شة م�شريتي �لحرت�فية .

�ل��ك�����ش��ف عن  �ل�����ش��ح��ف��ي  �مل����وؤمت����ر  ومت يف 
�لخت�شا�س  �أ�شحاب  من  و��شعة  م�شاركة 
با�شتعر��س  �شيقومون  �لذين  �ملجال  بهذ� 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ج��ارب �ل��ر�ئ��دة و�لبحوث 
�لأك����ادمي����ي����ة ����ش���و�ء م���ن ق��ب��ل �لحت���ادي���ن 
�أو دول:  �لآ���ش��ي��وي و�ل����دويل ل��ك��رة �ل��ق��دم 
�شيتم  ك���م���ا  و�ل����ي����اب����ان،  و�أمل����ان����ي����ا  ف��رن�����ش��ا 
�ملحلي  للقطاع  و��شعة  م�شاحة  تخ�شي�س 

�ملجال�س  ج���ه���ود  ����ش��ت��ع��ر����س  خ����الل  م���ن 
�إىل  �مل��ح��رتف��ني،  دوري  وجل��ن��ة  �لريا�شية 
�إق��ام��ة ور�شة عمل لأك��ادمي��ي��ات كرة  جانب 

�لقدم باأندية دبي.
�مللتقى  �إق���ام���ة ج��ل�����ش��ة خ��ا���ش��ة يف  و���ش��ي��ت��م 
ي��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا �ل�����ش��وي��دي ���ش��ف��ني ج����ور�ن 
�لن�شر  ل�شركة  �لفني  �مل�شت�شار  �أريك�شون 
�شالغادو  مي�شيل  و�ل���ش��ب��اين  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 

لعب ريال مدريد �شابقا.

اأ�شبوع الأكادمييات ينطلق اليوم
�لإع������الن عن  �ل�����ش��ح��ف��ي  �مل���وؤمت���ر  ومت يف 
�أك���ادمي���ي���ات ك����رة �لقدم  �أ����ش���ب���وع  ب��رن��ام��ج 
ب��اأن��دي��ة دب���ي �مل�����ش��اح��ب ل��ف��ع��ال��ي��ات �مللتقى 

ويتو��شل  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  ينطلق  و�ل����ذي 
�لبد�ية  و�شتكون  �ملقبل،  يونيو   13 حتى 
�شي�شهد  �ل���ذي  �مل�شتقبل  �أن���ت  ب��رن��ام��ج  م��ع 
قيام عدد من لعبي �لفريق �لأول باأندية 
دبي بلقاء لعبي فئة �لر�عم، فيما �شيقوم 
�لنادي �لأهلي بتقدمي عر�س حول م�شروع 
�أكادميية �لكروية يوم غد �لثالثاء على �أن 
�مل�شتقبل  ح��ار���س  برنامج  ع��ن  �لك�شف  يتم 
لتاأهيل  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س  وب��رن��ام��ج 
 23( �ملقبل  �خلمي�س  ي��وم  �لفنية  �ل��ك��و�در 
�خلتامي  �حلفل  �إقامة  �شيتم  فيما  مايو(، 
�ل�����ش��ن��وي لأك���ادمي���ي���ات ك���رة �ل���ق���دم ملو�شم 
2012-2013 يوم �خلمي�س )13 يونيو 

�ملقبل(.

حاكم عجمان ي�ستقبل اأبطال كاأ�س ات�سالت

برنامج اأ�شبوع الأكادمييات ينطلق اليوم 

جمل�س دبي الريا�سي ينظم امللتقى الدويل الثاين لأكادمييات كرة القدم 1و2 يونيو املقبل

�شباط  بنادي  م�شاء  �خلام�شة  �ل�شاعة  يف  �لثنني  �ليوم  يقام 
�لقو�ت �مل�شلحة، حفل ختام �ملو�شم للجنة كرة �لقدم لل�شيد�ت 
�للجنة  وبتنظيم  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  ب��اإ���ش��ر�ف  وذل��ك 
،تكرميا وتثمينا جلميع �لفرق �مل�شاركة و�لدور �لبارز للجهات 
للفتيات  �لكروية  و�مل�شابقات  للفعاليات  �لد�عمني  و�ل�شركاء 

و�لنا�شئات و�ل�شيد�ت.
�أبوظبي  جمل�س  ممثلي  من  ر�شميا  ح�شور�  �حلفل  و�شي�شهد 
�لريا�شي وجلنة كرة �لقدم لل�شيد�ت ووز�رة �لرتبية و�لتعليم 
كما   ، �مل��در���ش��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ة  و�حت���اد  للتعليم  �ب��وظ��ب��ي  وجمل�س 
�شيت�شمن برنامج �حلفل �حتفاء �للجنة بح�شولها على جائزة 

فئة  عن  �لريا�شية  للمر�أة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
تطوير �ملنتخبات و�مل�شاركات �لفاعلة ، بجانب تقدمي �لكوؤو�س 
دوري���ات  يف  �لأوىل  ب��امل��ر�ك��ز  للفائزين  �ل��ذه��ب��ي��ة  و�مل��ي��د�ل��ي��ات 
�لفتيات و�لنا�شئات و�ل�شيد�ت لكرة �لقدم ، بالإ�شافة �ىل تتويج 
�جلو�ئز  وتقدمي   ، و�لنا�شئات  للفتيات  �لم���ار�ت  كا�س  �أبطال 
يف  و�لهد�فة  ولعبة  مرمى  وحار�شة  مدربة  لأف�شل  �لفردية 

كل بطولة.
كما �شيحظى منتخبنا �لوطني للفتيات حتت 14 �شنة بتكرمي 
يف  �أقيمت  �لتي  ��شيا  كاأ�س  ت�شفيات  يف  مل�شاركته  تثمينا  مميز 

�لدوحة ب�شهر مار�س �ملا�شي .

اليوم.. حفل ختام مو�سم جلنة كرة القدم لل�سيدات يف نادي ال�سباط

لل�شفن   23 �لقفال  ل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  �أكملت 
�ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما و�لذي يقام يوم �ل�شبت 
�ملقبل بدعم ورعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر �ملالية  �آل مكتوم  ب��ن ر����ش��د 
كان  و�ل��ذي  �لكبري  �حل��دث  لنطالقة  حت�شري�تها 
قد تاأجل من موعده �ل�شباق يوم �ل�شبت �ملا�شي �إىل 

يوم �ل�شبت �ملقبل ب�شبب �شوء �لأحو�ل �جلوية.
وك���ان���ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل�����ش��ب��اق �ل��ق��ف��ال 23 قد 
�لت�شجيل  �إج���ر�ء�ت  �ملا�شي  �لثالثاء  يوم  ��شتكملت 
�خلا�شة بالنو�خذة و�لبحارة �مل�شاركني حيث جتاوز 
جت�شيد  يف  و�شي�شارك  �شفينة  �مل��ائ��ة  �مل��ح��ام��ل  ع��دد 
م��ل��ح��م��ة �مل��ا���ش��ي وت�����ر�ث �لآب������اء و�لأج��������د�د 101 
حممال �شرت�شم لوحة ر�ئعة يوم �ل�شبت �ملقبل وعند 
�ل�شاد�شة �شباحا  موعد �لنطالقة يف متام �ل�شاعة 
�شيقطع  حيث  نعري  بو  �شري  جزيرة  �شو�حل  قبالة 
�مل�شاركون ما يزيد عن 51 ميال بحريا باجتاه خط 

�لنهاية قبالة فندق برج �لعرب.
ودع�����ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ك���ل �ل���ن���و�خ���ذة و�مل����الك 
�مل�شاركني يف �شباق �لن�شخة رقم 23 حلدث �لقفال 
ل�شتالم �إجاز�ت �لتفرغ �جلديدة بعد �إلغاء �إجاز�ت 
�لتفرغ �ل�شابقة ب�شبب تاأجيل �ل�شباق حيث ي�شتقبل 
من  يوميا  �لطلبات  �ل�شباقات  و�إد�رة  �ل��ن��ادي  مقر 

�لعا�شرة وحتى �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء.
للحدث  �ملعد  و�لرنامج  �لزمني  �جل��دول  وح�شب 

ف���ان ق��اف��ل��ة �ل���ن���ادي و�ل���ت���ي ت�����ش��م �ل��ل��ج��ان �لفنية 
�ملقبل  �خلمي�س  ي��وم  �شتغادر  و�لطبية  و�لتنظيمية 
لالنطالقة  للتجهيز  ب��ون��ع��ري  ���ش��ري  ج��زي��رة  �إىل 
و��شتقبال �مل�شاركني يف �حلدث حيث �شتتم عمليات 
�ملحامل قبل  �لفني على جميع  �لتفتي�س و�لفح�س 

�ل�شباق وباإ�شر�ف مبا�شر من �للجنة �ملنظمة.
على  متحرك  م�شت�شفى  �ملنظمة  �للجنة  وخ�ش�شت 
م��ن �ل��ي��خ��ت �لعتيد )ف��ت��ح( و�ل����ذي ���ش��ري�ف��ق وفد 
�للجنة �ملنظمة طو�ل �أيام �ل�شباق �إىل جانب �ليخت 
)دبي  و�ل��ي��خ��ت  �ملنظمة  �للجنة  ل��رج��ال  )زع��ب��ي��ل( 
�ل�شباق فيما  �ملنظمة و�ل�شيطرة على  �شادو( للجنة 
�شتقل �لباخرة )�ل�شندغة( وفد قناة دبي �لريا�شية 
و�لذي �شري�فق �ل�شباق بنقل حي ومبا�شر لفعاليات 
�حلدث منذ �لنطالقة وحتى �لنهاية يف حني �شيكون 
�ل�شنوي  �لإعالمي  �للقاء  مقر  )�لفهيدي(  �ليخت 
�ل�شيخ  �شمو  ر�عي �حلدث  �لريا�شية مع  دبي  لقناة 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
�ملالية. وقال علي جمعة بن غليطة �ملدير �لتنفيذي 
�لتاأجيل جاء  �أن قر�ر  �ل�شباق  بالوكالة م�شرف عام 
و�لبحارة  ل��ل��ن��و�خ��ذة  يتيح  ح��ي��ث  �جل��م��ي��ع  مل�شلحة 
�ملزيد من �لوقت للتجهيز من �جل �ملناف�شة كما �أن 
�لقر�ر ي�شمن لهم �لو�شول ب�شكل �من �إىل جزيرة 
بو نعري قبل وقت كاف من موعد �لنطالق  �شري 

�لأمر �لذي يجعل �ملناف�شة �أكرث قوة.

