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جنـــاحـــات كبيــــــرة يف ختــــــام مـــو�ســـــم 
جلنــــــة كــــــرة القـــــــدم لل�سيـــــــــــــدات

عربي ودويل

جواهر القا�سمي تزور لبنان حل�سد 
اجلهود مل�ساعدة الالجئني ال�سوريني

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

ع�رشات القتلى واجلرحى 
بهجمات جديدة يف العراق 

•• دبي-وام:

قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل بزيارة ملعر�س الت�شميم الداخلي ومعر�س 
امل��ك��ات��ب وم��ع��ر���س م���ع���دات وم�����ش��ت��ل��زم��ات احلفالت 

واملوؤمترات يف مركز دبي التجاري العاملي. 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب  اآخ��ر  من جانب 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي..مر�شوما 
باإن�شاء جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع .. كما 
اجلائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  بت�شكيل  ق���رارا  �شموه  اأ���ش��در 
برئا�شة معايل الفريق �شاحي خلفان متيم قائد عام 

�شرطة دبي.                                 التفا�شيل )�س2(

   

�لنطق باحلكم يف ق�ضية �النتماء �إىل 
�لتنظيم �ل�ضري غري �مل�ضروع يوليو �لقادم 

•• ابوظبي-وام: 

وا�شلت دائرة اأمن الدولة يف املحكمة الحتادية العليا برئا�شة القا�شي 
لال�شتماع   2013 مايو   21 الثالثاء  �شباح  جل�شاتها  الهاجري  فالح 
ال�شري  التنظيم  اإىل  النتماء  ق�شية  يف  املتهمني  عن  الدفاع  ملرافعات 
غري امل�شروع. وقد ح�شر جل�شة اأم�س مبقر املحكمة يف اأبوظبي 73 من 
املتهمني و12 من املتهمات كما ح�شرها 134 من اأهايل املتهمني و 16 
من ممثلي و�شائل الإعالم و5 من اأع�شاء منظمات املجتمع املدين من 
بينهم 3 من جمعية الإمارات حلقوق الإن�شان و2 من جمعية الإمارات 
للحقوقيني والقانونيني كما ح�شر اجلل�شة 7 من املحامني عن املتهمني 
اأم�س  املحكمة يف ختام جل�شة  وق��ررت  العامة.   النيابة  اأع�شاء  6 من  و 

حجز الق�شية جلل�شة الثاين من �شهر يوليو القادم للنطق باحلكم.

 مليون درهم تكلفة بر�مج �لهالل �الأحمر 
�الإغاثية �خلارجية خالل �أربعة �أ�ضهر

•• اأبوظبي-وام: 

بلغت تكلفة الربامج و العمليات الإغاثية التي نفذتها هيئة الهالل الأحمر 
خارج الدولة يف الفرتة من يناير املا�شي وحتى ابريل املا�شي 41 مليونا 
و 142 األفا و 743 درهما ا�شتفادت منها �شت دول �شهدت خالل الفرتة 
املعنية اأزمات وكوارث اإن�شانية تاأثرت بها �شرائح كبرية من �شكان تلك الدول. 
وجاء يف تقرير لهيئة الهالل الحمر ان الأزمة ال�شورية و�شحاياها من 
املدنيني احتلت م�شاحة وا�شعة من حتركات الهيئة الإن�شانية خالل ال�شهر 
الربعة املا�شية وبلغت قيمة برامج الهيئة للنازحني والالجئني ال�شوريني 

يف دول اجلوار ال�شورية 22 مليونا و 724 األفا و 875 درهما.
التفا�شيل )�س5(

زار معر�ض الت�صميم الداخلي مبركز دبي التجاري العاملي

حممد بن ر��ضد ي�ضدر مر�ضوما باإن�ضاء جائزة 
دبي خلدمة �ملجتمع وقر�ر� بت�ضكيل جمل�س �أمنائها

�صهد انطالق املرحلة الثانية من مبادرة اأب�صر ودعا كافة اجلهات ذات ال�صلة لدعمها   

حممد بن ز�يد: رئي�س �لدولة حري�س على حتقيق تطلعات 
�أبنائه �ل�ضباب وتوفري كل �ضبل �ال�ضتقر�ر و�لعي�س �لكرمي لهم

�ل�ضعودية تعتقل 10 �أ�ضخا�س 
يف ق�ضية جت�ض�س ل�ضالح �إير�ن

•• الريا�ض-وام:

اآخرين  اأ�شخا�س  ع�شرة  اعتقال  اأم�س  ال�شعودية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
يف ق�شية جت�ش�س ل�شالح اإيران كانت اأعلنت عنها يف �شهر مار�س املا�شي 
م�شرية اىل ان املجموعة اجلديدة ت�شم ثمانية �شعوديني ولبنانيا واحدا 
اأم�س  بيان  يف  الداخلية  ب���وزارة  الأم��ن��ي  املتحدث  وق��ال  واح���دا.  وتركيا 
عنا�شر خلية  18 من  على  القب�س  ب�شاأن  عنه  الإع��الن  �شبق  ملا  اإحلاقا 
بينهم  وم��ن  الإي��ران��ي��ة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  اأج��ه��زة  ل�شالح  بالتج�ش�س  ت��ق��وم 
التحقيقات  نتائج  ف��اإن  مواطنون  والبقية  اإي���راين  واآخ���ر  لبناين  مقيم 
اإيقاف  اإىل  اأدت  ق��د  املخت�ش�ة  الأمنية  الأج��ه��زة  جتريها  التي  املرحلية 
التج�ش�شية لهذه اخللية من بينهم  الأعمال  اآخرين لتورطهم يف  ع�شرة 
اأنه  واأ�شاف  تركي.  واآخ��ر  لبناين  مقيم  اإىل  بالإ�شافة  �شعوديني  ثمانية 
مت اإخالء �شبيل مقيم لبناين األقي القب�س عليه �شمن املجموعة الأوىل 
اإجمايل  ي�شبح  وبذلك  بعنا�شر هذه اخللية  ارتباطه  ثبوت  لعدم  وذلك 
املوق�وفني يف هذه الق�ش�ية 27 �شخ�شا منهم 24 مواطنا �شعوديا وثالثة 
مقيمني من اجلن�شية الإيرانية والرتكية واللبنانية. واأكد املتحدث اأنه 
النظامية بحقهم متهيدا لإحالتهم للجهات  الإج��راءات  ا�شتكمال  �شيتم 

العدلية.  

ق�ضف  يف  م�����ض��ل��ح  م��ق��ت��ل   
ج�����وي ل���ق���ري���ة ب�����ض��ي��ن��اء 
و�ع��ت��ق��ال ث��الث��ة �آخ��ري��ن

•• القاهرة -رويرتز:

قال التلفزيون امل�شري ان م�شلحا 
قتل اأم�س الثالثاء يف ق�شف جوي 
�شيناء  ���ش��م��ال  مبحافظة  ل��ق��ري��ة 
املا�شي  ال����ش���ب���وع  ���ش��ه��دت  ال���ت���ي 
لل�شغط  جمندين  �شبعة  خطف 
م���ن اج���ل الف�����راج ع���ن ���ش��ج��ن��اء.
واأ�شاف اأن القوات املهاجمة األقت 
م�شلحني  ث��الث��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 
�شيارات  ث��م��اين  ع��ل��ى  وا���ش��ت��ول��ت 

تخ�س العنا�شر امل�شلحة.
اجلي�س  م����ن  ق�������وات  وت���������ش����ارك 
م��الح��ق��ة خاطفي  وال�����ش��رط��ة يف 

املجندين.

•• ابوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  اأ���ش��اد   
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ال�شمو  ل�شاحب  اأب�شر  مب��ب��ادرة  امل�شلحة  للقوات 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
يف  الوطنية  ال��ك��وادر  م�شاركة  لتعزيز  اهلل  حفظه 

قيمة  مبادرة  انها  اىل  �شموه  م�شريا  العمل  �شوق 
ونوعية ت�شب يف م�شلحة الوطن واملواطنني وهو 
ما نعهده دائما من �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
ال�شباب  اأب���ن���اءه  وت��ط��ل��ع��ات  م��ت��ط��ل��ب��ات  يف حت��ق��ي��ق 
وحتقيق احتياجاتهم وحر�شه على توفري كل �شبل 

ال�شتقرار والعي�س الكرمي لهم.
التفا�شيل )�س2(

الفجر........    04:11            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:47   
املغرب.....   07:04  
الع�صاء......   08:34

مباين املواطنني املهدمة جراء الق�شف الوح�شي من قبل النظام وكتائب حزب اهلل على مدينة حم�س اأم�س )رويرتز( 

ال�شرطة تعاين مكان النفجار الذي اأودى بحياة الع�شرات

حممد بن زايد خالل ح�شوره اإطالق املرحلة الثانية من مبادرة اب�شر  )وام(حممد بن را�شد خالل جولته يف معر�س الت�شميم الداخلي   )وام(

•• عوا�صم-وكاالت:

اإن  الإخ��ب��اري��ة  ���ش��ام  �شبكة  ق��ال��ت 
ال���ط���ريان احل��رب��ي ج���دد ق�شفه 
بريف  ال���ق�������ش���ري  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى 
التي  امل����دي����ن����ة  وه�������ي  ح����م���������س، 
ت�����ش��ه��د ا���ش��ت��ب��اك��ات م�����ش��ت��م��رة يف 
النظامية  القوات  حم��اولت  ظل 
م��ن ح��زب اهلل  بعنا�شر  امل��دع��م��ة 
وتعر�شت  اق��ت��ح��ام��ه��ا،  ال��ل��ب��ن��اين 
�شورية لق�شف من  وبلدات  مدن 

القوات النظامية.
ق�شف  اأن  �شام  �شبكة  واأو�شحت   
ال���ط���ريان احل���رب���ي ع��ل��ى مدينة 
الق�شري تزامن مع ق�شف عنيف 
املدينة،  على  الثقيلة  باملدفعية 
م�شتمرة  ال�شتباكات  اأن  واأك���دت 
يف حميط املدينة وب�شاتينها بني 
اجل��ي�����س ال�����ش��وري احل���ر وق���وات 
�شخمة  باأعداد  املدعومة  النظام 

من قوات حزب اهلل.
ويقول نا�شطون اإن نحو 65 من 
مقاتلي حزب اهلل قتلوا منذ بداية 
الأ�شبوع اأثناء حماولتهم الت�شلل 
التي  الق�شري  مدينة  ق��رى  اإىل 
املعار�شة  مقاتلو  عليها  ي�شيطر 

من اأكرث من عام.

باملدفعية  عنيف  ا�شتهدف ق�شف 
برزة  اأح��ي��اء  وال��دب��اب��ات  الثقيلة 
اجلنوبية،  دم�شق  واأحياء  وجوبر 
برزة  اأح��ي��اء  ا�شتباكات يف  ظ��ل  يف 

وخميم الريموك.
�شيا�شيا قالت م�شادر دبلوما�شية 
اأوروبية اإن النظام ال�شوري و�شع 
متهيدا  وزراء  ب��خ��م�����ش��ة  ق��ائ��م��ة 
ملفاو�شات حمتملة مع املعار�شة. 
وع�����ربت اإي�������ران ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا يف 
تنظيمه  املزمع  باملوؤمتر  امل�شاركة 
القادم،  ال�شهر  خ��الل  جنيف  يف 
بالقاهرة  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت  ف��ي��م��ا 
اأ������ش�����غ�����ال الج�����ت�����م�����اع ال�����ط�����ارئ 
العربية  ب��اجل��ام��ع��ة  ل��ل��م��ن��دوب��ني 

ملناق�شة الو�شع ب�شوريا.
الحتاد  يف  دبلوما�شي  ق��ال  دوليا 
الوروب���������ي اأم���������س ال���ث���الث���اء ان 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ط��ل��ب��ت م���ن الحت����اد 
الع�شكري  اجل��ن��اح  ادراج  ر�شميا 
اللبنانية  اهلل  ح�����زب  جل���م���اع���ة 
باملنظمات  اخلا�شة  قائمته  على 
الرهابية..  بعدما اتهمت بلغاريا 
اجلماعة يف اخلام�س من فرباير 
�شباط بتنفيذ هجوم بقنبلة على 
املطلة  ب��ورج��ا���س  مبدينة  حافلة 

على البحر ال�شود.

لندن تطالب بو�صع حزب اهلل على قائمة الإرهاب

�لق�ضري ت�ضمد يف وجه وح�ضية �لنظامي ودم�ضق تقرتح وفد� للتفاو�س مع �ملعار�ضة 
  

•• كابول- ا.ف.ب:

اأح���د ع�شر ع��ل��ى الق���ل من  ق��ت��ل 
ع��ن��ا���ش��ر ال�����ش��رط��ة الف��غ��ان��ي��ة يف 
والع�شرين  الرب�������ع  ال�������ش���اع���ات 
ت�شبب  ه���ج���وم���ني  يف  الخ��������رية 
مواجهة  ان��������دلع  يف  اح���ده���م���ا 
ب���ني متمردي  ي��وم��ني  ا���ش��ت��م��رت 
ط����ال����ب����ان وق���������وات اف���غ���ان���ي���ة يف 
ال�شلطات  اع��ل��ن��ت  ك��م��ا  اجل���ن���وب، 

املحلية.
الق��ل من  على  قتل خم�شة  فقد 
متمردا  و26  ال�شرطة  عنا�شر 
خالل تبادل لطالق النار اندلع 
هلمند،  ولي��ة  يف  الث��ن��ني  �شباح 
اجلنوب،  يف  طالبان  معاقل  اح��د 
ك��م��ا اك���د امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م وزارة 
الداخلية �شديق �شديقي.وتعذر 
من  احل�شيلة  ه���ذه  م��ن  ال��ت��اأك��د 

م�شدر م�شتقل.
مراكز  ط��ال��ب��ان  عنا�شر  وه��اج��م 
اقليم  يف  ل��ل�����ش��رط��ة  وح�����واج�����ز 

�شانغني، امل�شهور با�شطراباته، ما 
ا�شتدعى ردا من القوات الفغانية 
التي �شدتهم، كما اعلن من جهته 
القليمي  احلاكم  با�شم  املتحدث 
عمر زواك، مو�شحا ان املواجهات 

م�شتمرة ب�شكل متقطع.
وتنت�شر معلومات متناق�شة حول 
�شاركوا يف  الذين  املتمردين  عدد 

الثالثاء.  وق����ع  ال�����ذي  ال��ه��ج��وم 
القليمية  ال�����ش��ل��ط��ات  وحت��دث��ت 
طالبان،  عنا�شر  م��ن  م��ئ��ات  ع��ن 
اىل  الداخلية  وزارة  ا�شارت  فيما 
الطل�شي  احل���ل���ف  وق������وة  م���ئ���ة، 
الهجوم  ه��ذا  ان  خم�شني.ال  اىل 
حركة  ت�شنه  ال����ذي  الع��ن��ف  ه��و 

طالبان.

التلفزيونية  املنار  قناة  وعر�شت 
لقطات  اهلل  حل�������زب  ال����ت����اب����ع����ة 
ل��ت�����ش��ي��ي��ع خ��م�����ش��ة ع��ن��ا���ش��ر من 
اجلنوبية  ال�����ش��اح��ي��ة  يف  احل����زب 
ل���ب���ريوت وال���ب���ق���اع، م�����ش��رية اإىل 
اأدائهم  خ���الل  ق�����ش��وا  ه����وؤلء  اأن 

واجبهم اجلهادي.
ال�شوري حلقوق  للمر�شد  ووفقا 

الإن�����ش��ان، ف��اإن عنا�شر ح��زب اهلل 
والقوات النظامية ي�شنون هجوما 
قا�شيا على املدينة الإ�شرتاتيجية 
اأ�شا�شية  و�شل  �شلة  ت�شكل  التي 
ال�شوري،  وال�����ش��اح��ل  دم�شق  ب��ني 
لقربها من  رئي�شيا  اإم��داد  وخ��ط 

احلدود اللبنانية.
واأكد الناطق با�شم جبهة حم�س 

اأرك�����ان اجلي�س  ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع��ة 
اأن  للجزيرة  العلي  �شهيب  احلر 
ي�شيطر  ي����زال  ل  احل���ر  اجل��ي�����س 

على مدينة الق�شري.
�شام  �شبكة  قالت  اآخ��ر  من جانب 
ق�شف  احل����رب����ي  ال����ط����ريان  اإن 
القابون  بحي  ال�شناعية  املنطقة 
حني  يف  دم�������ش���ق،  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 

�لنجيفي يتهم �ملالكي بالتمّرد على �لد�ضتورمقتل 11 من عنا�ضر �ل�ضرطة يف هجومني باأفغان�ضتان
•• بغداد-يو بي اأي:

احلكومة  رئي�س  ام�س  النجيفي،  اأ�شامة  العراقي  ال��ربمل��ان  رئي�س  اتهم 
نوري املالكي بعدم احرتام ال�شلطة الت�شريعية والتمّرد عليها، واأعلن عن 
نّيته الدعوة اىل عقد موؤمتر وطني للخروج من الأزمة ال�شيا�شية التي 
تع�شف بالبالد. وقال النجيفي يف موؤمتر �شحايف عقده مببنى جمل�س 
نواب  الد�شتور وحتري�شه  اأثبت مت��ّرده على  رئي�س احلكومة  اإن  النواب، 
والت�شريعي من موقع  الرقابي  الربملان دوره  ال�شعب على عدم ممار�شة 
من  كبري  م�شتوى  على  املالكي  يكون  اأن  نتمنى  كنا  واأ���ش��اف  امل�شوؤولية. 
ال�شجاعة لي�شرح اأ�شباب اخلروقات الأمنية، واأ�شباب التق�شري يف الأجهزة 
عدم  على  ال��ن��واب  بتحري�س  احلكومة  رئي�س  النجيفي  واتهم  الأمنية. 

ح�شور جل�شات الربملان وخرق الد�شتور. 