و�أ�شاد بالتجاوب �لكبري من قبل �لنو�خذة �مل�شاركني 
�جلميع  �أن  قائال  �ملنظمة  �للجنة  لقر�ر  وتفهمهم 
�لل��ت��ز�م كذلك  و�ح���د( مطالبا �جلميع  )ق���ارب  يف 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات و�ل�������ش���روط �ل�������ش���ادرة م���ن ن����ادي دبي 
بال�شباق  يتعلق  فيما  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
�للجنة  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �مل��ق��ب��ل  �ل�شبت  ي���وم  �مل��رت��ق��ب 

�ملنظمة لإجناح �حلدث �لكبري.
�لدو�ئر  �إىل  �جل���زي���ل  �ل�����ش��ك��ر  غ��ل��ي��ط��ة  ب���ن  ووج����ه 
�جلهات  وخمتلف  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية 

23 من �شباق  �ملتعاونة لإجناح حدث �لن�شخة رقم 
�لقفال �لرت�ثي و�لذي �أ�شبح عيد� ينتظره �جلميع 
يف �لإمار�ت م�شيد� يف هذ� �لإطار بالتعاون �ملتو��شل 
من قبلهم و�لتفهم �لو��شح لكل �لقر�ر�ت �لتي من 
�لتاأجيل  ق���ر�ر  ذل��ك  يف  مب��ا  �ملناف�شة  �إجن���اح  �شانها 

و�لذي جاء ل�شوء �لأحو�ل �جلوية.
وخ�س بال�شكر �إد�رة �ل�شئون �لبحرية يف مكتب �شمو 
و�لقيادة  �لأم��ريي��ة  �ليخوت  و�إد�رة  دب��ي  عهد  ويل 
�لعامة ل�شرطة دبي مبختلف �إد�رتها و�لقيادة �لعامة 
�ملدين  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة  �ل�����ش��ارق��ة  ل�شرطة 
وجم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي �مل��ظ��ل��ة �ل��ر�ع��ي��ة للن�شاط 
للريا�شات  �لإم��������ار�ت  و�حت�����اد  دب����ي  يف  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لبحرية وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم ممثلة يف �ل�شريك 
�مل�شاهري دبي �لريا�شية وبلدية  �ل�شرت�تيجي قناة 
دب���ي وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي خل���دم���ات �لإ����ش���ع���اف وج���دول 
فعاليات دبي و�شركة �ل�شفا لالت�شالت و�لتي توفر 
خدمة )�لرثيا( وهيلي دبي �ملتخ�ش�شة يف �لطري�ن 
�ل�شارقة  يف  �لطبيعية  و�مل��ح��م��ي��ات  �ل��ب��ي��ئ��ة  وه��ي��ئ��ة 
�لإم����ار�ت  وجم��م��وع��ة  للغو�س  �لإم�����ار�ت  وجمعية 

للبيئة.
 15 تتويج  �شهد  �لقفال  �شباق  �أن  بالذكر  �جلدير 
ب���د�أت منذ عام  �ل��ت��ي  بطال خ��الل م�شرية �حل���دث 
�شمو  و�ه��ت��م��ام  ب��رع��اي��ة  �شنويا  و����ش��ت��م��رت   1991
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم حيث كان �شاحب 

�لقارب   1991 ع��ام  �لأوىل  �لن�شخة  يف  لقب  �أول 
 1992 ع��ام  �لثانية  بالن�شخة  ف��از  ثم   47 �لعوير 
46 وتوج بطالن يف �لن�شخة �لثالثة  �لقارب فار�س 
مناف�شات  36 يف  �لقارب من�شور  هما   1993 عام 
مناف�شات  يف   22 �لأزي����ب  و�مل��ح��م��ل   ) ق��دم��ا   43(
�لر�بعة  �لن�شختني  لقبي  )60 قدما( وح�شل علي 
و�خلام�شة عامي 1994 و1995 �ملحمل بر�ق 30 
بينما حقق �للقب يف �لن�شختني �ل�شاد�شة و�ل�شابعة 

عامي 1996 و1997 �ملحمل �شرد�ل 83 .
ونال �للقب عام 1998 �ملحمل �جليون 17 وح�شل 
على لقب �لن�شخة �لتا�شعة عام 1999 �ملحمل د��س 
45 وف����از ب��ل��ق��ب �ل��ن�����ش��خ��ة �ل��ع��ا���ش��رة ع���ام 2000 
�ملحمل �لر�ئد 92 بينما نال �ملحمل بر�ق 30 لقبي 
عامي  ع�شرة  و�ل��ث��ان��ي��ة  ع�شرة  �حل��ادي��ة  �لن�شختني 

�للقب   16 �ل��زي��ر  �ملحمل  ون���ال  2001و2002 
عام 2003 وح�شل �ملحمل غازي 103 على �للقب 
�ملحمل  �إىل   2005 ع��ام  �للقب  وع��اد   2004 ع��ام 
�لزير 16 فيما ح�شل غازي جمدد� على �للقب عام 

. 2006
 2007 ع��ام  ع�شرة  �ل�شابعة  �لن�شخة  لقب  وح�شل 
�إىل  �لزير  �ملحمل  يعود  �أن  قبل   12 �أطل�س  �ملحمل 
معانقة �للقب عام 2008 و�شهدت �لن�شخة �لتا�شعة 
ن���ال لقب  4 بينما  �ل��ق��ف��اي  �مل��ح��م��ل  ت��ت��وي��ج  ع�����ش��رة 
 25 زل��ز�ل  �ملحمل   2010 ع��ام  �لع�شرين  �لن�شخة 
وتوج �ملحمل �لزير للمرة �لر�بعة يف تاريخ �لبطولة 
عندما عانق لقب �لن�شخة �حلادية و�لع�شرين فيما 
�لن�شخة  ل��ق��ب  ع��ل��ي   31 �ل�����ش��اح��ل  �مل��ح��م��ل  ح�����ش��ل 

�لثانية و�لع�شرين �لعام �ملا�شي.

ابن غليطة ي�شيد بتعاون اجلهات احلكومية

)دبي البحري( يكمل حت�سرياته مللحمة )القفال 23(
قافلة النادي تتحول اإىل جزيرة �شري بو نعري اخلمي�س
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�إىل  دب��ي  �شقور  فريقه  مكتوم  �آل  ح�شر  �ل�شيخ  ق��اد 
�أر�س  ع��ل��ى  ك��م   600 �لتحمل  ���ش��ب��اق  بلقب  �ل��ف��وز 
ح��ل��ب��ة �ل���ك���ارت���دروم يف دب����ي، و�ل����ذي �أق��ي��م يف �إط���ار 
للتحمل  دبي  كارتدروم  بطولة  من  �لثانية  �جلولة 
�ملت�شابقني  من  نخبة  مب�شاركة   2013 ميني  من 

وتو�جد كبري لع�شاق �ل�شرعة و�لإثارة. 
ومع دخول ف�شل �ل�شيف وتوقف ن�شاطات �ل�شباقات 
ب�شكل موؤقت، حلق فريق  ر�شمياً  �لبطولة  و�أح��د�ث 
�شقور دبي باللقب �لغايل على �أر�شه وبني جماهريه 
على �لرغم من �ل�شعوبات �لتي و�جهته مثل �إرتفاع 
درجات �حل��ر�رة خالل �شباق �لتحدي �لذي �متدت 
�شاعة   12 ونحو  لفة   600 م��دى  على  مناف�شاته 
من �لزمن. و�بت�شم �حلظ لأبناء فريق �شقور دبي 
�لذي �شم �أ�شماء لمعة يف عامل �لكارتينج من �أمثال 
�ملطاوع و�ل�شيخ ح�شر خلف  �ملهريي وحممد  �شعيد 
دفة �لقيادة، �إىل جانب �لطاقم �لفني بقيادة لويجي 

غاريانو ومايك ويلكيز.
بعد  �لعري�شة  �إبت�شامته  ح�شر  �ل�شيخ  يخف  ومل 
�إن��ت��ه��اء �ل�����ش��ب��اق، ح��ي��ث �أع����رب ع��ن ف��رح��ت��ه �لكبرية 
بالفوز بال�شباق ل �شّيما مع توقف �ل�شباقات موؤقتاً 
لدخول ف�شل �ل�شيف. وقال: لقد و�جهنا مناف�شة 
مر�حل  طيلة  �شويري  جمموعة  فريق  من  �شديدة 
من  متكنا  لكننا  مثالية،  بد�يتنا  تكن  ومل  �ل�شباق. 
�أ�شحاب �ملر�كز �لثالثة �لأوىل. ومع  �لإقرت�ب من 