 جتمع يف عدن الأن�ضار �حلر�ك �جلنوبي يطالب باالنف�ضال
•• �صنعاء- ا.ف.ب:

اليمن،  م��دن ج��ن��وب  ك��ربى  ع��دن  ال��ث��الث��اء يف  ال�شخا�س  جتمع الف 
للمطالبة بانف�شال هذه املنطقة بعد 23 عاما على توحيد البالد، وفق 
حملوا  الذين  املتظاهرون  ونظم  بر�س.  فران�س  وكالة  مرا�شل  اف��اد  ما 
املوجود يف  للزعيم اجلنوبي  ال�شابقة و�شورا  اليمن  دولة جنوب  رايات 
مك�شر  خ��ور  يف  العرو�س  �شاحة  يف  جتمعهم  البي�س،  �شامل  علي  املنفى 
م��رددي��ن ه��ت��اف��ات ت��دع��و لن��ف�����ش��ال اجل��ن��وب ع��ن ال�شلطة امل��رك��زي��ة يف 

�شنعاء.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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حممد بن ر��ضد ي�ضدر مر�ضوما باإن�ضاء جائزة دبي خلدمة �ملجتمع وقر�ر� بت�ضكيل جمل�س �أمنائها
العامة للمجل�س التنفيذي يف دبي و بلدية دبي و هيئة ال�شحة و هيئة تنمية 
املجتمع وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية. وحدد املر�شوم مهام واخت�شا�شات 
جمل�س اأمناء اجلائزة مبا يف ذلك اعتماد �شيا�شتها العامة و خططها ال�شنوية 
يف �شوء الأهداف املحددة لها و اإقرار املعايري والأ�ش�س التي يتم على اأ�شا�شها 
اختيار الفائزين بجانب ت�شكيل جلان التحكيم وفرق العمل املتخ�ش�شة وفق 
يتم  و  �شدورهما  ت��اري��خ  م��ن  ال��ق��رار  و  باملر�شوم  ويعمل  اجل��ائ��زة.  متطلبات 
خلدمة  التقديرية  دبي  جائزة  اإن�شاء  وياأتي  الر�شمية.  اجلريدة  يف  ن�شرهما 
املجتمع احتفاء مبن يظهرون التزاما بامل�شوؤولية املجتمعية حيث تهدف اإىل 
تكرمي الأفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة الذين يقدمون خدمات جليلة 
للمجتمع من خالل املبادرات والأعمال التي يقدمونها يف جمالت الرعاية 

الجتماعية وال�شحية والتعليمية و غريها من املجالت الأخرى التي تخدم 
جمتمع الإمارة وترمي اإىل حتقيق ال�شتقرار والتكامل والتكاتف بني اأفراده 
اأو  اأرب��اح مادية  اإىل حتقيق  النظر  .. ليكون جمتمعا حيويا و مرتابطا دون 
�شمو  اأ�شدر   ..  2013 ل�شنة   16 املر�شوم رقم  مكا�شب �شخ�شية. ومبوجب 
املجل�س  رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان 
التنفيذي لإمارة دبي.. قرار املجل�س التنفيذي رقم 8 ل�شنة 2013 بتعيني 
�شعادة اللواء حممد �شعيد املري نائب مدير الإدارة العامة خلدمة املجتمع 
التقديرية خلدمة  ل� جائزة دبي  اأمينا عاما   .. العامة ل�شرطة دبي  بالقيادة 
يعمل  اأن  على  دب��ي  �شرطة  يف  الأ�شلية  مهامه  اإىل  اإ�شافة  ..وذل���ك  املجتمع 

بالقرار من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

••  دبي-وام: 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي..مر�شوما باإن�شاء 
جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع .. كما اأ�شدر �شموه قرارا بت�شكيل جمل�س 
اأمناء اجلائزة برئا�شة معايل الفريق �شاحي خلفان متيم قائد عام �شرطة دبي. 
ون�س القرار رقم 6 ل�شنة 2013 على ت�شكيل جمل�س اأمناء اجلائزة بع�شوية 
بن  حممد  واأحمد  للرئي�س  نائبا  املزينة  مطر  خمي�س  اللواء  من  كل  �شعادة 
حميدان و حممد �شعيد املري و اأحمد حمدان بن دملوك..والدكتور من�شور 
بن عبيد ال�شيخ اإ�شافة اإىل ممثل واحد عن كل من اجلهات التالية.. الأمانة 

�خلارجية تبحث 
�لعالقات مع �ل�ضني

••  ابوظبي-وام:

اإدارة  مدير  اخللويف  حممد  جا�شم  الدكتور  �شعادة  ا�شتقبل 
ال�شوؤون الآ�شيوية يف مكتبه بديوان عام الوزارة ال�شيد وانغ 
 . الدولة  لدى  ال�شعبية  ال�شني  �شفري جمهورية  ت�شاو  يونغ 
ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية و�شبل تعزيز فر�س 
امل�شالح  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  كافة  الأ�شعدة  على  التعاون 
للدورة  الع�����داد  مناق�شة  مت  ك��م��ا  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل�����ش��رتك��ة 
ال�شيني  التعاون  ملنتدى  كبارامل�شوؤولني  لجتماع  العا�شرة 

العربي املزمع عقدها يف نهاية مايو اجلاري يف ال�شني. 

حممد بن ر��ضد يقوم بزيارة ملعر�س �لت�ضميم �لد�خلي مبركز دبي �لتجاري �لعاملي
••  دبي-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  �����ش����اح����ب  ق�������ام   
حم��م��د ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت��وم نائب 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�����������وزراء ح����اك����م دب������ي رع�������اه اهلل 
الداخلي  الت�شميم  ملعر�س  بزيارة 
معدات  ومعر�س  املكاتب  ومعر�س 
واملوؤمترات  احلفالت  وم�شتلزمات 
يف مركز دبي التجاري العاملي. وقد 
الثالثة  امل��ع��ار���س  يف  �شموه  جت��ول 
ي��راف��ق��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
حم��م��د ب���ن را����ش���د ال م��ك��ت��وم ويل 
ال�����ش��ي��خ مكتوم  ع��ه��د دب����ي و���ش��م��و 
مكتوم  ال  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
نائب حاكم دبي وال�شيخ �شعيد بن 

التحية  ����ش���م���وه  ب���ادل���ه���م  ال����ذي����ن 
م���رح���ب���ا ب���ه���م يف دول������ة الم�������ارات 
�شعادته بهذا احل�شور  ومعربا عن 
امل��ك��ث��ف ل��ل�����ش��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة جنبا 
العاملية  ال�����ش��رك��ات  م���ع  ج��ن��ب  اإىل 
الكربى التي حتر�س على امل�شاركة 
اقبال  ال��ذي يلقى  التجمع  ه��ذا  يف 
والعار�شني  ال�����زوار  م��ن  م��ت��زاي��دا 
ب��ع��د ع����ام. وان��ت��ق��ل �شاحب  ع��ام��ا 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي اإىل 
معر�س  حيث  �شعيد  ال�شيخ  قاعة 
امل����ك����ات����ب وجت����ه����ي����زات����ه����ا وال�������ذي 
حمليا  عار�شا   120 نحو  ي�شارك 
جتهزات  اأح���دث  يعر�شون  وع��امل��ي��ا 
املفرو�شات والت�شاميم  املكاتب من 

مكتوم بن جمعة ال مكتوم و�شعادة 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
بدبي  وال�شيافة  الت�شريفات  دائرة 
و�شعادة هالل �شعيد املري الرئي�س 
التجاري  دب����ي  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�شمو  ال��ع��امل��ي. وا���ش��ت��ه��ل ���ش��اح��ب 
مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
التي   8 رق����م  ال���ق���ااع���ة  ج��ول��ت��ه يف 
ت�شم العديد من اجنحة ال�شركات 
يف  املتخ�ش�شة  والجنبية  املحلية 
للمنازل  الداخلي  الت�شميم  اأعمال 
�شموه  اطلع  اإذ  والفنادق  والق�شور 
على اخر مبتكرات عامل املفرو�شات 
والك�����ش�����ش��وارات احل��دي��ث��ة وجتول 
ومن�شات  اأج����ن����ح����ة  ب����ني  ����ش���م���وه 
العار�شني  ترحيب  و�شط  العر�س 

م�شتلزمات  من  وغريها  وال�شاءة 
والدارات  ال�����ش��رك��ات  يف  امل���ك���ات���ب 
وال�����وزارات وغ��ريه��ا. وع���رج �شموه 
ق��اع��ات معر�س  خ���الل ج��ول��ت��ه يف 
ال��ت�����ش��م��ي��م ال��داخ��ل��ي ان��دي��ك�����س يف 
دورت�����ه ال��ث��ال��ث��ة وال��ع�����ش��ري��ن على 
5 ح��ي��ث ���ش��اه��د �شموه  ق��اع��ة رق���م 
مرة  لول  تدخل  حديثة  منتجات 
ال�����ش��رق الو���ش��ط ل�شركات  ا���ش��واق 
و�شينية  واملانية  وتركية  ايطالية 
وغريها وابدى �شموه اإعجابه بهذه 
الع�شر  روح  تعك�س  التي  املنتجات 
واحلداثة يف عامل الديكور الداخلي 
اإىل ذل���ك. ويف قاعة  والث����اث وم��ا 
التجاري  دبي  مبركز  را�شد  ال�شيخ 
نائب  ال�شمو  �شاحب  اطلع  العاملي 

رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ومرافقوه  دب�����ي  ح���اك���م  ال���������وزراء 
واملعدات  التجهيزات  اأح���دث  على 
وم�������ش���ت���ل���زم���ات ت��ن��ظ��ي��م الف�������راح 
اخلطابية  واملهرجانات  واحلفالت 
وتعر�س  وغ���ريه���ا  وال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
ق���راب���ة ت�����ش��ع��ني ���ش��رك��ة م���ن خم�س 
ع�شرة دولة مبا فيها دولة المارات 
املعدات  م���ن  احل��دي��ث��ة  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
باملهرجانات  اخلا�شة  والتجهيزات 
وغريها.  واحل���ف���الت  والع����را�����س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اختتم  ث��م 
مكتوم جولته  ال  را�شد  بن  حممد 
يف املعار�س الثالثة يف قاعة ال�شيخ 
ت�شع  نحو  ت�شت�شيف  ال��ت��ي  مكتوم 
وع�شرين �شركة من دولة المارات 

يف  متخ�ش�شة  اخ���رى  دول  وارب����ع 
واملهرجانات  احل����ف����الت  ت��ن��ظ��ي��م 
�شاحب  املنا�شبات.  ك��ل  يف  العاملية 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
اطلع  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 

خ����الل اجل���ول���ة م���ن ه����الل امل���ري 
مدير عام دائرة ال�شياحة والت�شويق 
التجاري يف دبي على تقرير تطور 
والزيادة  دبي  يف  ال�شياحي  القطاع 
يف ع��دد �شياح الم��ارة وزواره���ا من 

املنطقة والعامل خا�شة جلهة  دول 
ال�شغال  ون�شبة  العائلية  ال�شياحة 
يف فنادق دبي التي ارتفعت يف العام 
 10 اجل������اري اىل م���ا ي���زي���د ع��ل��ى 

باملائة مقارنة يف العام املن�شرم.

�ضرطة �أبوظبي توقع مذكرتي تفاهم مع مو��ضالت �الإمار�ت وبنك �أبوظبي �لوطني
••  اأبوظبي-وام:

 �شهد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية يوم الثنني 
ت��ف��اه��م بني  ت��وق��ي��ع م���ذك���رت���ي   ..
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
للعمليات  العامة  ب����الإدارة  ممثلة 
ال�شرطة  اإدارة   - ال�������ش���رط���ي���ة 
موا�شالت  م���ن  وك����ل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الوطني  اأبوظبي  وبنك  الإم����ارات 
للتمويل  ال����وط����ن����ي  واأب�����وظ�����ب�����ي 
توقيع  ح�����ش��ر  ك��م��ا   . الإ����ش���الم���ي 
العامة  القيادة  مقر  يف  املذكرتني 
ال���ل���واء الركن  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة 
�شامل  احل������ريي  ع��ب��ي��د  ال���دك���ت���ور 
الكتبي نائب القائد العام ل�شرطة 
اأبوظبي واللواء خليل داوود بدران 
مدير عام املالية واخلدمات واللواء 
عام  م��دي��ر  الري�شي  نا�شر  اأح��م��د 
العمليات املركزية ب�شرطة اأبوظبي 
. وقع مذكرة التفاهم الأوىل اللواء 
حممد بن العو�شي املنهايل مدير 
ب�شرطة  ال�شرطية  العمليات  ع��ام 
اأبوظبي وحممد عبداهلل اجلرمن 
م��دي��ر ع���ام م��وا���ش��الت الإم�����ارات. 
وتركز على تاأ�شي�س عالقة �شراكة 
باملنفعة  ت��ع��ود  وم���ت���ط���ورة  دائ���م���ة 
الق�شوى من  وال�شتفادة  املتبادلة 
الإمكانات الب�شرية واملادية املتاحة 
ل��ك��ل ط���رف مب���ا ي�����ش��ه��م يف خدمة 
دولتنا  ورف���ع���ة  وت���ق���دم  امل��ج��ت��م��ع 
التفاهم  م��ذك��رة  . ووق���ع  ال��غ��ال��ي��ة 
ب�����ش��اأن خ��ف�����س اجلرمية  ال��ث��ان��ي��ة 
ورف������ع م�����ش��ت��وى احل�������س الأم���ن���ي 

اللواء  البنوك  جمال  يف  للعاملني 
حممد بن العو�شي املنهايل مدير 
عام العمليات ال�شرطية يف �شرطة 
العتيبة  خلف  وع��ب��داهلل  اأب��وظ��ب��ي 
املحلي  امل�شريف  القطاع  عام  مدير 

الإ�شالمية  امل�شرفية  واخل��دم��ات 
يف بنك اأبوظبي الوطني . وح�شر 
العقيد  اأي�����ش��ا  امل��ذك��رت��ني  ت��وق��ي��ع 
اإدارة  م���دي���ر  ال�������ش���اع���دي  ����ش���ع���ود 
الوزير  ���ش��م��و  م��ك��ت��ب  ���ش��ك��رت��اري��ة 

واملقدم مبارك بن حمريوم مدير 
ب�شرطة  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة 
ال�شباط  م����ن  وع�������دد  اأب����وظ����ب����ي 
وامل�شوؤولني يف موا�شالت الإمارات 

وبنك اأبوظبي الوطني . 

كلية �ل�ضرطة تعتمد خطة �لدر��ضة 
و�لتدريب للعام 2013 – 2014

••  اأبوظبي-وام:

ال�شرطة  كلية  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
الكلية  الدرا�شة والتدريب يف  خطتي 
 2014-  2013 ال��درا���ش��ي  ل��ل��ع��ام 
الثامنة  امل��ر���ش��ح��ني  دف���ع���ة  ق���ب���ول  و 
املجل�س  وا���ش��ت��ع��ر���س  وال��ع�����ش��ري��ن. 
خالل اجتماعه الدوري الذي عقد يف 
مقر الكلية يف اأبوظبي برئا�شة اللواء 
عام  اأم��ني  النعيمي  خلريباين  نا�شر 
م��ك��ت��ب ���ش��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية رئي�س املجل�س 
املدرجة  امل���و����ش���وع���ات  م���ن  ع�����ددا   ..
ب�شاأنها  واتخذ  الأع��م��ال  ج��دول  على 
القرارات والتو�شيات املنا�شبة. واأثنى 
حل�شولها  الكلية  اأداء  على  املجل�س 
للمناف�شات  ال��ع��ام  ال��ت��ف��وق  درع  على 
الداخلية  لوزارة  ال�شاد�شة  الريا�شية 
 .  2008  1900 الآي����زو  ���ش��ه��ادة  و 

�الأجيال �ل�ضابة ت�ضارك يف تر�ضيحات جائزة �أبوظبي يف جميع �أرجاء �الإمارة
••  اأبوظبي-وام: 

ت�����ش��ارك ج��م��ي��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع م���ن خم��ت��ل��ف الأعمار 
واجلن�شيات يف تر�شيحات جائزة اأبوظبي 2013 والتي 
تهدف اإىل تكرمي اأ�شحاب الإ�شهامات النبيلة والأعمال 

اخلرية وكل من كان له دور يف خدمة اإمارة اأبوظبي.
الفئات  خمتلف  م�شاركة  الرت�شيح  �شناديق  وت�شهد 
ال�شت  عمر  ذوي  ال�شغار  الأط��ف��ال  م��ن  ب��دءا  العمرية 
���ش��ن��وات اإىل ط����الب اجل���ام���ع���ات ال���ذي���ن ����ش���ارك���وا من 
عرب  اأو  الرت�شيح  مراكز  يف  الرت�شيحات  تعبئة  خ��الل 

ال�شتمارات اللكرتونية يف املوقع اللكرتوين.
ومن بني هوؤلء ال�شباب امل�شاركني يف تر�شيحات جائزة 
اأب��وظ��ب��ي ك��ان��ت امل��ت��زجل��ة الإم��ارات��ي��ة زه���رة لري حيث 
اأع�شاء  من  غريها  جانب  اإىل  الرت�شيحات  يف  �شاركت 

فريق اأبوظبي للتزلج على اجلليد.
كاأول  ال��ت��اري��خ  يف  ا�شمها  �شجلت  التي   - زه��رة  وع��ربت 
م��ت��زجل��ة اإم���ارات���ي���ة ت�����ش��ارك يف م�����ش��اب��ق��ة دول��ي��ة - عن 
�شعادتها للم�شاركة يف تر�شيح اأ�شحاب الإ�شهامات التي 
خالل  م��ن  ميكننا  وق��ال��ت   .. اأبوظبي  يف  بالنفع  ع��ادت 

امل�شاركة يف الرت�شيحات اأن نعرب عن تقديرنا لأ�شحاب 
الإجنازات واإنه لأمر رائع اأن نحظى بفر�شة للم�شاركة 
اخلري  اأع���م���ال  ن�شر  اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  ه���ذه  يف 

والتعريف باأ�شحابها .
بجولة يف  انطلق  قد  اأبوظبي  فريق عمل جائزة  وك��ان 
اأرجاء الإمارة مع انطالق مرحلة الرت�شيحات للجائزة 
الرت�شيح  �شناديق  ل��ت��زور  امل��ا���ش��ي  اأب��ري��ل   21 ب��ت��اري��خ 

املدار�س واجلامعات يف خمتلف اأرجاء الإمارة.
اجلامعات  جميع  اإىل  لي�شل  جولته  الفريق  و�شيكمل 
واملدار�س بهدف اإ�شراك فئة ال�شباب يف فرتة الرت�شيح 
مايو   31 بتاريخ  الرت�شيحات  باب  اإغ��الق  حتى موعد 
يف  متوفرة  الرت�شيح  �شناديق  بع�س  و�شتبقى  احل��ايل 
الأماكن التي تتميز بزيادة عدد الطالب كجامعة زايد.
الغربية  واملنطقة  ال��ع��ني  مدينة  يف  لل�شباب  ك��ان  كما 
امل�شاركني  بني  فمن  اأبوظبي  جلائزة  للرت�شيح  فر�شة 
من  البالغ  ويل�شون  كالوم  الطفل  كان  الرت�شيحات  يف 
بامل�شاركة  �شعادته  عن  عرب  وال��ذي  �شنوات  ت�شع  العمر 
ب��ق��ول��ه ل��ق��د ���ش��ارك��ت ب��رت���ش��ي��ح اأح����د اأ���ش��ات��ذت��ي الذين 

�شاعدوين كثريا خالل العام املا�شي.
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يف حفل دورتها الأوىل للعام 2012- 2013 
�لقط���ام��ي يك���رم �لفائ��زي���ن بجائ���زة �الإم���ار�ت لالأد�ء �لرتب����وي �ملتمي����ز

•• ابوظبي – الفجر

 ( العربية  باللغة  متقدماً  الإم��ارات للجودة برناجماً  اطلقت جمعية 
اأحد  مع  بالتعاون  للموؤ�ش�شات  املجتمعية  امل�شوؤولية  لأخ�شائي  الأم( 
بيوت اخلربة العاملة يف جمال ال�شتدامة والتميز املوؤ�ش�شي �شركة نايا 
اأجل  ب��الأردن من  للتميز  الأعمال اخل�شراء  بابوظبي و�شركة  ميديا 
تعزيز الدور التوعوي الذي تقوم به اجلمعية يف ن�شر الوعي و توطني 
وذل��ك خالل  املوؤ�ش�شي  التميز  و  املعرفة يف خمتلف جم��الت اجل��ودة 

الفرتة من 16 ولغاية 19 يونيو القادم بفندق ميلينيوم ابوظبي. 
و اأكدت جمعية الإمارات للجودة اأن ت�شميم هذا الربنامج ال�شامل مت 
يتم  للموؤ�ش�شات  املجتمعية  امل�شوؤولية  اأخ�شائي  لإع��داد جمموعة من 
من خالله ا�شتعرا�س تطور مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات 
وفقاً ملظلة املنظمات الدولية املخت�شة والطالع على بع�س التجارب 
املجتمعية  امل�شوؤولية  امل�شاركني من تطبيق  املميزة ومتكني  املوؤ�ش�شية 
منهجية  بناء  من  ومتكينهم  املمار�شات  لأف�شل  وفقاً  موؤ�ش�شاتهم  يف 
 ISO( م��ع��اي��ري  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  للموؤ�ش�شة  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

بتقييم  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  خ��الل  امل��ت��درب��ني  ي��ق��وم  و   .  )26000
املعتمدة   )EFQM( املوؤ�ش�شي  التميز  معايري  بح�شب  املوؤ�ش�شة 
امل�شوؤولية  ت��ق��اري��ر  ال���الزم���ة لإع�����داد  ب��امل��ه��ارات  امل�����ش��ارك��ني  وت���زوي���د 
املجتمعية للموؤ�ش�شات بح�شب معايري )GRI( والطالع على اأف�شل 

التجارب املحلية والعربية والدولية يف امل�شوؤولية املجتمعية.
يف  العاملني  ك��اف��ة  ي�شتهدف  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  جت��در 
القطاع  و�شركات  املوؤ�ش�شات احلكومية  املجتمعية يف  امل�شوؤولية  جمال 
واأق�شام  املوؤ�ش�شي  والت�شال  العامة  العالقات  والعاملون يف  اخلا�س. 