م����رور �ل���وق���ت، مت��ك��ن��ا م��ن جت����اوز ف��ري��ق جمموعة 
وب�شطنا  �لأم���ور  زم��ام  ��شتلمنا  وبعدها   2 �شويري 
�شيطرتنا على �أر�س �حللبة. و�أهنئ فريق جمموعة 
�شويري على �لأد�ء �لر�ئع �لذي قدموه و�أتطلع من 

�ليوم �إىل �جلولة �ملقبلة من �ل�شر�ع معهم. 
�شاعة   12 خ��الل  �ل�شباق  دب��ي  �شقور  فريق  و�أنهى 
�أقرب  عن  لفات   3 بفارق  ثانية  و52  دقيقة  و21 

�أ���ش��رع زم���ن للفة  �مل��ن��اف�����ش��ني، ح��ي��ث �شجل �ل��ف��ري��ق 
ثانية  و10.499  دقيقة   1 ق��دره  بزمن  �ل��و�ح��دة 
م��ن �ل��زم��ن. وجن��ح ف��ري��ق �شقور دب��ي �ل���ذي ي�شم 
�إىل  �لأمم  بكاأ�س  بالفوز  بالكامل  �إم��ار�ت��ي��اً  طاقماً 

جانب تربعه على عر�س فئة �ملحرتفني. 
برو  ر�ي�شينغ  �شويري  جمموعة  فريق  �أب��ن��اء  ولزم 
ر�مي  ع��ز�م  و�لأخ���و�ن  فاروتي  و�ألبان  تريان  ديفيد 

دبي مثل ظله، متقدمني على  ور�م��ز فريق �شقور 
كل  بقيادة   2 �شويري  جمموعة  فريق  يف  زمالئهم 
�شامل  و���ش��امل  خم�شر  وع��م��ر  طر�بل�شي  م��اج��د  م��ن 

وبري�س باكينهام و�ل�س �لذين حلو� ثالثاً.
وجاء فريق جمموعة �شويري 1 يف �ملركز �خلام�س 
ح�شد  بينما  للبطولة،  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب  �شلم  على 
فئة  ترتيب  �شّلم  على  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ذ�ت���ه  �ل��ف��ري��ق 

�ل�شركات خلف �لأول فريق جمموعة �شويري 1 .
كانت  بد�يتنا  �شعادة:  �أوليفر  �لفريق،  كابن  وق��ال 
م��ث��ال��ي��ة وك��ن��ا ق��ري��ب��ني ج����د�ً م��ن �مل��ت�����ش��در، ل��ك��ن يف 
�لر�بع  �ملركز  �إىل  تر�جعنا  �ل�شباق  مر�حل  �إح��دى 
�ل�����ش��د�رة مبثابة  م��ر�ك��ز  �إىل  �ل��ع��ودة  وك��ان��ت  ع�شر 
بف�شل  ذل��ك  حققنا  لكننا  حتقيقه،  ي�شعب  �إجن���از 
�لذين  �ل��ف��ري��ق  وط��اق��م  �ل�شائقني  زم��الئ��ي  ج��ه��ود 

و�شعو� �إ�شرت�تيجية متميزة للفوز. وبالطبع �شاهم 
روح �لفريق �لو�حد ومتا�شك �لفريق وثبات م�شتو�نا 

بتحقيقنا للمركزين �لأول و�لثاين. 
وحل فريق تاميلي�س ر��شينغ يف �ملركز �لر�بع متقدماً 
�ملركزين  ت��ر�ك توك ميديا بولتز يف  و   5 على دبي 
�ل�شابع و�لثامن، بينما جاء فريق �أم. بي. �شي �أك�شن 
يف �ملركز �لتا�شع على �شّلم �لرتتيب �لعام، وبالتايل 
حل ثالثاً على �شلم ترتيب فئة �ل�شركات. وجاء بيه. 
جي. كي ر��شينغ عا�شر�ً متقدماً على فريق �لإمار�ت 

يف �ملركز �حلادي ع�شر و تيم فال�س �لثاين ع�شر.
وق���ال ري��ت�����ش��ارد ب��ريت�����س، �مل��دي��ر �ل��ع��ام حللبة دبي 
�أوتودروم: نال ن�شق �ل�شباق �جلديد �لذي �متد على 
مدى 600 لفة �إ�شتح�شان جميع �ل�شائقني و�لفرق 
دبي  �شقور  �لبطل  �إىل  بالتهنئة  و�أتوجه  �مل�شاركة. 
يف ف��ئ��ة �مل��ح��رتف��ني و جم��م��وع��ة ���ش��وي��ري 2 يف فئة 
وعلى  �ل�شباق.  يف  �شارك  من  جميع  و�إىل  �ل�شركات 
�إرتفاع  م��ن  �ل�شعبة  �ل��ظ��روف �جل��وي��ة  م��ن  �ل��رغ��م 
درج����ات �حل�����ر�رة �ل��ت��ي خ��ي��م��ت ع��ل��ى �ل�����ش��ب��اق، لكّن 
�ملت�شابقني �أبلو� بالًء ح�شناً، وجمرد �إنهاء �ل�شباق يف 

ظل هذه �لظروف يعد نتيجة �إيجابية. 
ب��ط��ول��ة كارتدروم  �أح����د�ث  ت��ت��وق��ف  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن 
دبي للتحمل من ميني 2013 موؤقتاً خالل ف�شل 
�ملقبلة  �جلولة  مناف�شات  تنطلف  �أن  على  �ل�شيف، 

يوم 4 �أكتوبر-كانون �لأول �ملقبل.

ال�شيخ ح�شر اآل مكتوم يقود فريقه نحو الفوز باجلولة الثانية من بطولة كارتدروم دبي للتحمل من ميني 2013

�سقور دبي يخطف لقب �سباق التحمل 600 كم على اأر�س حلبة الكارتدروم 

يف اأكرب جتمع اآ�شيوي لبناء الأج�شام يف مدينة التفاح بكازاخ�شتان

اأول ظهور لل�سيخ عبد اهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي بعد انتخابه امل�ساعد التنفيذي لرئي�س الحتاد الآ�سيوي 
اأبطال الإمارات والعرب مر�شحون حل�شد الألقاب

ثالثة  �م��ت��د�د  وعلى  �ل��ي��وم  �لقاهرة  ت�شهد 
�أيام �جتماعات �لرئا�شة �لقليمية لالوملبياد 
�أمين  �ملهند�س  ، مب�شاركة  �ل��دويل  �خلا�س 
وبح�شور  �لقليمي  �لرئي�س  �ل��وه��اب  عبد 
�لريا�شة  م��دي��ر  ن��ا���ش��ر  �ع�����ش��ائ��ه��ا حم��م��د 
و�مل�����ش��اب��ق��ات ، د. ع��م��اد حم��ي �ل��دي��ن مدير 
، �شريف �لفويل مدير  �لريا�شة و�لتدريب 

مدير  ف��ت��وين  نيبال   ، و�مل�شابقات  �لل��ع��اب 
�لرنامج  م��ري  �ل��غ��ن��دور  �شلمى   ، �مل��ب��ادر�ت 
، مها  �مل��ن��ح  ق���دري م��دي��ر  ، �ح��م��د  �ل�شحي 
ي��ع��ق��وب �مل��دي��ر �مل����ايل ، ن��ه��ل��ة ���ش��اك��ر �ملدير 
�ملوقع  م��ن�����ش��ق  ح���ج���ازي  ن���ادي���ن   ، �لد�ري 

�للكرتوين و�ملطبوعات ودينا جالل .
و�شوف تناق�س �لجتماعات خالل جمموعة 

�ل���دور�ت  م��ن  تنفيذة  م��ا مت  �جلل�شات  م��ن 
تلك  م��ن  تبقى  وم���ا  �لقليمية  و�ل��ك��وؤو���س 
�لح������د�ث و�ب���رزه���ا �ول ك���اأ����س �ق��ل��ي��م��ي يف 
�ملوؤهلة  �لت�شفيات  �ملوحدة وهي  �لقدم  كرة 
و�لتي   2014 ب���ال���رزي���ل  �ل���ع���امل  ل��ك��اأ���س 
�ل�شعودية  وح�شلت  بدبي  موؤخر�  �ختتمت 
وت�شفيات   ، �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  بطاقة  على 

�شهر  ب��ال��ق��اه��رة خ��الل  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �فريقيا 
�ك��ت��وب��ر و�ل��ت��ي و�ف���ق ع��ل��ى ح�����ش��وره��ا جنم 
دعوة  وتلبية  م��ار�دون��ا  ديجو  �لعاملية  �لكرة 
�شيتم  ، كما  له  �لوهاب  �ملهند�س �مين عبد 
�لقدم  ك��رة  مناق�شة دع���وة ع��دد م��ن جن��وم 
�لعامليني و�لعرب ، للم�شاركه يف �فتتاح تلك 

�لت�شفيات . 

اليوم بالقاهرة الرئا�شة الإقليمية للأوملبياد اخلا�س تعقد اجتماعها ال�شنوي الأول

مارادونا وعدد من النجوم العاملين يعطون �سربة البداية لت�سفيات كاأ�س العامل بالقاهرة اأكتوبر القادم

مع بد�أ �لعد �لتنازيل لنطالق �لبطولة �ل�شيوية 
�ملاتي  مدينه  ت�شت�شيفها  و�لتي  �لج�شام  لبناء 
�لتفاح  مبدينه  �مل�شهورة  كاز�خ�شتان  بجمهورية 
، يف �لفرتة من 31 مايو وحتي 3 يونيو و�لتي 
�ن��ت��خ��اب جمل�س �د�رة  ب��ع��د  ن�����ش��اط  ت��اأت��ي ك����اأول 
جديد لالحتاد �ل�شيوي للعبه وجتديد �لثقة يف 
�ل�شيخ عبد �هلل بن ر��شد �ل خليفة لفرتة رئا�شة 
ثانية ، و يف �أكر جمعية عمومية ت�شهدها �للعبه 

�قيمت باملنامة.
ظهور  �أول  ك��از�خ�����ش��ت��ان  ب��ط��ول��ة  ت�شهد  و���ش��وف 
ر�شمي لل�شيخ عبد �هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي 
نائب رئي�س �لحتاد �لمار�تي كم�شاعد تنفيذي 
تكرميا  ت�شهد  كما   ، �ل���ش��ي��وي  �لحت���اد  لرئي�س 
�لقطري  �لعام لالحتاد  لإبر�هيم كافود �لمني 

ل��ب��ن��اء �لج�����ش��ام ، ع��ل��ى م��ا ق��دم��ه خ���الل تولية 
�ملا�شية  �ل��دورة  رئي�س �لحت��اد يف  نائب  من�شب 
�أبطال  ح�شد  �لبطولة  ت�شهد  �أن  �ملتوقع  ومن   ،
�لعرب لعدد كبري من ميد�ليات �لبطولة خا�شة 
�لرجال و�ل�شباب ، ملا تزخر به �لدول �لعربية من 
�لبحرين   ، �لم��ار�ت  �شو�ء يف  �لعامليني  �لأبطال 
 ، �ل��ع��ر�ق   ، �ل�شعودية   ، ، عمان  ، قطر  �لكويت   ،

�شوريا ، لبنان ، فل�شطني ، و�لردن .
وق���د ك��ل��ف �لحت����اد �ل����دويل ب��رئ��ا���ش��ة �ل�شباين 
�لدكتور  �لتنفيذي  م�شاعده  �شانتوجنا  رفائيل 
على  لالإ�شر�ف  فنية  جلنه  برئا�شة  فهيم  ع��ادل 
�لبطولة ت�شم �للو�ء م�شطفى نوري و�ملهند�س 

�شامي ب�شري.
�أم�س �لأح��د من مقره  و�أعلن �لحت��اد �ل�شيوي 

ب��امل��ن��ام��ة ب����اأن ب��ط��ول��ة ك��از�خ�����ش��ت��ان ت��ع��د �لأك���ر 
و�لأ�شخم يف تاريخ �لبطولت �ل�شيوية من حيث 
عدد �لدول وعدد �لالعبني وعدد �مل�شابقات �لتي 

�شوف ت�شهدها.
�لثقافة  ق�شر  ع��ل��ى  ت��ق��ام  ���ش��وف  �ل��ب��ط��ول��ة  و�أن 
1967 ومت  و�ل��ري��ا���ش��ة و�ل����ذي مت ب��ن��اوؤه ع���ام 
 ،2011-2009 يف  و��شع  نطاق  على  جتديده 
ويبلغ عدد �ملقاعد 3600 مقعد وهناك �شالت 
�عالمي،  ومركز  �ملالب�س  خلع  وغ��رف  ريا�شية 
وقد مت �ختيار �لفندق �لر�شمي للريا�شيني وهو 
فندق )جر�ند ��شري(، و�لذي يقع يف و�شط �ملدينة 
وقد حتددت �لأوز�ن �خلا�شة بالبطولة للرجال 
و75و80و85،  و70  و65  و60   55 ب���اأوز�ن 

و90 و100 وفوق �ل100 كيلو جر�م .

 70 فقط  وزن��ني  �ل�شباب  بطولة  ت�شهد  و�شوف 
كجم وفوق �ل�شبعني ،�ما �ل�شاتذة ف�شوف ت�شهد 
�ل�شتني  وف��وق   ، �خلم�شني  �شن  ف��وق  م�شابقتني 
 49 وزن  ت�شهد  ف�شوف  �ل�شيد�ت  م�شابقات  ،�ما 
و52 وفوق �ل� 52 كيلو ، �ما كال�شيك �ل�شيد�ت 
 160 �ل����  وف���وق  ���ش��م   160 م�شابقتني  ف��ه��ن��اك 

�شم.
�ن  �شرورة  علي  �شددت  قد  �ملنظمة  �للجنة  و�أن 
مو�شيقى  �مل�شاركة  �لبلد�ن  من  بلد  كل  ت�شحب 
�لن�شيد �لوطني لكل منها على �لقر�س �مل�شغوط 
، ويجب على جميع �لحتاد�ت �لوطنية �مل�شاركة 
�أن جتلب معها �إىل كاز�خ�شتان �ثنني من �لأعالم 
ل  م��ا  وق��ي��ا���س  �حل��ري��ر  م��ن  م�شنوعة  �لوطنية 

يزيد عن 2.5 مرت ×5ر1 مرت.

�شيتم  بحيث  �ملن�شطات  �شو�بط  و�شع  مت  وق��د 
ل��ق��و�ن��ني �لحتادين  وف��ق��ا  �مل��ن��اف�����ش��ني  �خ��ت��ب��ار 
�ملن�شطات  �شو�بط  و�شتجري  و�ل�شيوي  �لدويل 
من قبل �لحتاد �ل�شيوي، و�للجنة �لطبية وفقا 
با�شتخد�م  وذل���ك  �ملن�شطات  مكافحة  ل��ق��و�ع��د 
خمتر معتمد لدى منظمه )�لو�د�( يف �ملنطقة، 

و���ش��ي��ك��ون ه���ن���اك �خ���ت���ي���ار ع�����ش��و�ئ��ي ل���ع���دد من 
�لأوز�ن،  جميع  يف  ع�شو�ئي  و�ختيار  �لالعبني 
عام  يف  �ت��خ��ذت  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت  تفعيل  و�شيتم 
�ل���دويل  ل���الحت���اد  �ل�����دويل  �مل���وؤمت���ر  2005 يف 
نوفمر   27 يف  بال�شني  ب�شنغهاي  عقد  و�ل��ذي 

.2005

بطولة  م��ن  �خلام�شة  �جل��ول��ة  مناف�شات  �ختتمت 
�لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت  
�إفهار  �لتي �أقيمت يوم �جلمعة على م�شمار نيوبري 
فعاليات  �شمن  �مل��ت��ح��دة..وذل��ك  �ململكة  يف  �لعريق 
�لن�شخة �خلام�شة من مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية �لأ�شيلة. 
على  بي�شارك  م��ارت��ا  �لإيرلندية  �لفار�شة  وت��وج��ت 
�لتي�س كو�شاك  لر كولد وتدريب  �جل��و�د   �شهوة 
تبلغ م�شافته  �لذي  لل�شباق  بيرت هامر�شلي..بطلة 
600  مرت �لبالغ و �إجمايل جو�ئزه �ملالية   �ألفا و 
قدره  زمنا  حمققة   .. �إ�شرتليني  جنيه  �أل��ف    20
�لثانية.  م���ن  ج����زء�    65 و  ث��ان��ي��ة    53 و  دق��ي��ق��ة 
�لثاين بفارق ط��ول ورب��ع �لطول  �ملركز  وج��اءت يف 
�لفار�شة �لأمريكية جيني كوك على �شهوة �جلو�د  
هاج�س للخيالة �ل�شلطانية - عمان باإ�شر�ف �شامل 
�لفار�شة  �لثالث  �ملركز  .. فيما جاءت يف  �حلكماين 
�لإي���ط���ال���ي���ة ج��ا���ش��ي��ك��ا م��ار���ش��ي��ال��ي�����س ع��ل��ى �شهوة  
�شامل  باإ�شر�ف  عمان   - �ل�شلطانية  للخيالة  حرير 
�حلكماين. �شارك يف �ل�شباق 12  فار�شة من �أوروبا 
و�أمريكا وتركيا و�يرلند� و�أملانيا و�ل�شويد و�جنلرت� 
و�يطاليا وفرن�شا. وكرم �ل�شيخ حممد بن مكتوم �آل 
�ململكة  ل��دى  �ل��دول��ة  ���ش��ف��ارة  �أول  �شكرتري  مكتوم 
�مل��ت��ح��دة و���ش��ع��ادة ن���ورة �ل�����ش��وي��دي م��دي��رة �لحتاد 
للريا�شة  �لإم�����ار�ت  جل��ن��ة  رئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لن�شائية ولر� �شو�يا مديرة مهرجان �شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية  من�شور بن ز�يد 

رئ��ي�����ش��ة �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف �لحت����اد �ل���دويل 
ل�شباقات �خليول �لعربية  �فهار  �إ�شافة �إىل عدنان 
�شلطان �لنعيمي مدير عام نادي �أبوظبي للفرو�شية 
وخالد �آل ح�شني مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لريا�شية يف 
و�شيف  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة 
�لعو�شي  ول��ول��وة  �ل��ع��و�ين  �شركات  رئي�س  �ل��ع��و�ين 
ع�شو جمل�س �ل�شوري يف �لبحرين و�لدكتورة ودودة 
و�شتيفن  �لعربية  �مل���ر�أة  منظمة  م�شت�شارة  ب���در�ن 
�لأبطال   .. لال�شتثمار  �أبوظبي  �شركة  ممثل  ب��وي 
�لفائزين. وتقام �جلولة �ل�شاد�شة من بطولة �لعامل 
ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت  �إفهار  
على م�شمار  تولوز  �لفرن�شي يف �لتا�شع من �شهر 
يونيو �ملقبل.. فيما تتاألف �شل�شلة �لبطولة من 12 
�شباقا تقام يف خمتلف �أنحاء �لعامل و تتاأهل بطلة 
كل �شباق �إيل نهائيات �لبطولة يف �أبوظبي  عا�شمة 
�ملو�شم  ب��د�ي��ة  يف  �ل��ع��امل   يف  �لن�شائية  �ل�����ش��ب��اق��ات 
و�أ�شاد  ع���ام.  ك��ل  م��ن  �خل��ي��ول  ل�شباقات  �لإم���ار�ت���ي 
ب��دور مهرجان  �آل مكتوم  بن مكتوم  �ل�شيخ حممد 
�إعالء  يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�ملتميزة  بالعالقات  م�شيد�   .. �لعربي  �جل��و�د  �شاأن 
بني دولة �لإم��ار�ت و�ململكة �ملتحدة. وثمن مبادرة 
�لحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
له��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ع��ن�����ش��ر �ل��ن�����ش��ائ��ي و�إب��������ر�ز دوره����ا 
�حل�����ش��اري و�ل��ري��ا���ش��ي م��ن خ���الل ب��ط��ول��ة �لعامل 