اجلودة والتميز املوؤ�ش�شي والعاملون يف اإدارة املوارد الب�شرية وكل من 
�شتكون  املتدربني  �شهادات  كافة  واأن  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال��دخ��ول  يرغب 
معتمدة من قبل جمعية الإمارات للجودة . و ت�شعى جمعية الإمارات 
للجودة اإىل تعميق فكر وثقافة التميز لدى الأفراد واملوؤ�ش�شات املحلية 
والإقليمية و كذلك اإىل تقدمي خدمات التوعية والتدريب والدرا�شات 
من  وال�شتفادة  والتميز،  اجل��ودة  جم��ال  يف  وال�شت�شارات  والبحوث 
ال�شراكة  خ��الل  من  التناف�شية  واملميزات  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 

الإ�شرتاتيجية مع املوؤ�ش�شات املحلية والإقليمية والعاملية .

يهدف اإىل توطني معارف اجلودة والتميز املوؤ�ص�صي باملجتمع املحلي باللغة الأم

برنامج تدريبي تنظمه جمعية �الإمار�ت للجودة بالتعاون مع نايا ميديا

�صهد انطالق املرحلة الثانية من مبادرة اأب�صر ودعا كافة اجلهات ذات ال�صلة لدعمها   

حممد بن ز�يد: رئي�س �لدولة حري�س على حتقيق تطلعات �أبنائه �ل�ضباب وتوفري كل �ضبل �ال�ضتقر�ر و�لعي�س �لكرمي لهم
�ملبادر�ت �لتي �أطلقها خليفة ومن �ضمنها مبادرة �أب�ضر توؤكد �هتمام �لقيادة �حلكيمة بتعزيز �خلطط �لتنموية للدولة  

�أبناء �الإمار�ت هم �أ�ضا�س �لوطن وعماده وثروته ولي�س �لنفط و�ضوف تكون ��ضتثمار�تنا فيهم
من�ضور بن ز�يد ي�ضيد برعاية حممد بن ز�يد لرب�مج �لتوطني �لهادفة �إىل رفع م�ضتوى م�ضاركة �لكو�در �لوطنية يف �لقوى �لعاملة

••  ابوظبي-وام:

 اأ�شاد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة مببادرة اأب�شر ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لتعزيز م�شاركة الكوادر 
الوطنية يف �شوق العمل م�شريا �شموه اىل انها مبادرة قيمة ونوعية ت�شب يف 
م�شلحة الوطن واملواطنني وهو ما نعهده دائما من �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة يف حتقيق متطلبات وتطلعات اأبناءه ال�شباب وحتقيق احتياجاتهم 

وحر�شه على توفري كل �شبل ال�شتقرار والعي�س الكرمي لهم.
انطالق  اأم�����س  �شهد  ال���ذي  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وق���ال 
التي  والتطويرية  التنموية  املبادرات  ان  اأب�شر  مبادرة  من  الثانية  املرحلة 
اأطلقها �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ومن �شمنها مبادرة اأب�شر توؤكد اهتمام 
لت�شمل  للدولة  التنموية  اخلطط  تعزيز  على  احلكيمة  القيادة  ومتابعة 
�شاملة  اإ�شرتاتيجية  روؤية  وفق  والقت�شادية  الجتماعية  القطاعات  كافة 
ومتكاملة م�شريا �شموه اأن الدولة �شخرت جميع الإمكانيات والطاقات من 

اأجل اأبنائها املواطنني.
اأب�شر وامل�شاركة فيها  ال�شلة يف دعم مبادرة  ودعا �شموه كافة اجلهات ذات 
القت�شادية  امل��ج��الت  وتنمية  ب��ن��اء  يف  ت�شهم  حقيقية  ���ش��راك��ة  لتاأ�شي�س 
من  م��زي��دا  لوطننا  يحقق  ال���ذي  بال�شكل  الوطنية  ب��ال��ك��وادر  وت��ع��زي��زه��ا 
اآل  ال�شيخ حمدان بن زايد  الثانية �شمو  التقدم.  وح�شر انطالق املرحلة 
رئي�س  املر  احمد  ومعايل حممد  الغربية  املنطقة  احلاكم يف  نهيان ممثل 
املجل�س الوطني الحتادي و�شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
ال نهيان ممثل  زايد  �شعيد بن  ال�شيخ  ال�شرقية و�شمو  املنطقة  احلاكم يف 
نائب رئي�س  ال نهيان  زايد  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  ابوظبي والفريق  حاكم 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
بن  ال�شيخ عمر  و�شمو  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان ال نهيان 
نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ومعايل  والإن�شانية  اخلريية  لالإعمال 
ال�شيخ حمدان بن مبارك  الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ومعايل  وزير 
اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي وعدد من ال�شيوخ والوزراء 
وكبار امل�شوؤولني حيث جرت مرا�شم حفل توقيع اتفاقيات يف ق�شر البحر 
و16جهة  املبادرة  على  امل�شرفة  ب�شفتها اجلهة  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  بني 
جديدة بهدف توفري 3768 وظيفة اإ�شافية على جمموع �شواغر املبادرة 

التي بلغت اأكرث من000 20 �شاغر خالل 5 �شنوات القادمة. 
ان�شمت  التى  اجلديدة  اجلهات  مبمثلي  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  والتقى 
ملبادرة اب�شر م�شيدا بهذه اخلطوة التي ت�شب يف م�شلحة اجلميع متمنيا 

لهم التوفيق والنجاح . 
احمد احلمريي  الرئا�شة ممثال عنها معايل حممد  �شوؤون  وزارة  ووقعت 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  ممثلي  م��ع  الت��ف��اق��ي��ات  على  ل��ل��وزارة  ال��ع��ام  الأم���ني 
وال�شركات التي ان�شمت حديثا للمبادرة حيث وقعها عن جمموعة �شركات 
الغرير معايل عبدالعزيز عبداهلل الغرير رئي�س املجموعة وعن �شركة مبادلة 
للتنمية معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�شوؤون التنفيذية لإمارة 
التقنية  كليات  وعن  لل�شركة  املنتدب  والع�شو  التنفيذي  الرئي�س  ابوظبي 
العليا معايل حممد ح�شن عمران ال�شام�شي رئي�س جممع كليات التقنية 
العليا وعن جمموعة ال�شقر املتحدة �شعادة �شيف بن حممد بن بطي ال 
حامد ع�شو جمل�س الإدارة الع�شو املنتدب وعن �شركة اخلليج لل�شناعات 
الدوائية جلفار ال�شيخ �شقر بن حميد القا�شمي ع�شو جمل�س الإدارة وعن 
جامعة الإمارات العربية املتحدة �شعادة الدكتور علي را�شد النعيمي مدير 
اجلامعة وعن �شركة دبي للكابالت اخل�شو�شية دوكاب �شعادة جمال �شامل 
الظاهري رئي�س جمل�س الإدارة وعن بنك اأبوظبي التجاري ال�شيد عي�شى 
حممد ال�شويدي رئي�س جمل�س الإدارة وعن جمموعة �شرف اللواء �شرف 
الدين ال�شيد حممد ح�شني �شرف رئي�س جمل�س الإدارة وعن �شركة فالكن 
�شتى اأوف وندورز ال�شيد �شامل احمد عبداهلل مو�شى رئي�س جمل�س الإدارة 
فار�س  العميد  الأمنية  للخدمات  حماية  �شركة  وعن  التنفيذي  والرئي�س 
خليفة الفار�شي رئي�س جمل�س الإدارة وعن جمموعة عي�شى �شالح القرق 
ال�شيد عبداهلل فريد القرق املدير العام للمجموعة وعن جمموعة بوخاطر 
ال�شيد وليد عبدالرحمن بوخاطر املدير التنفيذي وع�شو جمل�س الإدارة 
الرئي�س  القمزي  احمد  ح�شني  ال�شيد  ال�شتثمارية  ن��ور  جمموعة  وع��ن 
التنفيذي وعن �شركة ال�شتثمارات البرتولية الدولية اآيبيك ال�شيد حممد 
امل�شاندة وعن �شركة خان �شاحب  الأعمال  ال�شويدي مدير دائرة  عبداهلل 

للهند�شة املدنية ال�شيد عبدالرحمن خان�شاحب مدير العمليات .
يف  امل�شاركة  املتميزة  اجلهات  مبمثلي  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  التقى  كما 
وهي  امل��ب��ادرة  اإجن���اح  يف  �شاهمت  وال��ت��ي  الأوىل  مرحلتها  يف  اأب�شر  م��ب��ادرة 
طريان الإمارات ووزارة الرتبية والتعليم وطريان الحتاد و�شركة اأبوظبي 
الإمارات  وموؤ�ش�شة  الفطيم اخل�شو�شية  و�شركة  اأدنوك  للتوزيع  الوطنية 
اأب��وظ��ب��ي خل��دم��ات ال�����ش��رف ال�شحي ح��ي��ث قدمت  ل��الت�����ش��الت و���ش��رك��ة 

التفاهم  مذكرات  وببنود  بالتفاق  عاليا  التزاما  وال�شركات  الهيئات  تلك 
لتوظيف املواطنني خالل عام 2012.

تعاونت  التي  اجل��ه��ات  دور  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وثمن 
درا�شة  وفق  بها  العمل  يتم  والتي  الرائدة  املبادرة  تنفيذ هذه  واأ�شهمت يف 
علمية ومنهجية وا�شحة ومدرو�شة تخدم كافة اجلوانب احليوية �شواء من 
ناحية تعزيز وجود الكوادر الوطنية يف كافة جمالت العمل يف القطاعني 
من  امل��ب��ادرة  ه��ذه  توفره  مبا  الجتماعية  الناحية  من  اأو  واخل��ا���س  العام 
ا�شتقرار وحياة كرمية لأبنائنا املواطنني م�شيدا �شموه باجلهود التي تقوم 
بها املوؤ�ش�شات الوطنية وال�شركات اخلا�شة يف دفع عجلة القت�شاد الوطني 

وتنويعه واإيجاد فر�س وظيفية نوعية لل�شباب.
واأعرب الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
يف  امل�شاركة  باجلهات  لقائه  خ��الل  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
اأب�شر عن تقديره لهذه اجلهات على جهودهم الطيبة يف التفاعل  مبادرة 
الوطنية  الكوادر  الهادفة اىل دعم م�شاهمة  ال�شرتاتيجية  معها وحتقيق 
�شاء اهلل  ان  تتحقق  �شوف  ال�شرتاتيجية  ان  �شموه  العمل موؤكدا  �شوق  يف 
بجهود اجلميع يف نهاية املطاف واأ�شاف �شموه: ان هوؤلء هم ابناوؤنا وان 

اأمنهم ومعي�شتهم وا�شتقرارهم اأمانة يف اأعناقنا.
وقال �شمو ويل عهد ابوظبي: انه من املهم خالل ال� 25 �شنة القادمة وما 
بعدها ان نحدث تغريا وطفرة يف هذا املجال وان تكون دولة الإمارات قدوة 

يف تطبيق اإ�شرتاتيجية التوطني.
واأ�شاف �شموه :ان اأبناء الإمارات هم اأ�شا�س الوطن وعماده وثروته ولي�س 
هم  اأب��ن��اءن��ا  ان  �شموه  م��وؤك��دا  ف��ي��ه��م..  ا�شتثماراتنا  ت��ك��ون  و���ش��وف  النفط 
الواقع  الواقع لهم وار�س  الدائم ويجب تهيئة ار�س  ال�شتثمار احلقيقي 

هو العمل«.
وذكر �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ان عجلة ال�شرتاتيجية اخلا�شة 
ال�شبل  عن  البحث  يف  م�شتمرة  العمل  �شوق  يف  الوطنية  الكوادر  بتوظيف 
اأبنائنا لي�س يف القطاع احلكومي فقط  اإع��داد وتوظيف  الكفيلة يف كيفية 

ولكن اأي�شا يف القطاع اخلا�س.
وقال �شموه ان القطاع احلكومي يبقى ذا نطاق حمدود يف توظيف الكوادر 
الب�شرية بينما يعد القطاع اخلا�س يف �شاحة دولة الإمارات �شريك اأ�شا�شي 

و�شريان مهم مبا ميثله من اإمكانية ا�شتيعابه ملوارد ب�شرية اكرب.
وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  ممثلي  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  وخاطب 
قائال باأن العجلة تدور بتعاونكم انتم رجال اأعمال وم�شئولني واأبناء البالد 

انا على يقني  ..واأ���ش��اف �شموه  املبادرة  الأه��داف من وراء هذه  يف حتقيق 
اأبناوؤنا ودورن��ا هو كيف ن�شتطيع ان  بان العمود الفقري لهذه الدولة هم 
جنعلهم قادرين على الإنتاج وخدمة وطنهم ..فالعجلة تدور بتعاونكم انتم 

وبجهود احلكومة.
من جانبه اأ�شاد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة برعاية �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�شاهمة  من  املواطنني  لتمكني  اأب�شر  مبادرة  من  الثانية  املرحلة  اإط��الق 
وامل�شاركة يف �شوق العمل معربا عن �شكره وتقديره حلر�س �شموه على دعم 
اآمن وم�شتقر  تاأمني م�شتقبل وظيفي  �شاأنها  التي من  املبادرات  مثل هذه 

لأبناء الوطن.
ورعايته  نهيان  ال  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  باهتمام  �شموه  اأ�شاد  كما 
يف  الوطنية  ال��ك��وادر  م�شاركة  م�شتوى  رف��ع  اإىل  الهادفة  التوطني  برامج 
وحتقيق  املواطنني  بني  البطالة  معدلت  من  والتخفيف  العاملة  القوى 
قيمة  تعزيز  باأهمية  �شموه  من  اإميانا  الوطني  لالقت�شاد  تناف�شية  ميزة 
م�شرية  على  واحلفاظ  الوطن  بناء  يف  وم�شاركتهم  املواطنني  بني  العمل 

التنمية والإجنازات.
ال�شباب  م�شاركة  تعزيز  اأن  نهيان  ال  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  واأك��د 
املواطنني يف القطاع اخلا�س �شيوؤدي اىل اكت�شاب خربات وجتارب اأ�شا�شية 

ومتميزة �شتعمل على تعزيز قدراتهم يف اإدارة عجلة القت�شاد الوطني. 
اإ�شرتاتيجية تنظم وحتفز  اأربعة حماور  تقوم على  اأب�شر  اأن مبادرة  يذكر 
العمل  �شوق  يف  الوطنية  الكوادر  م�شاركة  يف  املوؤثرة  العنا�شر  جمملها  يف 
الثاين:  واملحور  للمواطنني  فر�س عمل  اولها خلق  ا�شتمراريتها  و�شمان 
الإر�شاد والتوجيه املهني واملحور الثالث: تدريب وتطوير املواطنني واملحور 
الرابع: ت�شجيع املواطنني لاللتحاق بالعمل يف القطاع اخلا�س حيث ينبثق 
من كل حمور ا�شرتاتيجي جمموعة من الربامج الفرعية الت�شغيلية والتي 
الربامج  ه��ذه  وتت�شم  امل��ب��ادرة  ه��ذه  من  املرجو  الهدف  حتقيق  اإىل  ت�شعى 
بالرتابط والتكامل. و�شوف يتم تنفيذ املحاور الأربعة للمبادرة وفق اإطار 
العمل  ب�شوق  املعنية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  فيه  ت�شاهم  متكامل  ا�شرتاتيجي 
وموؤ�ش�شات  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ش�شات  احلكومية  كاملوؤ�ش�شات  الدولة  يف 
التعليم واجلهات املعنية بتاأهيل وتدريب الكوادر الوطنية حيث ان جميع 
هذه املوؤ�ش�شات �شتعمل يف اإطار واحد م�شرتك تتوزع فيه الأدوار والواجبات 
والتنفيذ  والتنظيم  التخطيط  كمراحل  املبادرة  عمل  مراحل  خمتلف  يف 

واملتابعة والتقييم.