لل�شيد�ت للخيول..م�شري� �إىل �أن هذ� �حلدث ي�شع 
و�إثبات  �لتفوق  ط��رق  �مل��ر�أة على طريق جديد من 
�ل��ذ�ت و ت��رز دوره��ا يف م�شاركة �لرجل يف �لأمور 
كافة..و�أكد �أن �خليل �لعربي و�لفرو�شية ب�شكل عام 
يجد�ن دعما و�هتماما كبريين من �شاحب �ل�شمو 
�لدولة   رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
حفظه �هلل  و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهما  �هلل   رع��اه  دب��ي   حاكم 
دعما  ي�شكل  م��ا  ل��الحت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 
حقيقيا للريا�شة يف �لإم��ار�ت ولريا�شة �لفرو�شية 
�ل�شيخة  �شمو  �إىل  بال�شكر  وت��وج��ه  خ��ا���س.  ب�شكل 
فاطمة بنت مبارك  �أم �لإمار�ت  على دعمها �لكبري 
و�لهتمام  �مل��ج��الت  �شتى  يف  �لن�شائية  للريا�شة 
�لبالغ �لذي توليه �شموها لريا�شة �ملر�أة يف �لدولة 
ب�شكل عام..وقال �إن هذه �للقاء�ت �لريا�شية تلعب 
�لعالقات  وت��خ��دم  �ل��ع��الق��ات  تقوية  يف  كبري�  دور� 
�لإمار�ت  بني  �لعالقات  �أن  �إىل  م�شري�   .. �لثنائية 
ع��ل��ى �جلو�نب  م��ق�����ش��ورة  لي�شت  �مل��ت��ح��دة  و�مل��م��ل��ك��ة 
و�لثقافية  و�ل��ت��ج��اري��ة  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�شيا�شية 
جهته  من  �لريا�شية.  �لعالقات  �إىل  �إ�شافة  فقط 
�لإمار�ت  �شفارة  ثاين يف  �شكرتري  �حل��اج  �أ�شاد على 
من  �خلام�شة  �جلولة  بنجاح  �ملتحدة  �ململكة  ل��دى 
بطولة �لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك..
12  فار�شة من خمتلف دول  ب��اأن م�شاركة   منوها 
�حل�شور  �إىل  �إ���ش��اف��ة  زخ��م��ا  �لبطولة  منح  �ل��ع��امل 

�شعادة  وج��ه��ت  ناحيتها  م��ن  �ل��ك��ب��ري.  �جل��م��اه��ريي 
�ل�شيخة  �شمو  �إىل  �ل�شكر  �ل�شويدي  خليفة  ن���ورة 
�ملر�أة  بريا�شة  �هتمامها  على  مبارك  بنت  فاطمة 
يف �لدولة ودعمها وموؤ�زرة وم�شاندة �شموها للفتاة 
وتقدمت  للبطولة  �لد�ئمة  ومتابعتها  �لإم��ار�ت��ي��ة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  بال�شكر 
�لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
للم�شاهمة  �لن�شائي  لالحتاد  �لفر�شة  �إتاحه  على 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  رع��اي��ة  يف 
يت�شمن  و�ل��ذي  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �لعامل  بطولة 
�شعادتها  عن  �ل�شويدي  و�أعربت   . �إفهار  لل�شيد�ت  
�لتي  �لعريق  نيوبري  م�شمار  على  �ل�شباق  بنجاح 
��شت�شاف �جلولة.. م�شيدة بنجاح �جلولة �خلام�شة 
�شو�يا جناح  لر�  �أك��دت  �لبطولة. من جانبها  من 
�ل���ع���ددي���ة �لكبرية  �مل�����ش��ارك��ة  �ل�����ش��ب��اق م���ن خ����الل 
حمبي  من  �لكبري  �جلمهور  �إىل  �إ�شافة  للفار�شات 
�شباقات �خليول �لعربية �لذي �شهد �ل�شباق. و�أكدت 
�أن �أه���م ح���دث ك���ان ه��و ن��ق��ل �ل�����ش��ب��اق ع��ل��ى �لهو�ء 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  موقع  عر  مبا�شرة 
�آل نهيان حيث �تاح للمتابعني يف �أمريكا و��شرت�ليا 
تعقد  �لتي  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ل�شباقات  متابعة  و�أوروب����ا 
.. و�أ�شادت بالدعم �لكبري �لذي يوليه  �ل�شاأن  بهذ� 
للخيول  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
لل�شباقات  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  ودع���م  �ل��ع��رب��ي��ة 
�شاكرة   .. ك���ب���رية  دف���ع���ة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة مم���ا مي��ن��ح��ن��ا 

دعمو�  �ل��ذي��ن  �ملتحدة  �ململكة  يف  �ل�شفارة  �أع�����ش��اء 
�لنعيمي  �شلطان  �ملهرجان. من جهته وجه عدنان 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  و�لتقدير ل�شمو  �ل�شكر 
ودعمه  �لن�شائية  للريا�شة  �لفر�شة  لإتاحة  نهيان 
و�مل�����ش��ارك��ة يف خمتلف  �لإم����ار�ت  لفرو�شية  �ل��د�ئ��م 
�لفرو�شية  مب�شتوى  و�لتعريف  �لعاملية  �ملهرجانات 
وم���ا و���ش��ل��ت �إل��ي��ه م��ن م�����ش��ت��وى متميز ح��ي��ث يعد 
�أ�شهر  �آل نهيان للخيول  مهرجان من�شور بن ز�يد 
�لعامل  �لأ�شيلة يف  �لعربية  �شباقات �خليول  و�أب��رز 
�ل�شيخة  �شمو  بجهود  ب��وي  �شتيفن  �أ���ش��اد  فيما   ..
وت�شجيع  �مل���ر�أة  ريا�شة  لدعم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�شموها للريا�شة �لن�شائية على تبوء �ملكانة �لعاملية 
يف �ل�شباقات �ملحلية و�لعاملية. من جانبه ثمن �شيف 
�ل���ع���و�ين دور م��ه��رج��ان ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
ز�يد �آل نهيان �لذي يحمل ر�شالة مميزة وجنح يف 
�لتي  �لطفرة �حل�شارية  فكرة حقيقية عن  �إعطاء 
مارتا  �لبطلة  �أعربت  ناحتها  من  �لدولة.  تعي�شها 
 2011 عام  يف  �ل�شيد�ت  بديربي  �لفائزة  بي�شارك 
عن �شعادتها بالفوز و�لتاأهل �إيل نهائي �لبطولة يف 
�أبوظبي..م�شرية �إىل �أن هذه �مل�شاركة هي �لثانية يف 
�ملهرجان بعد بولند� يف �لعام �ملا�شي. ياأتي تنظيم 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات  �ملهرجان 
على  �شموه  مهرجان  �إ�شرت�تيجية  �شمن  نهيان  �آل 
ك��اأ���س �مل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن �هلل ت��ع��اىل �ل�شيخ ز�ي���د بن 
�ل�شيخة  ل�شمو  �ل��ع��امل  وبطولة  نهيان  �آل  �شلطان 
فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت  �إفهار و�ملوؤمتر �لعاملي 

 2013 ت��ول��وز  �لعربية  �خل��ي��ول  ل�شباقات  �ل��ر�ب��ع 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  وم��وؤمت��ر  �شتد  �لوثبة  وك��اأ���س 
�ير�س  �لفر�شان   م��ه��ار�ت  وتنمية  لتطوير  مبارك 
.. وت��ز�م��ن��ت �جل��ول��ة �خل��ام�����ش��ة م��ن �ل��ب��ط��ول��ة مع 
و  �أل��ف  مل�شافة  �لأويل  للفئة  �شتيك�س  لوكنج  �شباق 
�لأ�شيلة  �ملهجنة  للخيول  و�ملخ�ش�س  مرت    600
و�لذي  للخيول  بريطانيا  بطولة  �شل�شلة  �شمن 
بن  �شعيد  باإ�شر�ف  ف��رح جلودلفني  �جل��و�د  به  ف��از 
�شرور وقيادة �شيلف�شرت دي�شوز� .. فيما حقق فريق 
جودلفني �لثنائية يف نف�س يوم �ل�شباق عر �جلو�د 
�شتيك�س   ب���ارك  ����ش��ت��ون  ب�شباق  ف��وي  ويلنج  �ل��ق��وي 
قو�ئم  مل�شافة �ألفني و 660  مرت بفارق كبري عن 
مناف�شيه. ينظم �ملهرجان..هيئة �أبوظبي لل�شياحة 
بالتن�شيق مع جمل�س �أبوظبي �لريا�شي وبالتعاون 
مع هيئة �لإم��ار�ت ل�شباق �خليل و�لحت��اد �لدويل 
�خليول  وجمعية  �إف��ه��ار   �لعربية   �ل�شباق  خليول 
لرعاية  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  وب��دع��م  �لأ���ش��ي��ل��ة  �لعربية 
�ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة وط����ري�ن �لإم������ار�ت وبرعاية 
�شركة �أبوظبي لال�شتثمار و�أر�بتك �لقاب�شة و�أريج 
�لعو�ين  و���ش��رك��ة  لال�شتثمار  و�ل��ر����ش��د  �لأم����ري�ت 
و�لحت������اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام وجل���ن���ة ري��ا���ش��ة �مل�����ر�أة 
�لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  و�أكادميية 
ن���ادر �شعب  و�ل��دك��ت��ور  وك��اب��ال  و���ش��ا���س لال�شتثمار 
لل�شيد  �ل����دويل  و�مل��ع��ر���س  �شتد  �ل��وث��ب��ة  وم���زرع���ة 
و�لوثبة  للفرو�شية  �أب��وظ��ب��ي  ون����ادي  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة 

�شنرت و�أجنحة �لقرم �ل�شرقي  جانا . 