•• دبي-الفجر

الثالثاء  اأم�����س  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  القطامي  حممد  حميد  م��ع��ايل  ك��رم 
الرتبويني الفائزين بجائزة الإمارات لالأداء الرتبوي املتميز يف دورتها الأوىل، 
اإط��الق فئتني جديدتني �شمن فئات اجلائزة يف دورتها  اأعلن معاليه عن  فيما 
املتعاملني  )خدمة  موظف  فئة  باإ�شافة  وذل��ك  املقبل،  الدرا�شي  العام  الثانية 
املتميز (، وفئة ) الدرا�شات والبحوث الرتبوية (، لتمتد بذلك م�شاحة املناف�شة 

وتت�شع دائرة الباحثني عن التميز ومن�شات التتويج .
املركزية يف  الإدارات  ال���وزارة ومديري  قيادات  و�شط ح�شد كبري من  ذل��ك  ج��اء 
�شعادة  مقدمتهم  يف  امل��دار���س،  ومديرات  ومديري  التعليمية،  واملناطق  ال��وزارة 
علي ميحد ال�شويدي وكيل الوزارة بالإنابة، و�شعادة فوزية ح�شن غريب الوكيل 
امل�شاعد للعمليات الرتبوية، و�شعادة مروان اأحمد ال�شوالح وكيل الوزارة امل�شاعد 
للخدمات امل�شاندة . ووفقاً ملا اأ�شفرت عنه اأعمال التحكيم، فقد تقا�شمت كل من 
املدار�س  على  واجل��ودة  والرقابة  العلمية،  وامل�شابقات  الطالبية  الأن�شطة  اإدارة 
اخلا�شة، جائزة اأف�شل اإدارة مركزية، فيما ح�شلت اإدارة منطقة دبي التعليمية 
اأم القيوين التعليمية بجائزة  اإدارة منطقة  على جائزة املنطقة املتميزة، وفازت 
ظل  يف   : القطامي  معايل  قال  للحفل  الفتتاحية  كلمته  ويف   . املتميز  امل�شروع 
الطالب  به  ي�شعر  ملمو�س،  واقع  اإىل  املوؤ�ش�شي  التميز  مفردات  لرتجمة  �شعينا 
جائزة  الرتبية  وزارة  اأق���رت  ك��اف��ة،  التعليمية  بالعملية  واملعنيني  الأم���ر  وويل 
الإمارات م�شتهدفة تعزيز ثقافة التميز والبتكار يف اأو�شاط الرتبويني، والرتقاء 

مب�شتوى الأداء والتقان يف العمل، وفق القيم التي توؤكد عليها قيادتنا الر�شيدة، 
ويف اإطار �شيا�شة حتقيق التناف�شية، التي يرعى توجهاتها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ، واأخوه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام 
الإمارات . واأكد معاليه : اأن حر�س وزارة الرتبية على مواكبة روؤية الإمارات ) 
2021 (، والتزامها مب�شارات حكومتنا وروؤيتها ال�شديدة، فيما يخ�س تطوير 
اخلدمات، هو ما اأ�شهم يف تاأ�شي�س جائزتنا، وجعل الوزارة تبادر بتخ�شي�س فئتني 
واملدار�س  التعليمية  املناطق  م�شتوى  على  اخل��دم��ات  تقدمي  جم��ال  يف  للتميز 
احلكومية، دعماً لربنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة، وتعزيزاً لأهدافه 
النموذجية التي تعمل الوزارة على حتقيقها يف جميع مراكز تقدمي اخلدمات يف 
ل��الإدارات املركزية واملناطق  اإن امل�شاركة الإيجابية  ال��وزارة واملناطق . واأ�شاف : 
لنا  توؤكد  ال��وزارة،  موظفي  من  وغريهم  والتدري�شية  الإداري��ة  الهيئة  واأع�شاء 
اأنكم جديرون بكل عناية ورعاية، فاأنتم الرثوة احلقيقية اجلديرة بال�شتثمار، 
واإننا على يقني باأن هذه املبادرة، اىل جانب غريها من املبادرات الرائدة للوزارة، 

�شتثمر جياًل واعداً من قيادات امل�شتقبل، ممن يعول عليهم يف حتمل امل�شوؤوليات 
وقيادة دفة التحديث والتطوير . واختتم معاليه كلمته قائاًل : واأحيي كل جهد 
خمل�س بذله القائمون على جائزة الإمارات لالأداء الرتبوي املتميز، وامل�شاركون 
فا�شتحقوا  وعطائهم  باأدائهم  متيزوا  الذين  الفائزين  واأه��ن��ئ  مناف�شاتها،  يف 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  اإن  حفلنا  ن�شتهل  ونحن  اأق��ول  اأن  واأود  اليوم.  التتويج 
ق��درات وكفاءات  اأن ثمة  التميز، كانت على ثقة يف  اإط��الق جائزة  حني ق�شدت 
وخربات يزخر بها ديوان الوزارة وامليدان الرتبوي، ترتقب حافزاً يدفع بها اإىل 
الأمام ويعزز اإبداعاتها، ويزيد من اإ�شهاماتها يف تطوير الأداء. ويف الوقت نف�شه 

يوثق عملها مبقومات املهنية والحرتافية ومعايري اجلودة .
من جانبه ذكر �شعادة مروان اأحمد ال�شوالح الوكيل امل�شاعد للخدمات امل�شاندة 
يف كلمة له بهذه املنا�شبة : لقد انطلقت اجلائزة م�شتهدفة حتقيق اأعلى درجات 
التميز والريادة يف تقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية والإدارية، �شمن بيئة 
عمل تناف�شية، توؤ�ش�س ب�شوابطها وم�شوؤوليات القائمني عليها، منوذجاً متقدماً 
فلقد  الحت��ادي��ة.  املوؤ�ش�شات  طليعة  �شمن  وزارت��ن��ا  ي�شع  احلكومية،  للخدمات 
كان يف مقابل هذا الهدف ا�شتجابة وا�شعة، من قبل الإدارات املركزية واملناطق 

التعليمية واملدر�شية، واأع�شاء الهيئات الإدارية والتدري�شية، ممن ت�شابقوا حلجز 
دورتها  للجائزة يف  الرت�شيح  ليتخطى عدد طلبات  املتميزين،  مقاعدهم �شمن 
الأوىل 180 طلباً، موزعاً على 13 فئة، ت�شتهدف ذوي اخلربات والكفاءات من 
الإداريني واملعلمني واملوجهني، والعاملني يف الوظائف الإ�شرافية والفنية، وهو 
ما ميثل بداية مب�شرة بدعم مفاهيم التميز وفل�شفته وحتمية تطبيق قواعده يف 

القطاع التعليمي، كما نعده موؤ�شراً وا�شحاً لنجاح فكرة اجلائزة .
واأكد اأن وزارة الرتبية مل تكتف باإطالق اجلائزة وتوزيع دليلها الإر�شادي، وحث 
اجلميع على امل�شاركة يف مناف�شاتها فح�شب، واإمنا بادرت – وبتوجيهات معايل 
�شملت  التي  املتقدمة،  التعريفية  العمل  ور�س  – بتنظيم جمموعة من  الوزير 
ما يزيد على 850 موظفاً وموظفة من خمتلف الفئات وامل�شتويات الوظيفية، 
ف�شاًل عن عقد خم�س دورات تخ�ش�شية، لقيادات الوزارة واأع�شاء فرق التميز 

واجلودة والعاملني يف املناطق واملدار�س .
وقال : اإننا اإذ نثمن تفاعل امل�شوؤولني واملوظفني كافة، على اختالف م�شتوياتهم 
بحر�س  ن�شيد  فاإننا  املتميز،  ال��رتب��وي  ل���الأداء  الإم���ارات  جائزة  مع  ودرجاتهم، 
على  موؤكدين  الأداء،  م�شتوى  رفع  ملقت�شيات  الوا�شعة  ال�شتجابة  على  اجلميع 
اإىل  املدى،  بعيدة  الإداري��ة  وروؤيتنا  املوؤ�ش�شي  بفكرنا  الرتقاء  التزامنا مبنهجية 
املوؤ�ش�شات  �شمن  نكون  ب��اأن  اأنف�شنا،  على  قطعناه  ال��ذي  بامليثاق  التزامنا  جانب 
الحتادية الأكرث تطوراً، وهو ما نن�شده ونعمل عليه، ونحر�س على حتقيقه . 
الفائزين  تكرمي  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  القطامي  ب��داأ معايل حميد  ذلك  بعد 

باجلائزة يف فئاتها املختلفة، كما كرم جلان التحكيم .
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فري�شا خلدمات الطباعة

 رخ�شة رقم:CN 1183016 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ماجد مبارك ماجد مبارك املن�شوري )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/امري حممد معن كيالين من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ امري حممد معن كيالين من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف فاهم عي�شى عبيد عي�شى احلمر الزعابي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1.2*6 اىل 0.10*0.25
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/فري�شا خلدمات الطباعة
VERSA PRINTING SERVICES

اىل/فري�شا للدعاية والعالن ذ.م.م 
VERSA ADVERTISING & PUBLISHING LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع النادي ال�شياحي مكتب رقم 1 بناية ال�شيخ �شعيد بن 
حممد ال نهيان اىلابوظبي ابوظبي �شارع الفالح �شرق C146 - 3-18 الطابق الول مكتب 

111 عبداهلل بن حمد لويع العامري
تعديل ن�شاط/ا�شافة دعاية واعالن )7310015(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )8219001(
القت�شادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ركن الونا�شة للمقاولت وال�شيانة 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1087581 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شريف جوده حممد حممود )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يو�شف خليفة عبداهلل يو�شف ال�شاملي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ يو�شف خليفة عبداهلل يو�شف ال�شاملي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 50*30 اىل 0.66*0.49

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/ركن الونا�شة للمقاولت وال�شيانة العامة

 AL WENASA CONTRACTING & GEN. MAINTENANCE
اىل/ركن الونا�شة لل�شيانة العامة ذ.م.م 

RUKN AL WENASA GENERAL MAINTENANCE LLC
بناية   24 ق   4 غرب   24 ق   4 غ  اخلالدية  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
حممد �شعيد عيد �شعيد الغفلي اىل ابوظبي م�شفح ايكاد 1 املالك عو�س علي املهريي

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل الوثبة لتجارة اطارات ال�شيارات 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1045193 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

احمد عبداهلل حممد علي البراهيم املرزوقي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

 احمد عبداهلل حممد علي البراهيم املرزوقي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد ح�شني ابراهيمي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل الوثبة لتجارة اطارات ال�شيارات ذ.م.م

AL WATHBA TYRE TRADING SHOP LLC
اىل/حمل الوثبة لتجارة اطارات ال�شيارات 

AL WATHBA TYRE TRADING SHOP
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي  خالل 

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

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة التجارة والت�شويق ال�شناعي 

تيمكو ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1035028 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حمد حممد عبداهلل بروك احلمريي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

 حمد حممد عبداهلل بروك احلمريي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عدنان م�شطفى ها�شم ال�شراج

تعديل راأ�س املال/من 250000 اىل 0
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة التجارة والت�شويق ال�شناعي تيمكو ذ.م.م 

TRADING & INDUSTRIAL MARKETING COMPANY TIMCO WLL
اىل/التجارة والت�شويق ال�شناعي تيمكو 

TRADING & INDUSTRIAL MARKETING TIMCO
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي  خالل 

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

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات النجم الف�شي

 رخ�شة رقم:CN 1067315 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 350*70

تعديل ا�شم جتاري:من/مرطبات النجم الف�شي 
SILVER STAR PEFRESHMENTS

اىل/مطحنة ال�شم�س والقمر 
SUN & MOON FLOUR MILL

حممد  �شعيد  هالل  بناية  اللولو  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
الظاهري اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي امليناء حمل رقم 14 بناية حممد عبداهلل 

ح�شني اخلوري
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة الدقيق - باجلملة )4630125(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الغذية املجففة - بالتجزئة )4721021(
تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(

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

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

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم طنجرة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1240586 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 0.2*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم طنجرة ذ.م.م 
TANJARA RESTAURANT LLC

اىل/طنجرة لدارة املطاعم ذ.م.م 
TANJARA RESTAURANT MANAGEMENT LLC

زايد  بناية مركز مدينة  زايد  ابوظبي مدينة  ابوظبي جزيرة  تعديل عنوان/من 
التجاري اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي مع�شكر ال نهيان �شرق 25 ق 20 املالك �شركة 

لينك انفي�شمنت ط 4 مكتب 499
تعديل ن�شاط/ا�شافة ادارة املطاعم )8211004(

تعديل ن�شاط/حذف مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/حذف م�شاوي على الفحم )�شفاري( )5621006(

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

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

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرتو مهران للنقليات العامة  

رخ�شة رقم:CN 1147635 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*2

تعديل ا�شم جتاري:من/مرتو مهران للنقليات العامة 
METRO MEHRAN GENERAL TRANSPORT

اىل/مرتو مهران لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
METRO MEHRAN PASSENGER CHARTER BUS

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/روودلينك للنقليات العامة   التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

رخ�شة رقم:CN 1098592 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 60*30 اىل 2*1

تعديل ا�شم جتاري:من/روودلينك للنقليات العامة 
ROAD LINK GENERAL TRANSPORTING

اىل/روودلينك لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
ROAD LINK TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة �شامل �شليمان لعمال 

احلدادة واللحام  رخ�شة رقم:CN 1034570 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ور�شة �شامل �شليمان لعمال احلدادة واللحام 
SALEM SULIAMAN BLACKSMITH & WELDING WORKS

اىل/موؤ�ش�شة �شامل �شليمان لل�شيانة العامة 
SALEM SULIAMAN GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592005(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

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

الوطنية للمقاولت العامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1192227 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد علي �شعيد بن قاحل الن�شي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح نا�شر احمد امل�شعبي

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

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

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نا�شكو الوطنية 

CN 1309239:للمظالت املعمارية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي خليفة احمد القمزي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل غيث احمد غيث ال�شويدي

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

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

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لوجن تريم ميديكال اند 

 CN 1414494:ريهابليتي�شن هو�شبيتال ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
امانه هولدينجز ليمتد amana holdings limited من 49% اىل %36.5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبدالعزيز ال �شعد الكواري )%12.5(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

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

احلدادة امل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1135788 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة واحة الميان لعمال احلدادة امل�شلحة
WAHAT ALEMAN RE INFORNCE METAL WORKS EST

اىل/واحة الميان لعمال البال�شرت 
WAHAT ALEMAN PLASTER WORKS

بالكيلة  حممد  �شعيد  بناية  ال�شناعية  منطقة  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
العامري اىل العني العني �شناعية العني بناية حمد جمعه عبيد بخيت النعيمي

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال حديد الت�شليح )4390005(

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

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

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
للنقليات  خلفان  ال�ش�����ادة/جمال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1198100 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4*6 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/جمال خلفان للنقليات العامة
JAMAL KHALFAN GENERAL TRANSPORTION

اىل/جمال خلفان لنقل الركاب احلافالت املوؤجرة 
JAMAL KHALFAN TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الربوة خلياطة املالب�س  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

الرجالية رخ�شة رقم:CN 1034217 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدال�شليم �شاكر اتودي حممد �شاكار اتودي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاكر تودي حممد كونهابا
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3.20*1.50 اىل 1*4

تعديل ا�شم جتاري:من/الربوة خلياطة املالب�س الرجالية
AL RABWA MEN TAILORING

اىل/الربوة خلياطة املالب�س الرجالية 
AL RABWA MENS EARE TAIL ORING

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز نور العني 

رخ�شة رقم:CN 1122653 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاطمة �شيد عابد ح�شني )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عارف نوروز

تعديل وكيل خدمات
ا�شافة ناعمة علي �شامل �شم�شوم النعيمي

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

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

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

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

CN 1101601:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عي�شى �شامل را�شد عبيد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم �شامل را�شد عبيد املن�شوري

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

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

CN 1183931:لت�شليح الدراجات النارية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل عبداهلل حممد علي احمد )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد احمد النعيمي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
للنقليات  خلفان  ال�ش�����ادة/جمعه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1168732 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/جمعه خلفان للنقليات العامة
JUMA KHALFAN GENERAL TRANSPORTING

اىل/جمعه خلفان لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
JUMA KHALFAN TRANSPORT PASSENGERS BY BUSES LEASED

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاآت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

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

كردفان للمقاولت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1159182 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ
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••  ال�صارقه-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  زارت   
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
حاكم  الأع������ل������ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
 .. بال�شارقه  الأ�شرة  ل�شووؤن  الأعلى 
ال�����ش��وري��ني يف جمهورية  ال��الج��ئ��ني 
ل��ب��ن��ان .وت��ع��د ه���ذه ال���زي���ارة الأوىل 
منا�شرة  ����ش���م���وه���ا  اخ���ت���ي���ار  ع���ق���ب 
ب����ارزة ل��الج��ئ��ني الأط���ف���ال م��ن قبل 
املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية 
ل�������ش���ووؤن ال���الج���ئ���ني. وت����اأت����ي هذه 
امل�شتمر  التدفق  الزيارة على خلفية 
ل��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني اإث�����ر احل���رب 
الدائرة على مدار العامني املا�شيني 
ح��ي��ث ت��ت��وق��ع امل��ف��و���ش��ي��ة زي����ادة عدد 
اإىل  لبنان  يف  ال�شوريني  الالجئني 
املليون بنهاية العام اجلاري..ونظرا 
ال�شعيد  على  الإن�شانية  جل��ه��وده��ا 
عليها  اأط����ل����ق  وال����ع����امل����ي  ال����ع����رب����ي 
املنتفعون من مبادراتها لقب - القلب 

ال�شيخة  �شمو  واأع���رب���ت   . ال��ك��ب��ري- 
جواهر يف �شياق حديثها مع الن�شاء 
املجتمعية  املراكز  اأحد  يف  الالجئات 
ع��ن تقديرها ملختلف  ب��ريوت  خ��ارج 
ال�شركاء على تعاونهم مع املفو�شية 
ل�شووؤن  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال�����ش��ام��ي��ة 
احل��اج��ة ل  اأن  م��وؤك��دة   .. الالجئني 
ت����زال ت�����ش��ت��دع��ي امل���زي���د م���ن العمل 
امل�شرتك. وقالت �شموها يظهر عزم 
ب��ع�����س ال��الج��ئ��ني يف ال��و���ش��ول اإىل 
لبنان و�شط النريان واحلروب مدى 
اأف�شل  حياة  توفري  على  اإ���ش��راره��م 
لأطفالهم ويزداد الأمر �شوء عندما 
ن�شهد و�شول اأطفال يلجاأون اإىل هنا 
اأح��د من عائالتهم ول  ب��دون رفقة 
يعرفون اأ�شال ما اإذا كانت عائالتهم 
املوتى  ع���داد  اأو يف  احل��ي��اة  قيد  على 
ت�شجيل  اىل  م��ل��ح��ة  ح���اج���ة  وت�����ربز 
نهاية  ن��ت��م��ك��ن يف  ح��ت��ى  ك���ل لج����ئ 
فرد  اأي  �شمله مع  املطاف من جمع 
اآثار  الناجني من  الأ�شرة  اأف��راد  من 
ال��دم��ار واحل����رب . واأ����ش���ارت اىل ان 
عملية الت�شجيل هذه ت�شهم اأي�شا يف 

تعزيز حرية حركتهم ومتكينهم من 
الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  على  احل�شول 
على  جانبها  م��ن  املفو�شية  وتعمل 
ت�شهيل انخراط الأطفال الالجئني 
ويطوروا  يتعلموا  ك��ي  امل���دار����س  يف 
مهارتهم لأن التعليم يعترب حقا لكل 
اأن هناك  اإىل  طفل . ولفتت �شموها 
حت��دي��ا ك��ب��ريا اآخ���ر ي��واج��ه الأطفال 
احل�شول  يف  ي���ت���م���ث���ل  ال����الج����ئ����ني 
اأن  اأك�����دت  اإذ  ال��ط��ب��ي  ال���ع���الج  ع��ل��ى 
احلكومية  غ���ري  امل��ن��ظ��م��ات  ب��ع�����س 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  خ���دم���ات  ت��ق��دم 
وغري  امل�شجلني  ل��الج��ئ��ني  الأول���ي���ة 
ن�شبتهم  ت�����ش��ل  وال���ذي���ن  امل�����ش��ج��ل��ني 
من  ب��امل��ائ��ة   12 و  ب��امل��ائ��ة   88 اإىل 
مو�شحة   .. التوايل  على  الالجئني 
فقط  م���ت���اح���ة  اخل����دم����ات  ه�����ذه  اأن 
التحدي  ول��ك��ن  ال��الج��ئ��ني  لبع�س 
على  ح�شولهم  يف  يكمن  احلقيقي 
الأ�شمل.  ال�شحية  الرعاية  خدمات 
ع��ل��ى احلاجة  ت�����ش��دي��ده��ا  اإط����ار  ويف 
امل��ل��ح��ة وال��ع��اج��ل��ة ل��ل��ت��م��وي��ل قدرت 
املتحدة  ل�����الأمم  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ش��ي��ة 

توفر م�شتوى  اأن  الالجئني  ل�شووؤن 
75 باملائة فقط من التمويل �شوف 
الالجئني  انخفا�س عدد  اإىل  ت��وؤدي 
والدعم  امل�شاهمات  من  امل�شتفيدين 
امل��ج��ت��م��ع��ي ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري م���ن 750 
الفا اإىل 200 الف لجئ. واختتمت 
: مل  ق��ائ��ل��ة  ج��واه��ر  ال�شيخة  ���ش��م��و 
امل�شكلة م�شكلة �شورية ول  تعد هذه 
اأن  رغ���م  ع��رب��ي��ة-  ح��ت��ى  ول  لبنانية 
زمام  ياأخذ  اأن  يجب  العربي  العامل 
فحجم  جريانه  م�شاعدة  يف  امل��ب��ادرة 
ن�����ش��ه��ده��ا الآن  ال���ت���ي  الإ����ش���ك���ال���ي���ات 
اإل م��ن خالل  م��ع��اجل��ت��ه��ا  ل مي��ك��ن 
اجلهود اجلماعية للمجتمع الدويل 
اأننا  لنثبت  الوقت  ح��ان  وق��د  قاطبة 
باخلري  عامرة  وقلوبنا  واح��د  ع��امل 
مل�������ش���اع���دة ك����ل ط���ف���ل لج�����ئ ورمب����ا 
يكون ه���وؤلء الأط��ف��ال الأب��ري��اء بال 
م�����اأوى ورمب����ا ف���ق���دوا الأم...ول����ك����ن 
لهم  �شنعيد  اجلماعية  مب�شاهمتنا 
الزيارة  ه��ذه  اأن  اإىل  ي�شار   . الأم���ل 
القا�شمي  ج��واه��ر  ال�����ش��ي��خ��ة  ل�شمو 
الإن�شانية  ل��ل��م��ب��ادرات  ام���ت���داد  ه��ي 

اأبرزها  لبنان ومن  اأطلقتها يف  التي 
- بحبك يا لبنان - حيث جنحت من 
خالل هذه املبادرة يف جمع اأكرث من 
23 مليون درهم 6.3 مليون دولر 
تريجع   - حملة  جانب  اإىل  اأمريكي 
التي جمعت ما يزيد   - اأزرق  بحرك 
األ��ف دورلر   274 عن مليون دره��م 
ال�شاطئ  تنظيف  ل�����ش��ال��ح  اأم��ري��ك��ي 
اللبناين. ويف ال�شياق ذاته �شهد لبنان 
ت��دف��ق اأع����داد ك��ب��رية م��ن الالجئني 
جلهودها  وت���ع���زي���زا  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ني 
 - مبادرة  �شموها  اأطلقت  الإن�شانية 

�شالم يا �شغار- التي جنحت يف جمع 
83 مليون درهم 22.7مليون دولر 
املنكوبنب  الأطفال  مل�شاعدة  اأمريكي 
ج����راء احل�����روب يف ق��ط��اع ال���غ���زة. و 
ق���ام���ت امل��ف��و���ش��ي��ة ال�����ش��ام��ة ل���الأمم 
املتحدة ل�شوؤون الالجيئن وبالتعاون 
األف   463 مب�شاعدة  �شركائها  م��ع 
لجئ حتى يومنا هذا يف حني ينتظر 
102 األف لجئ ت�شجيل اأ�شمائهم يف 
قوائم الالجئني يف لبنان. كما قامت 
�شركائها  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  املفو�شية 
ومن اأبرزهم اليون�شيف ودي.اآر.�شي 

و ك��ل��ي��م��ث و م��وؤ���ش�����ش��ة امل���خ���زوم���ي و 
 50 مب�شاعدة  فيجني  وورل��د  �شيلد 
األ��ف لج��ئ ���ش��وري وذل��ك م��ن خالل 
واملالب�س  ب��ال��ب��ط��ان��ي��ات  ت���زوي���ده���م 
الطبخ  وم�����ش��ت��ل��زم��ات  والأغ����ط����ي����ة 
ومفار�س ال�شرائر والألعاب لالأطفال 
. وقام برنامج الغذاء العاملي بتوزيع 
9300 ق�شيمة طعام لتخفيف اجلوع 
واملعاناة التي يالقيها الالجئون من 
خ��الل ا���ش��ت��ه��داف ح���وايل 10 الآف 
لج����ئ ع��ل��ى امل�����دى ال��ق�����ش��ري وذل���ك 

بالتعاون مع دي.اآر.�شي.

••  اأبوظبي-وام: 

التي  الإغ��اث��ي��ة  العمليات  و  ال��ربام��ج  تكلفة  بلغت 
نفذتها هيئة الهالل الأحمر خارج الدولة يف الفرتة 
من يناير املا�شي وحتى ابريل املا�شي 41 مليونا و 
142 األفا و 743 درهما ا�شتفادت منها �شت دول 
�شهدت خالل الفرتة املعنية اأزمات وكوارث اإن�شانية 

تاأثرت بها �شرائح كبرية من �شكان تلك الدول.
الأزمة  ان  الح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة  تقرير  وج��اء يف 
م�شاحة  احتلت  املدنيني  من  و�شحاياها  ال�شورية 
وا�شعة من حتركات الهيئة الإن�شانية خالل ال�شهر 
الربعة املا�شية وبلغت قيمة برامج الهيئة للنازحني 
والالجئني ال�شوريني يف دول اجلوار ال�شورية 22 
مليونا و 724 األفا و 875 درهما ت�شمنت القوافل 
ت�شيريها لالجئني يف  ال��ت��ي مت  و اجل��وي��ة  ال��ربي��ة 
الغذائية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت��وف��ري  ل��ب��ن��ان  و  الأردن 

دعم  جانب  اإىل  واخلدمية  والإي��وائ��ي��ة  وال�شحية 
قدرات امل�شت�شفى الإماراتي امليداين يف الأردن من 

خالل توفري م�شتلزماته الطبية والدوائية.
وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر ان ال��ه��ي��ئ��ة وا���ش��ل��ت خ���الل الثلث 
مل�شاندة  امل�شتمرة  جهودها  احلايل  العام  من  الأول 
وقطاع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
الأو�شاع  �شوء  الناجمة عن  غزة وتخفيف معاناته 
اخلدمات  وت��دين  احل�شار  ظ��روف  و  القت�شادية 

ال�شرورية.
اإغاثية  ب���رام���ج  ال��ه��ي��ئ��ة  ن���ف���ذت  ال�����ش��دد  ه����ذا  ويف 
اأدت  ال��ت��ي  الفي�شانات  و  ال�شيول  م��ن  للمتاأثرين 
اإىل ت�شريد اآلف الأ�شر يف ال�شفة وغزة اإىل جانب 
�شوريا  خميمات  يف  للفل�شطينيني  املنفذة  الربامج 
و  11 مليونا  ال��ربام��ج  ه��ذه  وبلغت قيمة  لبنان  و 

932 األفا و 437 درهما.
عملياتها  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  ع��ززت  اليمن  ويف 

اأزمة الغذاء و�شحه  الإغاثية ل�شالح املتاأثرين من 
العام  وب����داأت منذ مطلع  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ن  ع��دد  يف 
امل�شاندة  و  ال���دع���م  م���ن  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة  احل����ايل 
درهم  ماليني  خم�شة  ور�شدت  اليمنيني  لالأ�شقاء 
واحتياجات  ال�����ش��روري��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ل��ت��وف��ري 
وحجة  �شنعاء  حمافظات  يف  الطعام  من  الأطفال 
و ال�شالع واملحويت و حلج وغريها من املحافظات 
.. ومتكنت  القا�شية  ال��غ��ذاء  ب��اأزم��ة  ت��اأث��را  الأك���رث 
اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  �شنعاء  يف  مكتبها  ع��رب  الهيئة 
املناطق  يف  اليمني  ال�شعب  م��ن  وا���ش��ع��ة  ق��ط��اع��ات 
مع  اجل��ي��د  تن�شيقها  ب��ف�����ش��ل  وال����وع����رة  ال��ب��ع��ي��دة 
جمعية  مقدمتها  ويف  املخت�شة  اليمنية  اجل��ه��ات 

الهالل الأحمر اليمنية.
واأ�شار تقرير الهالل الحمر اىل ان الهالل كانت 
ح��ا���ش��رة و���ش��ط امل��ت��اأث��ري��ن م��ن اع�����ش��ار ه���ارون���ا يف 
مدغ�شقر حيث اأوفدت متطوعيها للوقوف بجانب 

املت�شررين و م�شاندتهم و توفري احتياجاتهم من 
الغذاء ومواد النظافة و الأدوي��ة اإىل جانب توفري 
وح�����دات م��ع��اجل��ة امل���ي���اه ل��ت��م��ك��ني امل��ت�����ش��رري��ن من 
النظيفة  و  ال�شاحلة  ال�شرب  مياه  على  احل�شول 

وبلغت تكلفة هذا الربنامج 552 األف درهم.
ومل تغفل الهيئة الآثار الناجمة عن كارثة موجة 
�شربت  ال��ت��ي  لعا�شفة  نتيجة  ال�شقيع  و  ال����ربد 
موؤخرا  ال��و���ش��ط��ى  اآ���ش��ي��ا  ���ش��م��ال  ك��ازاخ�����ش��ت��ان يف 
الفور  وعلى  هناك  ال�شكان  حياة  على  وتداعياتها 
ومن  اأ�شتانا  العا�شمة  اإىل  وف��ده��ا  الهيئة  حركت 
هناك اإىل املناطق ال�شمالية الأكرث ت�شررا مبوجة 
الإغاثية  امل����واد  ب��ت��وف��ري  ال��وف��د  وق���ام   .. ال�شقيع 
الغذائية من الأ�شواق املحلية هناك والتي ا�شتملت 
على ال�شكر و الأرز و الزيوت واملعكرونة و الأجبان و 
املعلبات اإىل جانب الطرود ال�شحية التي ت�شمنت 
اأهم مواد النظافة ال�شخ�شية و الأغطية و املالب�س 

ال�شتوية وا�شتفاد منها حوايل خم�شة اآلف مت�شرر 
اإىل  امل�شاعدات بنف�شه  اإي�شال  الوفد على  .. وعمل 
املتاأثرين من خالل برنامج ميداين مت تخطيطه 
بالتن�شيق مع جمعية الهالل الأحمر الكازاخ�شتانية 

وبلغت قيمته 368 األف درهم.
ال���ه���الل الأح����م����ر خالل  ن���ف���ذت ه��ي��ئ��ة  ذل����ك  اإىل 
اإغاثيا  ب��رن��اجم��ا  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��ث��ل��ث 
عرب  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  خ��دم��ات��ه��ا  م��ن  للم�شتهدفني 
الأ�شد  ال��ف��ئ��ات  اح��ت��ي��اج��ات  ل��ب��ى  ك��اب��ول  مكتبها يف 
�شعفا خالل ف�شل ال�شتاء الذي يعترب الأ�شد ق�شوة 

خا�شة يف املناطق اجلبلية.
وت�شمن الربنامج توفري املواد الغذائية والأغطية 
والبطانيات ومواد التدفئة بتكلفة بلغت 197 األفا 
األ��ف دره��م عبارة   368 431 درهما اإىل جانب  و 
الإ�شالمية  اللجنة  برامج  يف  الهيئة  م�شاهمة  عن 

للهالل الدويل . 

•• اأبوظبي - الفجر 

للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ي��وا���ش��ل 
ت����ن����ظ����ي����م ور�������������س ع�����م�����ل ون������������دوات 
املدار�س  ملمثلي  تعريفية  وحما�شرات 
اخل����ا�����ش����ة ب����ه����دف حت����دي����ث ق���واع���د 
البيانات والتي من �شاأنها اأن ت�شاهم يف 
واإطالق  التعليمية  ال�شيا�شات  توجيه 
م�شتقبال.  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م����ب����ادرات 
وترتكز اجلهود احلالية على حتديث 
التعليمي  واجل���ه���از  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ي��ان��ات 
كافة  اخل��ا���ش��ة  امل��دار���س  يف  والإداري 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك م��ن خالل 
م��ع��ل��وم��ات مف�شلة  وت�����ش��ح��ي��ح  ج��م��ع 
كرقم  ال�شخ�شية  البيانات  يف  تتمثل 
ال�شكن  وع���ن���وان  ال��ه��وي��ة واجل��ن�����ش��ي��ة 
ذلك  ويتم  وغريها  التوا�شل  واأرق���ام 
اإدخ��ال��ه��ا يف برنامج نظام  م��ن خ��الل 
لور�س  كانت  وق��د   .  eSISاملعلومات
العمل التي نظمت يف اأبوظبي والعني 
ال��دور الفعال يف تقدمي �شرح مف�شل 
وتطبيقي على كيفية اإدخال البيانات 
املطلوبة وفتح املجال لطرح اأية اأ�شئلة 
ب�����ش��اأن ال��ن��ظ��ام ال��ت��ق��ن��ي وت��ط��ب��ي��ق��ه يف 

املدار�س والإجابة عليها. وتاأتي ور�س 
العمل يف اإطار برنامج زمني متكامل 
للتوا�شل مع املدار�س اخلا�شة بهدف 
جميع  ا�شتيفاء  على  تدريجيا  العمل 
البيانات املطلوبة، والتي من �شاأنها اأن 
بيانات حقيقية وواقعية  تكّون قاعدة 
تزود اأ�شحاب القرار مبعلومات دقيقة 
امل�شتقبلية  اخل��ط��ط  ر���ش��م  اأج����ل  م��ن 
اخل���ا����ش���ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، خ�����ش��و���ش��ا اأن 
قواعد  م��ن  املثلى  ال���ش��ت��ف��ادة  حتقيق 
الأ�شا�شية  العنا�شر  من  هي  البيانات 
جمل�س  يف  عليها  ال��رتك��ي��ز  يتم  ال��ت��ي 
ت�شعى  روؤي����ة  وف���ق  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
على  بناًء  ال��ق��رارات  واتخاذ  للتطوير 
املعلومات والوقائع.  كما تهدف ور�س 
العمل اإىل التاأكيد على طريقة اإدخال 
املدخالت  ج�����ودة  و���ش��ب��ط  ال��ب��ي��ان��ات 
امليدان  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات  ع��ل��ى  والإج���اب���ة 
 eSIS الطلبة  بيانات  برنامج  ب�شاأن 
ل �شيما الأ�شئلة التي يطرحها اأولياء 
الأمور حول اأهمية مثل تلك البيانات 
الأهداف  وعر�س  توظيفها،  وطريقة 
التي ن�شعى اإليها من خالل احل�شول 
فيما  وب��الأخ�����س  ال��ب��ي��ان��ات  تلك  على 

يف  اجل��غ��رايف  الطلبة  ب��ت��وزي��ع  يتعلق 
اإمارة اأبوظبي مما ي�شهل على املجل�س 
املدار�س  ت��وزي��ع  خ��رائ��ط  ر�شم  عملية 
مواقعها  وحتديد  القادمة  لل�شنوات 
املتوقع،  ال�����ش��ك��اين  ال��ن��م��و  ل���ت���واك���ب 
والطاقة  امل���ن���اه���ج  حت���دي���د  وك���ذل���ك 
يف  اعتمادها  �شيتم  التي  ال�شتيعابية 

الطالبية  للكثافة  تبعا  م��در���ش��ة  ك��ل 
م���ن الطالب  امل�����ش��ت��ه��دف��ني  وط��ب��ي��ع��ة 
وج��ن�����ش��ي��ات��ه��م.  اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن 
اأ�شبحت  الطلبة  بيانات  جمع  عملية 
التخطيط  اأ����ش���ا����ش���ي���ات  م����ن  ال����ي����وم 
تقل  ل  امل��ع��ل��وم��ات  فنظم  امل�شتقبلي، 
اأهمية عن املوارد الب�شرية اأو املالية اأو 

املباين والتجهيزات وهي التي متكننا 
م����ن ال����ش���ت���ث���م���ار الأم����ث����ل ل���ك���ل تلك 
املعلومات  ن��ظ��م  واأ���ش��ب��ح��ت  ال��ع��وام��ل 
يف  احلديثة  الإدارة  ملنهجيات  اأ�شا�شاً 
لالنطالق  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س 
الذي  املدرو�س  العملي  التطوير  نحو 

يحقق كفاءة عالية ووفق اأطر عاملية.

•• را�ض اخليمة-وام:

ال��ط��ف��ل يف جمعية الم����ارات  ن��ظ��م��ت جل��ن��ة   
اولياء  جمل�س  مع  بالتعاون  الن�شان  حلقوق 
التعليمية  اخليمة  راأ���س  منطقة  طلبة  ام��ور 
ب���ع���ن���وان ل ل��ل��ع��ن��ف �شد  ع��ر���ش��ا م�����ش��رح��ي��ا 
الط���ف���ال ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج الم����ان 
ثقافة  ت��ع��زي��ز  اىل  ال��ه��ادف  للطفل  النف�شي 
ح��ق��وق الن�����ش��ان وال��ت��ع��ري��ف ب��ح��ق��وق الطفل 

مل���د اوا�شر  امل����دار�����س وال�����ش��ع��ي  ل����دى ط��ل��ب��ة 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
عبدالرحمن  واأو���ش��ح   . ال��دول��ة  يف  الرتبوية 
غ����امن رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ط��ف��ل ب��اجل��م��ع��ي��ة ان 
العر�س امل�شرحي حماولة ل�شتعرا�س بع�س 
ا�شكال العنف وتوعية املجتمع باكمله خا�شة 
الطفال واأولياء امورهم بالثار ال�شلبية التي 
وبدنيا  نف�شيا  الطفل  على  ترتتب  ان  ميكن 
�شد  والعنيفة  اخلاطئة  املمار�شات  ج��راء  من 

الط���ف���ال م���ا ي�����ش��ل��ب��ه��م اب�����ش��ط ح��ق��وق��ه��م يف 
البيت  يف  الكرمية  واحلياة  ال�شليمة  التن�شئة 
وامل��در���ش��ة وب��ني اف���راد ي��درك��ون متاما حقوق 
الطفل وميار�شونه يف احلياة الواقعية. وتناول 
العر�س امل�شرحي الذي ح�شره طلبة مدار�س 
منطقة را�س اخليمة التعليمية وقدمه الفنان 
امل�شرحيني  من  وجمموعة  اجلفايل  عبداهلل 
اربعة م�شاهد تتحدث عن ا�شكال العنف �شد 

الطفال بطريقة فكاهية . 