اختتام مناف�سات اجلولة اخلام�سة من بطولة العامل لل�سيدات اإفهار يف لندن



متجر بريطاين عمره 600 �سنة مهدد بالإغالق 
يو�جه متجر بريطاين جرى �فتتاحه يف قرية مبقاطعة �شافوك يف �لقرن 

�لر�بع ع�شر �مليالدي �لإغالق، بعد وفاة مالكه عن عمر ناهز 94 عاماً.
وقالت �شحيفة ميل �أون �شندي، �م�س �لأحد، �إن �ملتجر �فتتح يف عهد �مللك 
هرني �خلام�س قبل نحو 600 عام يف قرية بوك�شفورد، و�شار مبناه ي�شم 
و�لفاكهة و�حلديد  و�خل�����ش��رو�ت  �للحوم  لبيع  �ل��وق��ت خم��ازن  م��رور  م��ع 
باأن  �كت�شفو�  موؤرخني  �أن  و��شافت  �لقرية.  بريد  ومكتب  �جلوخ  و�أقم�شة 
�أقدم متجر يف بريطانيا و�ملعروف با�شم )متجر بوك�شفورد( كان ��شُتخدم 
ُعر�س  �أنه  1420، غري  عام  �ل�شوف  و�شر�ء  لبيع  �لأوىل كم�شتودع  للمرة 
 1200 عددهم  �لبالغ  �لقرية  �شكان  قلق  �ث��ار  مما  مالكه  وف��اة  بعد  للبيع 
ون�شبت  �شكني.  م�شروع  �إىل  �جلديد  مالكه  يحوله  �أن  �حتمال  من  ن�شمة 
نحن  قوله  غيت�س،  ريت�شارد  �لفرعي،  �لريد  مكتب  مدير  �إىل  �ل�شحيفة 
�ملو�د  لبيع  كمركز  �ملتجر  على  �جل��دي��د  �مل��ال��ك  يحافظ  ب��اأن  ن��اأم��ل  جميعاً 
ي�شتثمرو�  �أن  يريدون  �آخرين  مهتمني  هناك  لكن  وغريها،  �ل�شتهالكية 
�ملبنى يف جمالت �أخرى. و��شاف غيت�س �أن �ملتجر �أ�شبح جزء�ً من طبيعة 
يف  كاأطفال  وب��د�أو�  حياتهم،  ط��و�ل  منه  �شكانها  ويت�شوق  بوك�شفورد  قرية 
�شر�ء �حللوى من �ملتجر يف طريقهم �إىل �ملدر�شة، و�شارو� يح�شلون على 

معا�شاتهم �لتقاعدية منه يف �شيخوختهم.

الطبا�سري البال�ستيكية ت�سبب احل�سا�سية 
�ل��ع��ادي��ة ويلجوؤون  �ل��ط��ب��ا���ش��ري  ����ش��ت��ع��م��ال  �مل��در���ش��ني  م��ن  �ل��ك��ث��ري  يتجنب 
�لأغرة،  من  ج��د�ً  قليلة  كمية  عنها  تنتج  �لتي  �لبال�شتيكية  للطبا�شري 
در��شة  وج���دت  ول��ك��ن  �ل�����ش��ف.  وج��و  �ل��ي��دي��ن  نظافة  للحفاظ على  وذل���ك 
�أمريكية حديثة ُن�شرت يف �لدورية �ل�شنوية للح�شا�شية و�لربو و�ملناعة باأن 
هذ� �لنوع من �لطبا�شري ميكن �أن ي�شبب �حل�شا�شية و�أعر��س �لربو لدى 

�لأطفال �لذين لديهم ح�شا�شية من �حلليب.
�جلبنني �أو بروتني �جلنب، وهو بروتني يوجد يف �حلليب، يدخل يف تركيب 
�لطبا�شري �لبال�شتيكية، وبالتايل عندما ي�شتن�شق �لأطفال �لذين لديهم 
ح�شا�شية من �حلليب �أغرة هذ� �لنوع من �لطبا�شري و�لتي حتتوي على 
�أو  �شديدة  رب��و  ن��وب��ات  لديهم  ذل��ك  باحلليب، يحر�س  �خل��ا���س  �ل��روت��ني 

م�شاكل تنف�شية �أخرى مثل �حتقان �لأنف و�لعطا�س و�ل�شيالن �لأنفي.
�لنوع من  ه��ذ�  على  �إ���ش��ارة  هناك  كانت  و�إن  �أن��ه حتى  �إىل  �لباحثون  ونبه 
�أن  �لقليل م��ن �لأغ���رة ميكن  ف��اإن  ل��الأغ��رة،  ب��اأن��ه غ��ري منتج  �لطبا�شري 
�لتنف�س  يف  �شيق  لديهم  يحدث  �لأطفال  ي�شتن�شقها  وعندما  عنه،  ت�شدر 

ونوبات ربو.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

انف�سال باتن�سون 
و�ستيورات جمددا

�إع���الم���ي���ة �م�س  ت���ق���اري���ر  ك�����ش��ف��ت 
باتن�شون  روب������رت  �ل��ن��ج��م��ني  �أن 
�نف�شال  ����ش���ت���ي���ور�ت  وك��ري�����ش��ت��ني 
بيبول  جم��ل��ة  و�أف��������ادت  جم������دد�. 
�لأم������ريك������ي������ة ب����������اأن ب���ات���ن�������ش���ون 
وك��ري�����ش��ت��ني �ن��ف�����ش��ال ب��ع��د عالقة 
د�مت �أربعة �أع��و�م. وكان �لنجمان 
كانون  يف  وج��ي��زة  ل��ف��رتة  �نف�شال 
�أن  ع��ق��ب  �مل��ا���ش��ي  دي�����ش��م��ر  �ألول 
وجود  عن  �لإع��الم  و�شائل  ك�شفت 
و�ملخرج  ك��ري�����ش��ت��ني  ب���ني  ع���الق���ة 
�ملقرر  وك��ان من  �شاندرز.   روب��رت 
�لنجمان مهرجان كان  �أن يح�شر 
�ل�شينمائي يف فرن�شا هذ� �ل�شبوع، 
ولكن مل يرد ذكر تو�جد �أي منهما 
كري�شتني  �أن  ويذكر  �ملهرجان.  يف 
فيه  قدما  بيانا  �أ���ش��در�  و���ش��ان��درز 
�عتذ�رهما عن �ل�شرر �لذي ت�شببا 
فيه بعالقتهما �لق�شرية لكل من 
روب���رت وع��ار���ش��ة �لأزي����اء ليرتي 
�لتي تقدمت  رو���س زوج��ة �شاندرز 

بعد ذلك بطلب للطالق .

رجالن يجربان خما�س الولدة 
قام رجالن بريطانيان بتجربة حتاكي �لأمل �لذي تعاين 
منه �ملر�أة �حلامل حلظة �ملخا�س، ولكن �لذي حدث �أنه مل 
ي�شتطع �لرجالن �ل�شمود �أكرث من خم�س دقائق ويهدف 
�لرجالن من ور�ء �خل�شوع لهذه �لتجربة، �إىل تبديد ما 
يعتقده بع�س �لرجال من �أن �لأمل �لذي تعاين منه �ملر�أة 
�حلامل عند �ملخا�س مبالغ فيه. وجرى �لختبار يف �إحدى 
�مل�شت�شفيات �لريطانية بح�شور زوجتي �لرجلني �للتني 
��شتمتعتا مبنظرهما وهما يتقلبان على �ل�شرير من �شدة 
�لأمل. وقد مت تركيب �أجهزة على بطني �لرجلني، بحيث 
حتدث �لأمل ذ�ته �لذي ت�شببه عملية خما�س �لولدة. ويف 
�لتجربة  لإج��ر�ء  رج��الن هولنديان  تطوع  �ملا�شي،  يناير 
ذ�ت��ه��ا، خ���الل ب��رن��ام��ج ت��ل��ف��زي��وين، �إل �أن��ه��م��ا ���ش��م��د� ملدة 
ح�شب  �لأج��ه��زة،  ن��زع  �ملمر�شة  م��ن  �لطلب  قبل  �شاعتني 

�شحيفة ديلي ميل �لريطانية.