ك���م���ا ت�����ش��م��ن��ت ال���ف���ع���ال���ي���ات جم���م���وع���ة من 
ر�شد  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  امل�����ش��اب��ق��ات 
ال��ط��ل��ب��ة لن���ت���ه���اك���ات ح���ق���وق ال���ط���ف���ل التي 
مت  العر�س  نهاية  ويف  العر�س  يف  �شاهدوها 
توزيع لعبة حقوقي الرتبوية كهدايا للطلبة 
مدير  نائب  البغام  ابراهيم  العر�س  ح�شر   .
منطق���������������ة را�س اخليمة التعليمي�����������ة ومرمي 
امور  اولياء  جمل�س  نائب���������ة  املهريي  العويد 

طلبة منطقة را�س اخليمة

جو�هر �لقا�ضمي تزور لبنان حل�ضد �جلهود مل�ضاعدة �لالجئني �ل�ضوريني

 41 مليون درهم تكلفة بر�مج �لهالل �الأحمر �الإغاثية �خلارجية خالل �أربعة �أ�ضهر

بغر�ض ا�صتثمارها يف اإطالق مبادرات ا�صرتاتيجية

�أبوظبي للتعليم ينظم ور�س عمل لتحديث قو�عد بيانات �ملد�ر�س �خلا�ضة

�المار�ت حلقوق �الن�ضان تنظم عر�ضا م�ضرحيا بعنو�ن 
)ال للعنف �ضد �الطفال( لطلبة ر�أ�س �خليمة

••  اأبوظبي-وام:

ال�شيخة فاطمة بنت  اأن �شمو  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأك��دت 
الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
اأجل  اأ�شبحت رمزا عامليا للعمل والعطاء من  والطفولة 
للمراأة  ف��ري��دا  وال���ش��ت��ق��رار ومن��وذج��ا  وال�����ش��الم  التنمية 
عنوان  وحت��ت  وامل�شاهمات.  الإجن���ازات  �شاحبة  العربية 
ال�شيخة  �شمو  اإن  ق��ال��ت  الإم����ارات  اأم  ل���  م�شتحق  تقدير 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�س 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
لالأمومة والطفولة متثل منوذجا فريدا للمراأة العربية 

���ش��اح��ب��ة الإجن������ازات وامل�����ش��اه��م��ات ال��ت��ي ل ت��ت��وق��ف عند 
الإقليمي  امل�شتويني  اإىل  متتد  واإمن���ا  الوطني  امل�شتوى 
امل�����راأة وال��ط��ف��ل وال�شباب  وال�����دويل يف جم����الت مت��ك��ني 
احلوار  وتعزيز  العاملي  ال�شالم  ودع��م  الإن�شاين  والعمل 
التنمية  ق�شايا  اإىل  اإ�شافة  والثقافات  احل�����ش��ارات  ب��ني 
للعمل  عامليا  رم��زا  �شموها  جعل  م��ا  ال�شامل  مبفهومها 
وال�شتقرار وحتظى  وال�شالم  التنمية  اأجل  والعطاء من 
الإقليمية  املوؤ�ش�شات  قبل  من  بالتقدير  وروؤاه��ا  جهودها 
املتحدة.  الأمم  منظمة  مقدمتها  ويف  املعنية  والعاملية 
واأ�شافت الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات 
الوليات  معهد  اإط���الق  اأن   .. الإ�شرتاتيجية  والبحوث 
على  �شموها  ا�شم  م��وؤخ��را  وا�شنطن  يف  لل�شالم  املتحدة 

القائمني  م��ن  اع��رتاف��ا  ج��اء  ال�شنوية  حما�شراته  اأوىل 
العاملي  ال�شالم  املتميز يف خدمة  الإم���ارات  اأم  ب��دور  عليه 
ب�شحايا  والهتمام  الن�شاء  الالجئني وخا�شة من  ودعم 
الكوارث والأزم��ات يف اأي مكان يف العامل من دون تفرقة 
اأ�شادت الأمم املتحدة يف  اأو عرق وقد  اأو دين  ب�شبب لون 
منا�شبات خمتلفة بجهد �شموها يف هذا املجال وكرمتها 
مثال  اأنها  معتربة   2011 ع��ام  للمراأة  العاملي  اليوم  يف 
للمراأة يف رجاحة العقل و�شداد الب�شرية ويف التفاعل مع 
ال�شيخة  اأن ح�شول �شمو  كل م�شتجدات الع�شر. واأك��دت 
فاطمة بنت مبارك على اأكرث من 500 و�شام وميدالية 
ودرع تذكارية من قبل موؤ�ش�شات حملية واإقليمية ودولية 
منذ ع��ام 1973 حتى الآن مل ي��اأت من ف��راغ واإمن��ا من 

والإ�شرار على مواجهة  بالعطاء  م�شرية طويلة وحافلة 
امل�����ش��ك��الت وامل���ع���وق���ات م��ه��م��ا ك��ان��ت ���ش��ع��وب��ت��ه��ا م���ن اأجل 
حتقيق الأهداف الوطنية يف النهو�س باملراأة وو�شعها يف 
مكانها الذي ت�شتحقه يف املجتمع وروؤية التنمية ال�شاملة 
وتقدمي �شورة اإيجابية عن املراأة العربية اإىل العامل كله 
التي تواجه  التحديات  التعامل مع  امل��راأة يف  وتعزيز دور 
العامل ولذلك فاإن كل تكرمي ل�شموها هو تكرمي للمراأة 
الإماراتية والعربية بل وللمراأة يف العامل كله. واأو�شحت 
اأه��م ما مييز روؤي��ة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  اأن 
على  قامت  اأنها  الإماراتية  باملراأة  بالرتقاء  يتعلق  فيما 
وال�شاأن  التنمية  برامج  امل��راأة وتعظيم م�شاركتها يف  دعم 
العام على قدم امل�شاواة مع الرجل ولكن يف اإطار احلفاظ 

والدينية  واحل�����ش��اري��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اخل�����ش��و���ش��ي��ات  ع��ل��ى 
وتقدير  اإع��ج��اب  مو�شع  ي���زال  ول  ك��ان  وه���ذا  للمجتمع 
املراأة  بق�شايا  تهتم  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  قبل  م��ن 
والتنمية ب�شكل عام. واأكدت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها 
الروؤية  ا�شتطاعت من خالل هذه  �شموها  اأن  الإفتتاحي 
من  الكثري  تغري  اأن  واملعا�شرة  الأ�شالة  بني  متزج  التي 
والإطار  العربية  امل���راأة  عن  العامل  يف  املغلوطة  املفاهيم 
الديني واحل�شاري الذي يحكم دورها يف املجتمع خا�شة 
الإمارات  للمراأة يف  التي حتققت  الكبرية  الإجن��ازات  مع 
وقا�شية  ال��ربمل��ان  يف  وع�شوة  وزي��رة  اأ�شبحت  اإنها  حيث 
و�شفرية وم�شاركة اأ�شا�شية يف جمالت القت�شاد والتجارة 

والتعليم واملجتمع املدين وغريها. 

�أخبار �ل�ضاعة: �ل�ضيخة فاطمة تعد رمز� عامليا للعطاء ومنوذجا للمر�أة �لعربية

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

ال�شادة/م�شاهمي �شركة يوين فاند كابيتال لال�شتثمارات املالية �س.م.خ 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

يت�شرف جمل�س ادارة �شركة يوين فاند كابيتال �س.م.خ بدعوة �شيادتكم 
حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية لل�شركة والتي �شوف تنعقد 
يف متام ال�شاعة 12 ظهرا يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/20 وذلك مبقر 
ال�شركة الكائن يف �شارع حمدان برج امليلينيوم الطابق 17 ابوظبي وذلك 

للنظر يف التي:
اأ- �شماع تقرير جمل�س الدارة عن ن�شاط ال�شركة عن مركزها املايل عن 

ال�شنة املالية املنتهية يف 2013/3/31 والت�شديق عليه.
والقوائم  امل��ايل  املركز  قائمة  عن  احل�شابات  مراقب  تقرير  �شماع   - ب 

املالية عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2013/3/31 والت�شديق عليه.
ج - مناق�شة امليزانية واحل�شابات اخلتامية عن ال�شنة املالية املنتهية يف 

2013/3/31 والت�شديق عليهما.

د - النظر يف ابراء ذمة ال�شادة رئي�س واع�شاء جمل�س الدارة عن ال�شنة 
املالية املنتهية يف 2013/3/31.

ه�� - النظر يف انتخاب اع�شاء جدد ملجل�س الدارة.
ال�شنة  ع��ن  امل�شوؤولية  م��ن  احل�شابات  م��راق��ب  ذم��ة  اب���راء  يف  النظر   - و 
املالية املنتهية يف 2013/3/31 وذلك النظر يف امر اعادة تعيني مراقب 
وحتديد   2013/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  ال�شركة  ح�شابات 

اتعاب �شيادته عن تلك ال�شنة.
ونوجة عناية ال�شادة امل�شاهمني اىل ما يلي:

• للم�شاهم ان ينيب عنه يف احل�شور والت�شويت من يختاره من غري 
عن  ���ش��ادرة  تكون  ان  النيابة  ل�شحة  وي�شرتط  الدارة  جمل�س  اع�شاء 
ان  يجوز  ل  الح���وال  جميع  ويف  ال�شركة  ع��ن  ال�����ش��ادر  التوكيل  من��وذج 
% من ا�شهم  يزيد عدد ال�شهم التي يحملها النائب بهذه ال�شفة عن 5 

راأ�س مال ال�شركة.
الجتماع  ف��ان  الجتماع  لهذا  القانوين  الن�شاب  اكتمال  ع��دم  حالة  يف 
الثاين �شيعقد يف نف�س املكان والتوقيت يوم الحد املوافق 2013/6/23 

و�شيكون هذا الجتماع �شحيحا ايا كان عدد احل�شور.
وتف�شلوا بقبول فائق التقدير والحرتام ،،،

خمي�ض بوهارون
رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي

املو�صوع : دعوة اجلمعية العمومية العادية
2013  -  ل�صركة يوين فاند كابيتال �ض.م.خ لعام 2012 
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العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/418    ح نف�س- م ر- ب- اأظ

احمد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  املرزوقي  �شعيد  حيدر  اميان  مدعي/ 
�شالح حميد عبداهلل الكعبي اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: طالق لل�شرر 
وح�شانة ونفقات ونفقة العدة واملتعة  وموؤخر ال�شداق و�شكن و�شيارة وخادمة   
املطلوب اعالنه/ احمد �شالح حميد عبداهلل الكعبي اجلن�شية: المارات عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة 
الق�شاء   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/422    جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
ح�شني  �شارد  حممد  وميثلها  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  املالحي  حممد  مدعي/ 
املالجي  احلربي وبوكالة ماأمون �شلمان طحطح اجلن�شية: المارات مدعي عليه: ركن 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الكهربائية  لالعمال  احلديثة  امليادين 
مالية مببلغ 40.000 درهم املطلوب اعالنه/ركن امليادين احلديثة لالعمال الكهربائية 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/366    جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  �شاتكو  التجارية  �شايا  مدعى/موؤ�ش�شة 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  واخرون  اللكرتوميكانيكية  لالأعمال  �شيدره 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ  95.000 درهم املطلوب اعالنه/�شيدره لالأعمال 
اللكرتوميكانيكية اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر)اعالن ب�شحيفة تعديل 
الطلبات- ن�شرا( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/6/04 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/15

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1532    جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
علي  خان  بوكالة/ار�شاد  ذ.م.م  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  وورك  هارد  �شركة  مدعي/ 
حممد جول اجلن�شية: المارات مدعي عليه: املزارع اخل�شراء ذ.م.م اجلن�شية: المارات   
مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 33.400 درهم املطلوب اعالنه/املزارع اخل�شراء ذ.م.م 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر)بتجديد الدعوى من ال�شطب وباحلكم التمهيدي(  
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/6/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/541    جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعى/البريق لتاأجري ال�شيارات وميثلها �شعيد ح�شن قعو�س الربيكي اجلن�شية: 
مو�شوع  افريقيا  جنوب  اجلن�شية:  دابي  نا�شن  عبدول  عليه:  مدعي  المارات 
دابي  نا�شن  اعالنه/عبدول  املطلوب  درهم    2.680 مببلغ  املطالبة  الدعوى: 
اجلن�شية: جنوب افريقيا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/6/10 موعدا لنظر الدعوى،  اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لذا فانت مكلف باحل�شور 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/429    جت جز- م ت- ب- اأظ

مالك  عليه:  مدعي  اليمن  اجلن�شية:  املالكي  عبدالرب  حممد  مدعى/عادل 
الدعوى: مطالبة مالية  5000 درهم    �شوريا  مو�شوع  احمد قرقوز اجلن�شية: 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا   اجلن�شية:  قرقوز  احمد  اعالنه/مالك  املطلوب 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او 
امل�شتنداتك موقعا  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/5/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1146    جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  املن�شوري  حوفان  حممد  مبارك  عبداهلل  مدعي/ 
واآخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع  العامة ميثلها/�شليمان حميدور  املحيطات للمقاولت  عرب 
مبلغ  ب�شداد  والبنك  الهيئة  الزام   + اخلربة   تقرير  يف  الواردة  املبالغ  ب�شداد  مطالبة  الدعوى: 
وقدره 336731 درهم +تعوي�س مع الفائدة القانونية 7% ندب خبري املطلوب اعالنه/موؤ�ش�شة عرب 
املحيطات للمقاولت العامة ميثلها/�شليمان حميدور   اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/04 موعدا 
حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  التجارية  �شخ�شيا  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1939    جت كل- م ت- ب- اأظ

نومان  علي  عليه:  المارات مدعي  اجلن�شية:  ع  م  �س  للتمويل  امالك  مدعي/ 
�شيخ اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع الدعوى: ف�شخ اتفاقية الجارة 1.935.523.00 
�شيخ  نومان  اعالنه/علي  املطلوب  درهم   958.403.80 مالية  مطالبة   + درهم 
اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/23 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
امل�شتنداتك موقعا  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/5/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/683    ح نف�س- م ر- ب- اأظ

مدعي/ علي العطيه جا�شم اجلن�شية: امريكا مدعي عليه: ندين عو�س 
قدوره اجلن�شية:  فل�شطني  مو�شوع الدعوى: ا�شقاط ح�شانه  املطلوب 
اعالنه/ ندين عو�س قدوره اجلن�شية:  فل�شطني  عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/26
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
الحوال ال�شخ�شية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   التظلم   

رقم   139-2013 تظلم 2000-2013 اأ عري�شة - م ر -ب -اأظ
التظلم/ ام ات�س ان للمطاعم والكافترييات بوكالة/ احمد طلعت خريي اجلن�شية: 
المارات املتظلم �شده : عبداحلميد حجاج احمد حممود غامن اجلن�شية: م�شر 
مو�شوع التظلم: تظلم+ ت�شليم جواز ال�شفر املطلوب اعالنه: عبداحلميد حجاج 
اقام  املتظلم  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  م�شر  اجلن�شية:  غامن  حممود  احمد 
املوافق 2013/5/27 موعدا  الثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكور  التظلم 
لنظر التظلم لذا فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
وعليك  معتمد،  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  بدائرة  الكائنة  البتدائية 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا مل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

التظلم بثالثة ايام على القل.�شدر بتاريخ : 2013/5/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الطلب 

رقم   3-2013 اغفال 1798-2012  جتاري- م ت- �س- اأظ
طالب الغفال /�شما ابوظبي لتاجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات  �شد : �شركة 
الفجرية الوطنية للتاأمني واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع الطلب : طلب 
�شياء  حممد  اعالنه:  املطلوب   2012/1798 رقم  ال�شتئناف  يف  طلبات  اغفال 
احلق حممد  ر�شيد اجلن�شية: باك�شتان  عنوانه: بالن�شر حيث ان طالب الغفال 
اقام الطلب املذكور اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/2 موعدا 
لنظر الطلب، لذا فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وعليك ايداع 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك   مذكرة 

الطلب بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ : 2013/5/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
         اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/826    جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ امالك للتمويل �س م ع اجلن�شية: المارات مدعي عليه: دارين برو�س 
وقدره  +تعوي�س  عقد  ف�شخ  الدعوى:  مو�شوع  ا�شرتاليا    اجلن�شية:  كرو�س 
ا�شرتاليا  اجلن�شية:  كرو�س  برو�س  اعالنه/دارين  املطلوب  درهم   1209157
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/5/27 موعدا  املوافق  الثنني 
ال�شاعة 6.00 م�شاًء   امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان �شخ�شيا  األ  التجارية مبع�شكر  املحكمة 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/538 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ يونايتد بنك ليمتد اجلن�شية: المارات املنفذ �شده : فايل 
اجلن�شية:  بابا  ولد  فايل  اعالنه:  املطلوب  موريتانيا  اجلن�شية:  بابا  ولد 
موريتانيا  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند 
اأظ   وحدد  م ت-ب-  كل-  2012/2072 جت  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/23 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره 
الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/154 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة نيومك�س ل�شناعه اخلر�شانه اجلاهزة اجلن�شية:المارات   
اجلن�شية:  ذ.م.م  ال�شا�شات  حفر  ملقاولت  طيبة  م�شر  �شركة   : �شده  املنفذ 
م�شر     اجلن�شية:  املنباوي  احمد  ابراهيم  احمد  اعالنه:  املطلوب  المارات  
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/712 مد جز- م ر-ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/04 املوافق  الثالثاء  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/478 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ بنك اخلليج الول اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده : ب�شري 
ماليا ناكاث بن حممد ماليا اجلن�شية: الهند املطلوب اعالنه: ب�شري ماليا 
ناكاث بن حممد ماليا اجلن�شية: الهند عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
جت   2012/2091 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
كل- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/23 موعدا 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/522 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ راجي�س �شوماراجان كار�شرييل بادمانابهان اجلن�شية: الهند    املنفذ 
اعالنه:  املطلوب  المارات  ذ.م.م اجلن�شية:  الطائرات  لتاجري  بر�شتيج جت   : �شده 
بر�شتيج جت لتاجري الطائرات ذ.م.م اجلن�شية: المارات    عنوانه: بالن�شر مبا ان 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/520 
عم  كل- م ع- ب - اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/27 موعدا 
التنفيذ-   بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر 
الكائنة باملحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22   
   اعالن بالن�شر

اعادة اعالن للح�شور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية
للدعوى رقم : 2012/65 مدين جزئي

بناء على طلب املدعى/عمر احمد عبدالرحمن
 اىل املدعى عليه: �شعيد عبيد مطر حميد العنوان: را�س اخليمة  بالر�شاد 
- هاتف متحرك : 0509860104 . انت مكلف باحل�شور امام حمكمة را�س 
اخلمية البتدائية �شخ�شيا ابو بوا�شطة وكيل معتمد يف متام ال�شاعة 8.30 
يوم : اخلمي�س- 2013/5/23 وعليك انه يف حال تخلفك عن احل�شور يف 
الدائرة  غيابك.  يف  الدعوى  يف  �شيف�شل  فانه  املحددين  والتاريخ  امليعاد 

اجلزئية الثانية حرر بتاريخ : 2013/5/16
 امني ال�شر/خالد اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
 اخطار دفع بالن�شر

يف الق�شية التنفيذية رقم 2013/306 
ابراهيم  ح�شن  حميد  /�شلطان  وميثلها  البناء  مل��ق��اولت  العاملية  راك  �شركة  عليه:  املحكوم  اىل 
احلب�شي اجلن�شية: �شكوى �شركات العنوان: را�س اخليمة- خلف مطعم ابو نعيم �شارع املنت�شر- 
موبايل- 2289322-07 -22889322-07- ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�شدرت 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامك  كلي  مدين   )2012/99( ق�شية  يف   2013/2/25 بتاريخ  حكما  بحقك 

150898 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. ن�س احلكم
را�س   العنوان:  الم��ارات  ال�شميلي اجلن�شية:  �شبيت  ابراهيم حممد عبيد   : له  املحكوم   : ل�شالح 

اخليمة - �شمل- موبايل.  050-4552123  
 ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. فموجب هذا 
انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل ويف حالة تخلفك عن 
ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم 

التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�س ق�شم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  1030/ 2012 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : نزر ال�شالم بن امني اهلل مياه ب�شفته وكيال عن: حممد انور- 
و�شتورا بيغم اجلن�شية: بنغالدي�س امل�شتاأنف عليه:حمدان عبداهلل عيد �شياح 
املن�شوري واخرون اجلن�شية: المارات   مو�شوع ال�شتئناف : تعديل احلكم 
املن�شوري    �شياح  عيد  عبداهلل  اعالنه/حمدان  املطلوب  تعوي�س  امل�شتاأنف 
2012/1030و  رقمي  ال�شتئنافني  بالن�شر)يف  العنوان:  المارات   اجلن�شية: 
2012/1052(  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2012/1030 جتاري - م ت- �س- اأظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/26 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-

مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 
بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
 اعالن احلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/28

اىل املحكوم عليه: �شركة تينيه المارات ذ.م.م
العنوان: بالن�شر

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/5/6 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
ف�شاله  ابو  ح�شني  حممد  كمال  ل�شالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
بالزام  احل�شوري:   مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتاي:  الردن  اجلن�شية: 
�شفر  درهم وتذكرة  للمدعي مبلغ وقدره 167.178  توؤدي  بان  املدعى عليها 
وبامل�شاريف. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة املوافق 2013/5/13
                                                                     رئي�س قلم 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
 حمكمة ابوظبي العمالية البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
 يف الدعوى رقم 2012/4702 ابتدائي جتاري جزئي

ويو�شف  البحر  حممد  املحامني/  بوكالة  ذ.م.م  للتجارة  هداية  �شركة  املدعية:   : بني  فيما 
بناء   2 رقم  البوابة  ال�شناعية-  علي  جبل  منطقة  علي-  جبل  دبي-  بر  دبي-  امارة   البحر 
م�شتقل  هاتف : 048857700 فاك�س 04885792 املدعى عليها: �شتيل لين للتجارة ذ.م.م امارة 
ال�شارقة املنطقة ال�شناعية 2 بالقرب من تايجر �شتيل وا�شارة الكاتربيلر- - خلف �شكن بلدية 
ال�شارقة- م�شتودع رقم 1 هاتف: 065336565 فاك�س- 065396965 ا�شتنادا اىل احكام القانون 
الحتادي رقم 8 مادة 16 ل�شنة  1974 با�شتدعاء اطراف اخل�شومة وتنفيذا للمهمة املوكولة 
لنا انا  : ب�شري كامل ال�شلح اخلبري احل�شابي املنتدب يف الدعوى املذكورة بالرقم باأعاله من 
حمكمة عجمان البتدائية الحتادية وللبداء باعمال اخلربة فقد حددنا اجتماع خربة بتاريخ 
ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا. وذلك يف مقر اخلبري املكلف  ال�شبت  املوافق يوم   2013/5/25
الفردو�س  عمارة  ال�شيارات-  خلدمة  الكربى  املحطة  بجانب  عجمان-  ال�شلح-  كامل  ب�شري 
الطابق الرابع منزل رقم 403 تليفون متحرك 6423499-050 لذا يتطلب ح�شوركم ملناق�شة 

مو�شوع الدعوى وا�شتالم ما لديكم من م�شتندات التي تثبيت دفاعكم ودفوعكم.

اعالن اجتماع خربة

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2007/160 انابات �شرعية  
طالب التنفيذ: حمكمة ابوظبي البتدائية  عنوانه: ابوظبي-   املنفذ �شده: رجاء عبدالقادر 
حماد بن املليح عنوانه: امارة دبي     انه يف يوم الربعاء املوافق 2013/5/29 ال�شاعة 6.00 م�شاء 
ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه امام دائرة 
التنفيذ مبقر حمكمة دبي البتدائية، على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجرات املزايدة مع اجلهة 
التي انيط بها البيع  )�شركة المارات للمزادات www.emiratesauction.ae ( وذلك 
التاريخ املحدد اعاله وكل من له اعرتا�س التقدمي باعرتا�شه معززا يبرير من م�شتندات  يف 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301  من قانون الج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما 
يلي بيان او�شاف املمتلكات.  يف عقار ديرة مردف رقم الر�س 2100/3 امل�شاحة 3750 قدم مربع 

القيمة 1500000 درهم    مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

 اقرار بالغاء وكالة  وحتذير
عبالن  �شعيد  علي  �شعيد  اأنا   قررت 
مالك  اجلن�شية  امارات  املزروعي 
كابيتال  �شتارك  ا�شم  حتمل  للرخ�شة 
لتمثيل ال�شركات اإلغاء الوكالة املمنوحة 
مني لل�شيد/ حممد زياد منري قو�شجي 
رقم  حتت  واملوثقة  اجلن�شية  -�شوري 
لدى   2013/2/27 1302002940-بتاريخ 
اأبو  يف  الق�شاء  بدائرة  العدل  الكاتب 
وعدم  اإلغائها  قررت  اأنني  حيث  ظبي  

قيام الوكيل با�شتعمال الوكالة نهائيا بعد 
تاريخ الإلغاء وعليه احذر من ا�شتخدام ا�شم ال�شركة او اختامها نهائيا 

واأبدا ونحن غري م�شئولني عن توقيع اوختم ال�شركة  من ال�شخ�س املذكور 
امللغى وكالته وهذا للعلم

                       املقر مبا فيه  /  �صعيد علي �صعيد عبالن املزروعي 

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
    اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/12 بيع عقار مرهون  
حم�شن  �شاناز   -2 الي��ات  ك�شف  ح�شني  غ��الم  فر�شيد  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
ت�شارترد  �شتاندر  التنفيذ:  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ف��ر   جهان 
بنك وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي   قررت حمكمة دبي 
البتدائية بتاريخ 2013/5/8 اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة )3.210.701.33( 
يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن )نوع العقار: فيال �شكنية - 
رقم 375 املنطقة: تالل المارات الثالثة- رقم الر�س : 3093- م�شاحة العقار: 

)2.742.77 قدم مربع(   خالل 30 يوما من تاريخ العالن.
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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••  دبي-وام:

عن  وامل����ي����اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت   
اإحدى  من  قادمة  ع��اج  �شحنة  �شبط 
ال����دول الأف��ري��ق��ي��ة ع��رب م��ي��ن��اء جبل 
�شلطان  �شعادة  واو���ش��ح   . ب��دب��ي  علي 
لقطاع  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  علوان 
ان����ه مت �شبط  اخل����ارج����ي  ال��ت��دق��ي��ق 
دبي  ج��م��ارك  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�شحنة 
بعد  ال�شحنة  بتوقيف  ق��ام��ت  وال��ت��ي 
اإىل املخت�شني  ال�شتباه بها واإحالتها 
ب����ال����وزارة. و اأ����ش���اف ع���ل���وان اأن����ه مت 
اأثاث  اأنها قطع  ال�شحنة على  تهريب 
اأنها حتوي على  الفح�س تبني  وعند 
ال��ع��اج اخل���ام حيث  م��ن  259 قطعة 
ق���ام ف��ن��ي��و ال������وزارة ب��امل��ي��ن��اء بفح�س 
و  وتعريفها  العينات  واأخ���ذ  ال�شحنة 
اأنها قطع عاج خام ماأخوذة من  تبني 
الفيل الأفريقي املدرج يف امللحق الأول 
ال�����ش��اي��ت�����س وغ���ري م�شموح  لت��ف��اق��ي��ة 
القانون  لأح��ك��ام  وف��ق��ا  بها  ب��الإجت��ار 
 2002 ل�����ش��ن��ة   11 رق���م  الحت������ادي 

الدولية  ال��ت��ج��ارة  باتفاقية  اخل��ا���س 
املهددة  والنباتية  احليوانية  لالأنواع 
ان�شمت  والتي  ال�شايت�س  بالنقرا�س 
واأك����د   .1990 ع����ام  ال���دول���ة  اإل��ي��ه��ا 
علوان اأن وزارة البيئة واملياه ملتزمة 
اأن  منوها  ال�شايت�س  اتفاقية  بتطبيق 
العاج  على  للح�شول  اجلائر  ال�شيد 
الفيلة  اأع�������داد  ان��خ��ف��ا���س  اىل  اأدى 

القائم  بالتعاون  م�شيدا  ح��اد  ب�شكل 
بني وزارة البيئة واملياه وجمارك دبي 
احكام  واأه��م��ه��ا  خمتلفة  جم���الت  يف 
الزراعية  الر���ش��ال��ي��ات  على  ال��رق��اب��ة 
اإىل الدولة �شعيا  ال��واردة  واحليوانية 
ن��ح��و رف���ع م���ع���دلت الأم�����ن احليوي 
وحت���ق���ي���ق ال����ت����زام����ات ال����دول����ة جتاه 

املعاهدات والتفاقيات الدولية .

••  ابوظبي-وام:

الثقافية  القافلة  فعاليات  يف  والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز  ي�شارك   
الثالثة للعام احلايل 2013 التي تقام مبنطقة الطويني باإمارة الفجرية 
يومي اخلمي�س واجلمعة 23 و24من مايو اجلاري. و�شوف ير�شد ممثلو 
التعريف  اىل  ا�شافة  اجلمهور  متطلبات  اأه��م  الفعاليات  ه��ذه  يف  املركز 
باملركز وتاريخه واأبرز اأن�شطته واإجنازاته وخدماته للباحثني واملخت�شني 
الو�شول  الوطنية اىل  املبادرة  بهذه  املركز  وال��رتاث. ويهدف  التاريخ  يف 
املناطق  اأه��ايل  مع  توا�شله  عرب  املجتمع  �شرائح  خمتلف  اإىل  بخدماته 
يوميات  كتاب  مثل  اإ���ش��دارات��ه  اأح���دث  م��ن  جمموعة  وت��ق��دمي  الداخلية 
ال�شيوخ و كتاب الت�شوية القانونية للنزاع الإماراتي الإيراين على اجلزر 
الثالث وكتاب الهند والإمارات احتفاء ب�شداقة ا�شطورية وكتاب ذكريات 

اأبوظبي  وت���راث  ت��اري��خ  توثق  التي  رحلة يف �شور  ال��ع��رب..  ج��زي��رة  �شبه 
ومنطقة اخلليج. كما �شيقدم اي�شا الكتيبات واملل�شقات التعريفية لزوار 
التي تتعاون فيه وزارة الرتبية  ال�شاب  امل��وؤرخ  ان�شطةاملركز مثل م�شابقة 
احل�شاري  ب���الإرث  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  اجلديد  اجليل  لتعريف 
والثقايف وال�شفاهي الذي ير�شد جوانب هامة يف تاريخ الإمارات من لدن 
الثقافة  وزارة  تنفيذ  �شياق  يف  امل�شاركة  وتاأتي  ال�شن.  كبار  ال��رواة  األ�شنة 
وال�شباب وتنمية املجتمع ملبادرة التالحم املجتمعي والوطني التي اأطلقها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
حتت �شعار جمتمعنا اأمانة. كما تاأتي ا�شتكمال مل�شرية النجاح التي حققها 
املركز يف �شياق املحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها بامل�شاركة 
الو�شائل  بكل  الوطني  باحل�س  والرت��ق��اء  الثقافية  والتنمية  املجتمعية 

املتاحة. 

••  دبي-وام:

من  كل  مع  تفاهم  مذكرتي  وامل��اء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة  وقعت 
عجمان  وق��ف  و�شندوق  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة 
وهما من املوؤ�ش�شات العاملة يف جمالت النفع العام والأعمال اخلريية 
على امل�شتويني الداخلي واخلارجي. ومبوجب املذكرتني اللتني وقعتا 
يف مقر الهيئة يف دبي..يتم التعاون والتن�شيق بني الهيئة واملوؤ�ش�شتني 
يف تقدمي املبادرات التي تهدف اإىل م�شاعدة احلالت الإن�شانية امللحة 
والعاجلة من غري القادرين على �شداد م�شتحقات الهيئة. كما اأ�شارت 
املذكرتان اإىل مبادرة الهيئة بتاأجيل قطع اخلدمة عن ح�شابات هوؤلء 

من�شقي  ب��ني  عليها  الت��ف��اق  ي��ت��م  حم���ددة  زم��ن��ي��ة  ل��ف��رتات  املتعاملني 
ال�شراكة من قبل الهيئة وتلك املوؤ�ش�شات يف حالت تاأخري �شداد مقابل 
ا�شتهالك الكهرباء واملاء حل�شابات الهيئة. وقع املذكرة من جانب الهيئة 
الحتادية للكهرباء واملاء..�شعادة حممد حممد �شالح املدير العام فيما 
وقعها من جانب موؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية �شعادة عزة 
عجمان  وقف  �شندوق  مذكرة  العام..اأما  املدير  النعيمي  عبداهلل  بنت 
العام  الأم��ني  ب�شفته  الن�شاري  حممد  اهلل  عبد  الدكتور  وقعها  فقد 
مو�شى  الهيئة..جنالء  جانب  من  التوقيع  مرا�شم  ح�شر  لل�شندوق. 
رم�شان املدير التنفيذي لدائرة خدمة املتعاملني وعدنان ن�شيب �شامل 

املدير التنفيذي لدائرة اخلدمات امل�شرتكة وعدد من امل�شوؤولني. 

�لكهرباء و�ملاء توقع مذكرتي تفاهم مع موؤ�ض�ضة حميد بن ر��ضد �لنعيمي �خلريية و�ضندوق وقف عجمان�لوطني للوثائق و�لبحوث ي�ضارك يف قافلة �لطويني �لثقافية

••  الفجرية-وام:

 اجتمع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س العلى 
حاكم الفجرية بح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل 
عهد الفجرية اأم�س بق�شر �شموه بالرميله مع مدراء الدوائر احلكومية املحلية 
بالإمارة. واطلع �شموه خالل الجتماع على �شري العمل يف الدوائر احلكومية 
املحلية واخلدمات املقدمه للجمهور وما تو�شلت اإليه يف جمال حت�شني الأداء 
الدوائر  م��دراء  �شموه  ووج��ه  عليها.  التغلب  و�شبل  تواجهها  التي  واملعوقات 
بالرتقاء مب�شتوى اخلدمات التي تقدم للعمالء وب�شرورة التعاون والتن�شيق 
بني جميع املوؤ�ش�شات احلكومية املختلفة من اأجل حتقيق اأف�شل النتائج املرجوة 
جتاه خدمة املواطنني واملقيمني بالماره وت�شهيل كافة الجراءات التي تعني 
رئي�س  ال�شرقي  بن حمد بن حممد  را�شد  ال�شيخ  الجتماع  . ح�شر  بالعمالء 

هيئة الفجرية للثقافة والعالم وال�شيخ مكتوم بن حمد بن حممد ال�شرقي .

••  دبي-وام:

 تنفيذا لأوامر �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
اأط��ل��ق م��ع��ايل الفريق  دب���ي رع���اه اهلل 
���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ال��ق��ائ��د العام 
التقديرية  دب��ي  ج��ائ��زة  دب��ي  ل�شرطة 
خلدمة املجتمع . واأكد معاليه اأن هذه 
احل�شارية  للم�شرية  تكملة  اجل��ائ��زة 
يف  الدولية  دب��ي  جل��وائ��ز  والتاريخية 
ملعاين  وام���ت���داد  التخ�ش�شات  جميع 
الوفاء من رجل العطاء الأول �شيدي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
رع���اه اهلل . ج���اء ذل���ك خ���الل املوؤمتر 

ال�����ش��ح��ف��ي ال�����ذي ع���ق���ده م��ع��ال��ي��ه يف 
م��ب��ن��ى ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دبي 
املري  �شعيد  حم��م��د  ال��ل��واء  بح�شور 
التقديرية  دبي  جلائزة  العام  الأم��ني 
خلدمة املجتمع وباقي اأع�شاء جمل�س 
اأمناء اجلائزة. واأو�شح معايل الفريق 
جمل�س  رئي�س  متيم  خلفان  �شاحي 
خلدمة  التقديرية  دب��ي  جائزة  اأمناء 
اإىل  ت����ه����دف  اجل�����ائ�����زة  اأن  امل���ج���ت���م���ع 
واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  الأف��راد  تكرمي 
ي��ق��دم��ون خدمات  ال���ذي���ن  اخل��ا���ش��ة 
املبادرات  خ��الل  من  للمجتمع  جليلة 
التي يقدمونها يف جمالت  والأعمال 
وال�شحية  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال���رع���اي���ة 
املجالت  م���ن  وغ���ريه���ا  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الأخرى التي تخدم جمتمع الإمارات 
ال����ش���ت���ق���رار  حت���ق���ي���ق  اإىل  وت�����ه�����دف 

وال���ت���ك���ام���ل وال���ت���ك���ات���ف ب����ني اأف�������راده 
ومرتابطا  ح��ي��وي��ا  جمتمعنا  ل��ي��ك��ون 
مادية  اأرب���اح  حتقيق  اإىل  النظر  دون 
اأن  اأو مكا�شب �شخ�شية. واأكد معاليه 
الأم���ر ب��اإط��الق ه��ذه اجل��ائ��زة يعك�س 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهتمام 
وحر�شه  الكبري  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الذين  املتميزين  تكرمي  على  ال��دائ��م 
يقدمون خدمات جلية ملجتمعهم من 
خمتلف الفئات وجت�شد روؤية �شموه يف 
القيادة والريادة والتميز يف كل مكان 
�شيكون  اجل��ائ��زة  اأن  معتربا   .. عمل 
لها الأث��ر اليجابي يف ت�شجيع جميع 
املجتمع  يف  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات  الأف�������راد 
لتقدمي  اخلا�شة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل���دين 
ل���دي���ه���م خل���دم���ة عملية  م����ا  اأف�������ش���ل 
التي  دب��ي  اإم���ارة  يف  ال�شاملة  التنمية 

الأف�شل يف  دائما على تقدمي  عودتنا 
�شتى املجالت. ونوه معاليه اإىل وجود 
قبل  م��ن  املجتمع  ه��ام��ة يف  م���ب���ادرات 
اأفراد لي�شوا اأثرياء منهم رجال اأعمال 
عليها  ال�����ش��وء  اإل��ق��اء  ت�شتحق  ���ش��غ��ار 
واجلائزة  وتقديرها  منها  وال�شتفادة 
باجلهود  واع������رتاف  ت���ك���رمي  مب��ث��اب��ة 
و����ش���ك���ر وث����ن����اء لأ�����ش����ح����اب الأي��������ادي 
من  ج��زءا  يخ�ش�شون  ممن  البي�شاء 
املجهود  م��ن  م��زي��دا  ويبذلون  وقتهم 
وبها  منها  ي�شتفيد  خ��دم��ات  لتقدمي 
اآخرون دون انتظار مقابل مادي عليها. 
�شاحي خلفان  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  ودع���ا 
متيم القائد العام ل�شرطة دبي رئي�س 
التقديرية  دب��ي  جائزة  اأمناء  جمل�س 
املجتمع  اأف���راد  كافة  املجتمع  خلدمة 
اإىل تقدمي  على اختالف م�شتوياتهم 

يف  ت�شب  التي  الجتماعية  امل��ب��ادرات 
وتنمية  ال��وط��ن  م�شلحة  يف  النهاية 
ث��ق��اف��ات جمتمعية  وت��ر���ش��خ  امل��ج��ت��م��ع 
خا�شة  ال����وط����ن  ه������ذا  اأب�����ن�����اء  ل������دى 
ال�شباب. من جهته تقدم اللواء حممد 
�شعيد املري الأمني العام جلائزة دبي 
بجزيل  املجتمع  خل��دم��ة  التقديرية 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  ال�شكر ل�شاحب 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
منحها  التي  الغالية  الثقة  على  اهلل 
وقال   . املن�شب  بهذا  تعينه  يف  �شموه 
ح�شن  عند  اأك���ون  اأن  �شموه  اأع��اه��د   :
ال��ظ��ن يف خ��دم��ة ه��ذا ال��وط��ن الغايل 
الذي مل يبخل بعطاءاته على جميع 
اأفراد املجتمع وهو الأمر الذي جاءت 
ه���ذه اجل��ائ��زة ل��ت��وؤك��ده ع��رب الرتكيز 

ع��ل��ى دور الأف������راد وال�����ش��خ�����ش��ي��ات يف 
تقدمي املبادرات املجتمعية املختلفة يف 
والرعاية  والتعليم  ال�شحة  جم��الت 
املعنوي  التعاون  وتعزيز  الجتماعية 
التالحم  م��ن  م��زي��د  ي�شاهم يف  ال���ذي 
حقيقية  م�شاندة  وحتقيق  املجتمعي 
امل��ج��ت��م��ع . وق���ال اللواء  ل��ك��اف��ة ف��ئ��ات 
له  اإن وجود مثل هذه اجلوائز  املري 
التناف�س بني اجلميع  الأث��ر يف  اأك��رب 

و�شيلة  وه��ي  جمتمعهم  خ��دم��ة  على 
التي  ال��ك��ث��رية  التحفيز  و���ش��ائ��ل  م��ن 
املختلفة  القطاعات  تتبناها  اأن  يجب 
املعنية والتي �شت�شهم بال  واملوؤ�ش�شات 
املجتمع  خدمة  ثقافة  تعزيز  يف  �شك 
اجلميع  ل�����دى  ال���ت���ط���وع���ي  وال���ع���م���ل 
يف  للتميز  ال�شعي  على  و�شتحفز  ب��ل 
اأو  و����ش���اح  اأو  ق�����الدة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
املجتمع  خ��دم��ة  م��ي��دال��ي��ة  اأو  و����ش���ام 

روح  خ��ل��ق  اإىل  اجل����ائ����زة  وت���ه���دف   .
وت�شجيع  وحتفيز  ال�شريفة  املناف�شة 
امل��زي��د م��ن اجلهد  ب��ذل  اجلميع على 
والإخال�س لالرتقاء بالعمل الرامي 
اإىل تطوير جمالت التعليم وال�شحة 
تعترب  وال��ت��ي  الجتماعية  وال��رع��اي��ة 
الإن�شان  ب��ن��اء  امل���ج���الت يف  اأه����م  م��ن 
بال�شكل  جمتمعه  خدمة  على  القادر 

املطلوب. 