ا�ستاأجرت �سابن لقتل والدها 
قامت فتاة مينية بدفع مبالغ مالية وجنيهات ذهبية �إىل 

�شابني لقتل و�لدها �لعجوز، بح�شب وقع مين بر�س .
مالية  مبالغ  دف��ع��ت  �إن��ه��ا  �لتحقيقات  يف  �ل��ف��ت��اة  وق��ال��ت 
بتنفيذ  قاما  �آخرين  ل�شخ�شني  ذهبية  جنيهات  وخم�شة 
بق�شوة  ي��ع��ام��ل��ه��ا  ك���ان  و�ل���ده���ا  �أن  م�����ش��ي��ف��ة  �جل���رمي���ة، 
�أحمد  علي  جثة  على  وع��رث  حريتها.  ويقيد  وي�شربها 
�إب  حمافظة  يف  حبي�س  م��دي��ري��ة  يف  ع��ام��اً(   60( قا�شم 
وبطريقة  غ��ام�����ش��ة  ظ����روف  يف  ق��ت��ل  �أن  ب��ع��د  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
وح�شية نتيجة �شربات قاتلة باأحجار غطت ر�أ�شه �مله�شم.  
 18 �لعمر  �لبالغة من  �بنة �ل�شحية،  �ل�شرطة  و�عتقلت 

عاما، و�ل�شابني �لذين نفذ� �جلرمية. 

اخلمر توؤثر على دماغ املراهق
وجود  �إىل  �لأمل��ان��ي��ة  مانهامي  مدينة  يف  باحثون  تو�شل 
عالقة بني تناول �خلمور خالل مرحلة �لبلوغ وطريقة 
وذل��ك من خالل  �لعمر،  بقية مر�حل  �لتعامل معها يف 
�إي��الء ه��ذه �ملرحلة  �ل��دم��اغ، وه��ذ� يتطلب  تاأثريها على 
�مل���ر�ه���ق فيها  ���ش��ل��وك  �ه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا لأن  �ل��ع��م��ري��ة 
�شينعك�س على �أد�ئه وت�شرفاته باقي �لعمر. وقال �أ�شتاذ 
علم �لأدوية باملعهد �ملركزي لالأبحاث �لنف�شية يف مدينة 
مانهامي بولية بادن فورمتبورغ، ر�يرن �شباناجل، �إن نظام 
و�أ�شار  �لبلوغ.  �شن  �أثناء  يتغري  �ملخ  و�حلو�فز يف  �ملكافاأة 
تلك  �ملكافاأة يف  ملبد�أ  يكون ح�شا�شا  �ملخ  �أن  �إىل  �شباناجل 
ترتبط  �لتي  للمكافاآت  ح�شا�شا  يكون  وبالتايل  �ملرحلة، 
مبو�د توؤدي �إىل �لإدمان، �لأمر �لذي يعني �أن ذلك يوؤثر 
على ��شتهالك �خلمور يف مر�حل �لعمر �لتالية يف حالة 
يف  �لدر��شة  ه��ذه  نتائج  و�شتعلن  �ل�شن.  تلك  يف  تناولها 
�لكحوليات  جملة  من  �جلديدة  بالطبعة  �ملقبل  �أكتوبر 
�ملتخ�ش�شة �لكوهوليزم . وتاأتي هذه �لنتائج بعد �أبحاث 
��شتهالك  م��ر�ق��ب��ة  �إذ مت��ت  ع���دي���دة،  �أع���و�م���ا  ����ش��ت��م��رت 
�خلمور من 283 �شخ�شا، مع �لأخذ بعني �لعتبار ما �إذ� 
كانو� تناولوها يف مرحلة �لبلوغ �أم ل، كما �أجريت �أبحاث 

على فئر�ن �لتجارب يف هذ� �ل�شدد �أي�شا.

جمهول يربح 590 مليون دولر
�أنه من فلوريد�  �أظهر �ل�شحب �لذي جرى م�شاء �أم�س �لأول جلو�ئز يان�شيب »باوربول« �لأمريكي ر�بحاً يرّجح 
لأكر جائزة يف تاريخ هذ� �ليان�شيب وقيمتها 590 مليون دولر وهي �أي�شاً ثاين �أكر جائزة يان�شيب يف تاريخ 

�أمريكا.
وذكر موقع »باوربول« على �لإنرتنت �أن �لورقة �لفائزة باجلائزة بيعت يف فلوريد�، بينما �أكد م�شوؤولون يف فلوريد� 
590 مليون دولر وهي �لأكر يف  �أنها بيعت يف �شوبرماكت بابلك�س يف منطقة زيفريهيلز. وبلغت قيمة �جلائزة 

تاريخ يان�شيب باوربول وثاين �أكر جائزة يف تاريخ �ليان�شيب يف �لوليات �ملتحدة.
43 ولية  ب��اورب��ول يف  11. وتباع بطاقات  ب��اورب��ول فهو  �أم��ا رق��م  10 و13 و14 و22 و52  و�لأرق���ام �لر�بحة هي 
�أمريكية وكانت فر�شة �لفوز باجلائزة 1 من 175،2 مليون غري �أن ذلك مل مينع �لأمريكيني من �لتهافت على 

�ل�شر�ء.
2012 وفاز بها  �لثاين/نوفمر  587،5 مليون دولر يف ت�شرين  بلغ  �لقيا�شي لقيمة جائزة باوربول  �لرقم  وكان 
�شخ�شان. ول تز�ل �أكر جائزة يان�شيب يف �أمريكا هي تلك �لتي فاز بها ثالثة �أ�شخا�س يف �آذ�ر/مار�س �ملا�شي يف 

يان�شيب »ميغا ميليونز« وكانت بقيمة 656 مليون دولر.
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الفريو�سات لعالج ال�سرطان 
ت��و���ش��ل ب��اح��ث��ون ي��اب��ان��ي��ون �إىل ف��ريو���س م��ع��دل ور�ث��ي��ا لعالج 
�شرطان �لرو�شتات، على �أن يبدوؤو� �لتجارب �ل�شريرية عليه يف 
وقت لحق من �ل�شهر �جلاري. ويعمل �لفريو�س على ��شتهد�ف 

�خلاليا �ل�شرطانية ويتكاثر د�خلها ثم يقتلها.
�أن جمموعة  �ليابانية �م�س  �لإذ�ع��ة و�لتلفزيون  وذك��رت هيئة 
عالج  يف  ي�شتخدم  فريو�شا  ط��ورت  طوكيو  جامعة  من  بحثية 
�شرطان �لرو�شتات، وذلك من خالل تغيري �ملادة �لور�ثية من 

مر�س فريو�شي.
يف  فقط  ليتكاثر  م�شمم  �ل��ع��الج��ي  �ل��ف��ريو���س  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
�خلاليا �ل�شرطانية ثم يدمرها لحقا، م�شرية �إىل �أن �لتجارب 
�ل�شريرية �لتي �شي�شتخدم فيها �لفريو�س �شتبد�أ يف وقت لحق 

من �ل�شهر �جلاري.
�أربع مر�ت يف  �أو  �إن �لفريو�س �شيحقن مرتني  وقال �لباحثون 

�ملر�شى �لذين ل ي�شتجيبون للعالج �لهرموين.
ر�شد  بهدف  �لالحقة  �ل�شتة  لالأ�شهر  �ملر�شى  مر�قبة  و�شتتم 
�لباحثون  يقيم  �أن  قبل  لديهم،  حمتملة  جانبية  عو�ر�س  �أي 

�شالمة �لعالج.
جتربة  يف  ����ش��ت��خ��دم  �ل��ف��ريو���س  �أن  �لبحثي  �ل��ف��ري��ق  و�أ����ش���اف 
يعانون ورما  �لذين  للمر�شى  �أخرى بجامعة طوكيو  �شريرية 
�أي عو�ر�س  �ملر�شى مل يعانو� من  �أن  دماغيا خبيثا، موؤكدين 

جانبية مهمة خالل �لأعو�م �لأربعة �ملا�شية.
و�أعرب رئي�س �لباحثني هريو�شي فوكوهار� عن �أمله باأن ميهد 

�لعالج �لفريو�شي �لطريق لعالج -�أف�شل- من �ل�شرطان.

البوتا�سيوم يقي 
من ال�سكتات الدماغية 

�ملر�شى  �ل��دم��اغ��ي��ة  �ل�شكتة  ل��ع��الج  �لأمل��ان��ي��ة  �جلمعية  �أو���ش��ت 
�ملحتوية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  بتناول  �ل��دم  �شغط  بارتفاع  �مل�شابني 
�لدم  �شغط  خف�س  على  تعمل  لأنها  �لبوتا�شيوم،  عن�شر  على 
بال�شكتات  �مل��وؤدي��ة لالإ�شابة  �خل��ط��ورة  ع��و�م��ل  م��ن  يعد  �ل��ذي 

�لدماغية و�لأزمات �لقلبية. 
مقر�  غوتر�شلوه  مدينة  من  تتخذ  -�لتي  �جلمعية  و�أو�شحت 
يوميا  �لبوتا�شيوم  ملليغر�م من   3500 تناول حو�يل  �أن  لها- 
 ،24% بن�شبة  �ل��دم��اغ��ي��ة  بال�شكتة  �لإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  يقلل 
�مل�شم�س  م��ن  غ���ر�م   100 ت��ع��ادل  �لكمية  ه��ذه  �أن  �إىل  م�شرية 

�ملجفف �أو 100 غر�م من فول �ل�شويا. 
وي�شار �إىل �أن �ملو�د �لغذ�ئية �لغنية بعن�شر �لبوتا�شيوم تت�شمن 
و�لطماطم،  و�ل��ب��ط��اط�����س،  و�ل��ب��ق��ول��ي��ات،  �مل��ج��ف��ف��ة،  �ل��ف��و�ك��ه 

و�لروكلي، و�لرتقال، و�ملوز، و�لأفوكادو.
باملقابل، حذرت �جلمعية مر�شى �لكلى من تناول كميات �إ�شافية 
من عن�شر �لبوتا�شيوم، لأنه رمبا يلحق �شرر� بالكلى، مما يعني 
�أن �أي تغيري على �لنظام �لغذ�ئي للمر�شى بهدف زيادة �ملاأخوذ 