••  اأبوظبي-وام: 

اأجرى فريق الإمارات للبحث والإنقاذ 
ا�شتعداداته  ���ش��م��ن  ت��ق��دم��ي��ا  مت��ري��ن��ا 
قبل  م��ن  الثقيل  فئة  اإىل  للت�شنيف 
يف  والإن���ق���اذ  للبحث  ال��دول��ي��ة  الهيئة 
الأمم امل��ت��ح��دة ت��زام��ن��ا م��ع الأح����داث 
والتي  ايران  بزلزال  املتعلقة  الأخ��رية 
���ش��ع��ر ب���ه���ا ����ش���ك���ان ال����دول����ة . وي���اأت���ي 
القيادة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��م��ن  ذل����ك 
لال�شتعداد  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
وم��واج��ه��ة ال���ك���وارث ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
التن�شيق مع دول اجلوار ب�شاأن اف�شل 
ال�شبل لال�شتجابة للكوارث . و�شارك 
الإم����ارات  ف��ري��ق  مبخيم  التمرين  يف 
ال�شليلة  مبنطقة  والإن���ق���اذ  للبحث 
جمل�س  دول  م���ن  ف����رق  اأب���وظ���ب���ي  يف 

العربية �شمت  لدول اخلليج  التعاون 
والقطري  ال�شعودي  الفريق  من  كال 
املقدم  وذك���ر  والبحريني.  وال��ك��وي��ت��ي 
رئي�س  الأن�شاري  حممد عبد اجلليل 
ق�شم البحث والإنقاذ باإدارة الطوارئ 
العامة  القيادة  يف  العامة  وال�شالمة 
الفرق  م�شاركة  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
تتويجا  ت��اأت��ي  التمرين  يف  اخلليجية 
ال�����ش��رط��ي��ة ودعمها  ال��ق��ي��ادة  ل��رع��اي��ة 
ال��الحم��دود لفريق الإم���ارات للبحث 
والإن�����ق�����اذ وال�������ذي اأ����ش���ب���ح ق����ائ����دا يف 
املنطقة.  والإنقاذ يف  البحث  جم��الت 
ال�شبق  ح��ق��ق  ال��ف��ري��ق  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اإىل  ال��و���ش��ول  2009 يف  خ��الل ع��ام 
الدويل  بالت�شنيف  املتو�شطة  الفئة 
ال���دول���ي���ة للبحث  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م���ن 
عن  ف�شال  املتحدة  الأمم  يف  والإنقاذ 

امل�شاهمة يف ت�شنيف الفريق العماين 
دول  ف��رق  اإن  وق���ال  املتو�شط.  فئة  يف 
بفعالية  ����ش���ارك���ت  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
والإنقاذ  للبحث  الإم����ارات  فريق  م��ع 
ال��ت��م��ري��ن وا����ش���ت���ف���ادت م���ن خربة  يف 
والإنقاذ  البحث  جم��ال  يف  الإم�����ارات 
ف�����ش��ال ع���ن حت��ق��ي��ق اأه�����م الأه������داف 
املنظومة  وتفعيل  تعزيز  يف  ال��رائ��دة 
والتعامل  ال���ش��ت��ج��اب��ة  يف  اخلليجية 
مع ح��الت ال��ك��وارث يف ظل املتغريات 
وال����ظ����روف ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. واأو�����ش����ح اأن 
التمرين ركز على قيا�س قدرات فريق 
البحث والإنقاذ امليدانية يف ال�شتجابة 
للتعامل مع حالت الكوارث الطبيعية 
وحوادث انهيارات املباين وفق النظام 
ال���دويل املعتمد م��ن خ��الل اإدارت����ه يف 
واخلدمات  كالطبي  �شتى  اجل��وان��ب 

اللوج�شتية والبحث والإنقاذ والكالب 
العقيد  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن  البولي�شية. 
فريق  م��ن  ال�شيخ  ال��ق��ادر  عبد  م�شعل 
باإجنازات  ال�شعودي  والإن��ق��اذ  البحث 
التي  الإم��ارات للبحث والإنقاذ  فريق 
ب��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى املنطقة  ي��ح��ت��ذى 
الفريق  م��ن��ت�����ش��ب��ي  ك���ف���اءة  م���ن ح��ي��ث 
اأح����دث  وا����ش���ت���خ���دام  الأداء  وت���ط���ور 
جمال  يف  وال���ت���ق���ن���ي���ات  ال���ت���ج���ه���ي���زات 
ال�شتفادة  موؤكدا   .. والإن��ق��اذ  البحث 
م��ن ال��ت��ج��رب��ة الإم��ارات��ي��ة ال��ت��ي تتيح 
احل�������ش���ول ع��ل��ى امل���زي���د م���ن اخل���ربة 
املختلفة  ال���ت���ج���ارب  م���ن  والن���ت���ف���اع 
ان  اإىل  .. لف��ت��ا  ال��ب��ح��ث والإن���ق���اذ  يف 
تهيئة  يف  ت�شهم  التمارين  ه��ذه  مثل 
ال��ف��ري��ق ال�����ش��ع��ودي وت��ط��وي��ر خرباته 
الت�شنيفات  يف  ل���ل���دخ���ول  مت���ه���ي���دا 

ال���دول���ي���ة م����ن ق���ب���ل م��ن��ظ��م��ة الأمم 
الوهاب  عبد  النقيب  واأك���د  امل��ت��ح��دة. 
علي ف��ر���س م��ن م��رك��ز الإن��ق��اذ الفني 
وم�شاركتهم  ح�شورهم  اأن  بالكويت 
ل��ت��ح��ق��ي��ق مزيد  ال���ت���دري���ب ج����اءت  يف 
والط��الع على جتربة  ال�شتفادة  من 
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ الذي 
يعترب �شباقا يف هذا املجال ف�شال عن 
ودوليا.  اإقليميا  الإجن����ازات  حتقيقه 
�شوار  اأول حمد  امل���الزم  ق��ال  وب����دوره 
م��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل��ي��ات ب��ال��ب��ح��ري��ن اإن 
البحث  جمال  يف  الإماراتية  التجربة 
رائ���دة ومت��ث��ل حافزا  والإن��ق��اذ تعترب 
بحث  فريق  تاأ�شي�س  يف  للتفكري  قويا 
واإنقاذ بحريني وال�شتفادة مما حققه 
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ. وقال 
ح�شن علي الدو�شري من ق�شم البحث 

والإن���ق���اذ ب��ق��وات الأم����ن ال��داخ��ل��ي يف 
قطر اإن م�شاركتنا مع فريق الإمارات 
ل��ل��ب��ح��ث والإن����ق����اذ يف ت��دري��ب��ات��ه تعد 
ف���ر����ش���ة ل���ال����ش���ت���ف���ادة م����ن خ���ربات���ه 
الفرق  ون���ف���ذت  امل���ج���ال.  ال��ك��ب��رية يف 

اخلليجية امل�شاركة يف التمرين باملبنى 
الفرتا�شي للتدريب على التعامل مع 
ومتت  ل��ل��زلزل  تعر�شت  التي  املباين 
بغرفة  ال��ت��م��ري��ن  خ����الل  ال���ش��ت��ع��ان��ة 
التحكم واملراقبة التي حتوي �شا�شات 

امل���راق���ب���ة داخل  ل���ك���ام���ريات  ال��ع��ر���س 
كما  ال��ت��دري��ب  عمليات  ملتابعة  املبنى 
فريق  مع�شكر  زي���ارة  ال��ربن��ام��ج  �شمل 
للتعرف  والإن���ق���اذ  للبحث  الإم�����ارات 

على جتهيزات الفريق الفعلية. 

••  اأبوظبي-وام:

 ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اآل نهيان وزير اخلارجية رئي�س  زايد 
ل����الإع����الم معايل  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س 
اأنباء  وك��ال��ة  رئي�س  جيون  ت�شونغ  يل 
ال�����ش��ني اجل���دي���دة ���ش��ي��ن��خ��وا.. جرى 
تعزيز  �شبل  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل 
ال���ت���ع���اون يف امل���ج���ال الإع����الم����ي بني 
تبادل  ع����رب  ال�����ش��دي��ق��ني  ال���ب���ل���دي���ن 
اأنباء  وكالة  واملو�شوعات بني  الأخبار 
ال�شني  اأن���ب���اء  ووك���ال���ة  وام  الإم������ارات 
اجلديدة �شينخوا خا�شة تلك املتعلقة 
والجتماعية  القت�شادية  بالتنمية 
الزيارات  تبادل  جانب  اىل  والثقافية 
بني العاملني يف املوؤ�ش�شات الإعالمية 
يف البلدين. واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل 
العالقات  اأه��م��ي��ة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  القائمة 
ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية  املتحدة 
وال�����ت�����ي �����ش����ه����دت خ�������الل ال�������ش���ن���وات 
املجالت  ك��ب��رية يف  ق��ف��زات  الأخ�����رية 
والثقافية  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية 
�شموه  ون������وه  ال���ط���اق���ة.  جم�����ال  ويف 
وكالتي  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  باأهمية 
من  ال��ب��ل��دي��ن  يف  الوطنيتني  الأن���ب���اء 
خ��الل ت��ب��ادل اأخ��ب��اره��م��ا الأم���ر الذي 
م��ن ���ش��اأن��ه ت��ع��زي��ز ال�����ش��ي��اح��ة وتقوية 
وال�شداقة  التعاون  عالقات  ومتتني 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت 
على  ال��ت��ع��رف  م��ن  �شعبيهما  ومت��ك��ني 
زيارة  اإن  �شموه  الآخ���ر..وق���ال  ثقافة 
اجلديدة  ال�شني  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  رئي�س 

بالتاأكيد  �شتعزز  الإم����ارات  دول��ة  اإىل 
العالقات بني البلدين ..معربا �شموه 
الوكالتني  بني  للتعاون  اإرتياحه  عن 
خا�شة بعد اتفاقية التعاون الإخباري 
�شينخوا  و  وام  ب��ني  توقيعها  مت  التي 
�شاهمت  وال���ت���ي   2001 ع���ام  خ���الل 
بينهما.  ال���ت���ع���اون  اآف������اق  ت��ط��وي��ر  يف 
اأنباء  وك��ال��ة  رئي�س  توجه  جانبه  م��ن 
�شمو  اىل  بال�شكر  اجل��دي��دة  ال�����ش��ني 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على 
حفاوة ال�شتقبال التي لقيها .. وقال 
لتعزيز  ب��ذل ج��ه��ودا ج��ب��ارة  �شموه  اإن 
واأن  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
اأك��رب �شوق لل�شادرات  دول��ة الإم���ارات 
املتزايد  ب��اله��ت��م��ام  ون���وه  ال�شينية. 
دولة  بني  وال�شياحي  الثقايف  للتعاون 
ال�شعبية  ال�شني  المارات وجمهورية 
ن��ح��ر���س ع��ل��ى تعريف  ان���ن���ا  ..وق������ال 
ال�شعب ال�شيني مبا حققته المارات 
من تقدم وازدهار يف خمتلف املجالت 
.. م�شريا اىل التزايد الكبري يف اأعداد 
الإم����ارات.  ل��دول��ة  ال�شينيني  ال�شياح 
واأع�����رب رئ��ي�����س وك��ال��ة اأن���ب���اء ال�شني 
اجلديدة عن ا�شتعداد �شينخوا لتعزيز 
ال��ت��ل��ف��زي��وين م���ع حمطات  ال���ت���ع���اون 
التلفزة يف الإم��ارات وهو ما رحب به 
�شمو رئي�س املجل�س الوطني لالعالم 
ال�شني  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأب����دى رئي�س   .
اأف���الم عن  ان��ت��اج  اجل��دي��دة رغبته يف 
لتعريف  الإم����ارات  دول��ة  يف  ال�شياحة 
اجل��م��ه��ور ال�����ش��ي��ن��ي ب����الإم����ارات وما 
فيها من تقدم و ازدهار. وكان معايل 
اجلديدة  ال�شني  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  رئي�س 

���ش��ي��ن��خ��وا ق����د ق�����ام وال����وف����د امل���راف���ق 
الإمارات  اأنباء  بزيارة اىل مقر وكالة 
امل�شوؤولني  م���ع  وب���ح���ث  اأب���وظ���ب���ي  يف 
اآف���اق ال��ت��ع��اون م��ن خ��الل زيادة  فيها 
التلفزيونية  واملواد  الإخباري  التدفق 
الزيارات  تبادل  و  �شينخوا  و  وام  بني 
الوفد  وقام  الوكالتني.  م�شوؤويل  بني 
اأق�شام  يف  بجولة  ال�شيني  الإع��الم��ي 
ال��وك��ال��ة ت��ع��رف خ��الل��ه��ا ع��ل��ى عمل 
والإر�شال  امل��رك��زي  التحرير  اأق�����ش��ام 
التلفزيوين الإخباري واإر�شال ال�شور 
واأر�شيف  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  وم���رك���ز 
الوكالة اىل جانب التقنيات احلديثة 
الإمارات  اأنباء  وكالة  بها  تعمل  التي 
داخل  مكاتبها  من  الأخ��ب��ار  تلقي  يف 
املنت�شرين  مرا�شليها  وم��ن  ال��دول��ة 

العربية  ال��ع��وا���ش��م  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
وال���ع���امل���ي���ة وا���ش��ت��ق��ب��ال ال�������ش���ور عن 
داخل  الهامة  والأح����داث  الن�شاطات 
الوفد  تعرف  كما  وخارجها.  الدولة 
على نظام ار�شفة الخبار اللكرتوين 
حيث  وام  ت��ت��ب��ع��ه  ال������ذي  احل����دي����ث 
املحلية  ي�شم معظم واه��م الح��داث 
تاأ�شي�س  م��ن��ذ  وال���دول���ي���ة  وال��ع��رب��ي��ة 
يوفر  ..ك���م���ا   1976 ع���ام  ال��وك��ال��ة 
املعلومات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ���ش��ه��ول��ة 
بال�شافة  ف��ائ��ق��ة  ب�����ش��رع��ة  امل��ط��ل��وب��ة 
الباحثني  ل���ت���زوي���د  ا����ش���ت���ع���داده  اىل 
واملعلومات  ب��ال��ت��ق��اري��ر  وال���دار����ش���ني 
بحوثهم.  اجن����از  يف  ت��ف��ي��ده��م  ال��ت��ي 
التطورات  مب�����ش��ت��وى  ال��وف��د  واأ����ش���اد 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع بها 

ار�شال  انباء الم��ارات وخا�شة  وكالة 
اللياف  بوا�شطة  التلفزيوين  البث 
وكذلك  الن��رتن��ي��ت  وع��رب  الب�شرية 
وكانت  امل�شورة.  ال�شحافية  اخلدمة 
وجمهورية  وق��ع��ت  الإم�������ارات  دول����ة 
التي  الزيارة  خالل  ال�شعبية  ال�شني 
قام بها �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
 2001 ع����ام  ب��ك��ني  اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل 
والثقايف  الإع��الم��ي  للتعاون  اتفاقا 
�شنوات  خ��م�����س  مل����دة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
اأخرى  �شنوات  خلم�س  تلقائيا  يجدد 
و ي��ن�����س ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون يف 
والإعالم  والفنون  الثقافة  جم��الت 
والرتبية  وال���ت���ل���ف���زي���ون  والإذاع���������ة 
اإطار  يف  والن�شر  والريا�شة  والتعليم 

من امل�شاواة واملنفعة املتبادلة.

حاكم �لفجرية يوجه مدر�ء �لدو�ئر �حلكومية �ملحلية باالإمارة لالرتقاء مب�ضتوى �خلدمات �لتي تقدم للعمالء

�ضاحي خلفان يعلن عن �إطالق جائزة دبي �لتقديرية خلدمة �ملجتمع

�الإمار�ت للبحث و�الإنقاذ يجري مترينا مع فرق دول �لتعاون 

عبد�هلل بن ز�يد ي�ضتقبل رئي�س وكالة �أنباء �ضينخو� �ل�ضينية
••  الفجرية-وام:

 ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية اأم�س بق�شر �شموه 
بالرميله بح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية ف�شيلة ال�شيخ ال�شيد علي 

بوزارة  والق�شائية  الدينية  ال�شوؤون  م�شت�شار  الها�شمي 
الفجرية  ال�شمو حاكم  الرئا�شة. ورحب �شاحب  �شوؤون 

خالل اللقاء بامل�شت�شار علي الها�شمي.
ح�شر اللقاء ال�شيخ را�شد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
رئي�س هيئة الفجرية للثقافه والعالم وال�شيخ مكتوم 

بن حمد بن حممد ال�شرقي وعدد من امل�شوؤولني .

حاكم �لفجرية ي�ضتقبل م�ضت�ضار �ل�ضوؤون �لدينية 
و�لق�ضائية بوز�رة �ضوؤون �لرئا�ضة 

�لبيئة و�ملياه ت�ضبط 259 قطعة عاج مهربة من �أفريقيا
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العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 542 /2013   جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
مدعي/ موؤ�ش�شة جنم ال�شري للنقليات واملقاولت العامة وكيال عنه/ حاجي تور خان حاجي 
اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: موؤ�ش�شة هوم كال�شيك للحدادة والنجارة امل�شلحة وميثلها/
عمرو �شعد املندوه احمد اجلن�شية:  المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 42773 درهم  
�شعد  وميثلها/عمرو  امل�شلحة  والنجارة  للحدادة-  كال�شيك  هوم  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات    اجلن�شية:   احمد  املندوه 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية الكائنة املركز 
امل�شتنداتك  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

2013/5/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعالن  باحلكم يف الدعوى رقم 2013/89 احوال �شخ�شية- العني 

نعلمك  بالن�شر  العنوان:  ر�شا/ايران    غالم  نا�شر  عليه:  املدعي  اىل 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/15م  بتاريخ  انه 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ زينب غالم جا�شم مراد- بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري: بثبوت بنوة ون�شب  البنة)�شمه نا�شر غالم 
ر�شا- مواليد 1999/2/2( ابنة املدعية لأبيها املدعى عليه،  على النحو 
قابال  حكما  بامل�شروفات.  عليه  املدعى  والزمت  احلكم،  با�شباب  املبني 
لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/5/19   
القا�شي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعالن  باحلكم يف الدعوى التجارية  رقم 2013/329     

اىل املدعي عليه: اوىل ابو الها�شم ب�شخ�شه وب�شفته مالك الوا�شل لت�شليح 
الدوات الكهربائية العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 2013/5/6م قد حكمت 
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ علم جري امري 
مادة  يف  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  بنغالدي�س   - ح�شني 
جتارية- بالزام املدعى عليه ب�شخ�شه وب�شفته بان يوؤدي للمدعي مبلغ  22.500 
درهم ) فقط اثنان وع�شرون الف وخم�شمائة درهم( وامل�شاريف.  حكما قابال 
لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة 2013/5/7   
القا�شي /د.ا �شامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/20 ت عام- ي- ح -ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ حممد عبدالكرمي عبدالقادر اجلن�شية: بنغالدي�س   املنفذ 
نور  �شعيب  املطلوب اعالنه:  بنغالدي