من �لبوتا�شيوم يجب �أن ت�شبقه ��شت�شارة �لطبيب.
وحتى لو كان �ل�شخ�س يريد زيادة ماأخوذه من �لبوتا�شيوم عن 
طريق �لغذ�ء فقط ولي�س �ملكمالت، فيجب �أن ير�جع �أخ�شائي 

�لرعاية �ل�شحية �لذي �شيقيم حالته ويو�شي بالالزم. 
�ملغنية �شرييل كول لدى و�شولها على �ل�شجادة �حلمر�ء حل�شور عر�س �لفيلم )جيمي P( يف مهرجان كان �ل�شينمائي. )رويرتز(

ارتفاع الزواج 
والطالق يف م�سر 

ك�شف تقرير م�شري ر�شمي، �م�س 
�ل��زو�ج و�لطالق  �رتفاع ن�شبة  عن 
 2012 �ل����ع����ام  خ������الل  م�������ش���ر  يف 
مقارنة بالعام �ل�شابق عليه بن�شبة 

.% جتاوزت 2 
و�أظ���ه���رت �ل��ن�����ش��رة �ل�����ش��ن��وي��ة عن 
ح��الت �ل���زو�ج و�ل��ط��الق �ل�شادرة 
عن �جلهاز �ملركزي للتعبئة �لعامة 
�ل�����زو�ج  ح�����الت  �أن   ، و�لإح�������ش���اء 
 922.4 بلغت   2012 عام  �مل�شجلة 
�ألف   898 مقابل  زو�ج،  عقد  �أل��ف 
قدرها  ب���زي���ادة   ،2011 ع���ام  ع��ق��د 

.% 24.5 �ألف عقد بن�شبة 2.7 
ح����الت  �أن  �ل���ن�������ش���رة  و�أ�����ش����اف����ت 
ملحوظاً  �رتفاعاً  �شجلت  �لطالق 
 155.3 ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث   2012 ع���ام 
 151.9 ح��ال��ة ط��الق مقابل  �أل���ف 
بزيادة   ،2011 ع����ام  ح���ال���ة  �أل�����ف 

.% ن�شبتها 2.2 
حالت  �أن  ع���ن  �ل��ن�����ش��رة  وك�����ش��ف��ت 
 2012 ع�����ام  �ل����ري����ف  يف  �ل���������زو�ج 
زو�ج  ع���ق���د  �أل������ف   506.4 ب��ل��غ��ت 
�إجمايل عدد  % من   54.9 بن�شبة 
�لزيجات يف �لبالد، مقابل ت�شجيل 
�ملحافظات  يف  �ل���زي���ج���ات  ن�����ش��ب��ة 
% برقم 416.1  �حل�شرية 45.1 

�ألف عقد زو�ج.
و�رت�����ف�����ع�����ت ن�������ش���ب���ة �ل�����ط�����الق يف 
�ملحافظات �حل�شرية مقابل �لريف 
�لطالق  ح��الت  �إجمايل  بلغ  حيث 
يف �حل�شر 91.8 �ألف حالة بن�شبة 
�ألف حالة  %، مقابل   87.1   59.1
طالق بن�شبة %40.9 من �إجمايل 

حالت �لطالق عام 2012.

كري�س براون
 مهدد بالقتل

�إىل  بالقتل  تهديد�ت  توجيه  مت 
بر�ون،  كري�س  �لأمريكي،  �لنجم 
حتقيقاً  �ل�����ش��رط��ة  ف��ت��ح��ت  ف��ي��م��ا 

فيها.
�لأمريكي  زي  �إم  تي  موقع  ونقل 
ع��ن م�����ش��ادر م��ط��ل��ع��ة، ق��ول��ه��ا �إن 
م��ك��ت��ب حم���ام���ي ب��������ر�ون، م����ارك 
�ت�شالت  ع��دة  تلقى  جري�غو�س، 

تهديد مت�س حياة بر�ون.
�أخ���ذ  ج���ري�غ���و����س  �أن  و�����ش���اف���ت 
�ل��ت��ه��دي��د�ت ع��ل��ى حم��م��ل �جلد، 
�أنه بّلغ مركز �شرطة  �إىل  م�شرية 
كافة  و�أع��ط��اه  بها،  �جنل�س  لو�س 
من  عليها  ح�شل  �لتي  �ملعلومات 

�لت�شالت.
�ل�شرطة حتقيقاً يف هذه  وفتحت 

�لت�شالت ملعرفة مالب�شاتها.

�إنتاج  يف  �ملتخ�ش�شة  �لإيطالية  �إي��ك��ور  �شركة  �أطلقت 
لوحيا  موؤخر�، حا�شوبا  �للوحية،  �حلو��شيب  وت�شويق 
بثالثة  يعمل  باأنه  يتميز  �أ�س3  بايثون  �ل�شم  يحمل 
 4.2 و�أن����دروي����د   8 وي���ن���دوز  ه��ي  م��ع��ا  ت�شغيل  �أن��ظ��م��ة 
مفتوح  لينوك�س  ن��ظ��ام  م��ن   13.04 �أوب��ن��ت��و  وت��وزي��ع��ة 

�مل�شدر.
�للوحي  �حل��ا���ش��وب  �أن  موقعها  على  �ل�شركة  وت��ذك��ر 
يعمل مبعالج �إنتل �شيلريون 847 ثنائي �لنو�ة، ويدعم 
حتى 8 غيغابايت من ذ�كرة �لو�شول �لع�شو�ئي )ر�م( 
وم�����ش��اح��ة ت��خ��زي��ن م��ن ن���وع حم���رك �حل��ال��ة �ل�شاكنة 
�أو 128  )�أ�س �أ�س دي( بحجم �ختياري بني 32 �أو 64 

غيغابايت.
ويبلغ قيا�س �شا�شة هذ� �حلا�شوب 11.6 بو�شة، بدقة 
1366×768 بك�شل �لتي ت�شمن �أن جميع �لتطبيقات 
�لتطبيق،  �أنظمة  جميع  مع  متو�فقة  �شتكون  �ملثبتة 
�لال�شلكي  �لت�شال  �جلهاز  يدعم  كما  �ل�شركة.  وف��ق 
)و�ي فاي( ويت�شمن دعما �ختياريا لت�شالت �جليل 

�لثالث )3جي(.

كما ياأتي �حلا�شوب مع لوحة مفاتيح �ختيارية تعمل 
كمن�شة �رتكاز وحتتوي على منفذي �لناقل �لت�شل�شلي 
�لعام )يو �إ�س بي( ومنفذ �شبكة �إنرتنت حملية )لن( 
�لرئي�شية  �ل��ب��ط��اري��ة  �إىل  ت�����ش��اف  ث��ان��وي��ة  وب��ط��اري��ة 
�إىل  �للوحي  وبالتايل يتحول  �ملوجودة �شمن �جلهاز، 

حا�شوب حممول هجني فائق �لنحافة.
�أي و�حد  ل على �حلا�شوب  �إنها �شُتَحمِّ �ل�شركة  وتقول 
رغبة  وف���ق  جميعها  �أو  �ل��ث��الث��ة  �لأن��ظ��م��ة  ت��ل��ك  م��ن 
ي�شاف  دولر�   770 �حلا�شوب  ثمن  ويبلغ  �مل�شتخدم، 
�إليها �ختياريا 179 دولر� مقابل �حل�شول على لوحة 

�ملفاتيح.
كافية  خ���رة  مي��ل��ك  م�شتخدم  �أي  ب��اإم��ك��ان  �أن  ُي��ذك��ر 
باأنظمة �لت�شغيل وحا�شوبا لوحيا بنظام ويندوز 8 �أن 
يكون حا�شوبا متعدد �لأنظمة يقلع �إىل جانب ويندوز 
بالن�شبة  ل��ك��ن  ل��ي��ن��وك�����س،  و/�أو  �أن���دروي���د  بنظامي   8
للمهار�ت  يفتقرون  �ل��ذي��ن  �لآخ��ري��ن  للم�شتخدمني 
ت�شغيل،  �أنظمة  ثالثة  �إىل  فعليا  ويحتاجون  �لتقنية 

فاإن هذ� �حلا�شوب قد يكون مالئما لهم.

حا�سوب لوحي بثالثة اأنظمة ت�سغيل 

�ساير�س �سحية خرب كاذب
بوجود  تفيد  �لتي  �لكاذبة  لالت�شالت  �شحية  جم��دد�ً  �شاير�س،  مايلي  �لأمريكية،  �لنجمة  وقعت 

�أغ�شط�س  �آب  يف  �لت�شالت  ه��ذه  �شحايا  �أوىل  كانت  �أن  بعد  �مل�شاهري،  منازل  يف  �أمنية  م�شاكل 
�ملا�شي.

�ت�شاًل من  �لطو�رئ تلقت  �أن �شرطة  �إم زي( �لأمريكي عن م�شادر مطلعة  ونقل موقع )تي 
�أنثى تدعي �أنها تت�شل من د�خل خز�نتها، وتفيد فيه �أنها �شمعت �شوت طلقات نارية من منزل 

مايلي.
وقد علمت عنا�شر �ل�شرطة �أن �خلر كاذب، فور و�شولها �إىل منزل �شاير�س �لتي مل تكن يف �ملنزل 

وقت وقوع �حلادثة.
كانت  وق��د  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  م��وؤخ��ر�ً  تتز�يد  �لنوع  ه��ذ�  �لكاذبة من  �لت�شالت  �ن  �إىل  ي�شار 

�شاير�س �أوىل �شحاياها يف �آب �أغ�شط�س �ملا�شي.


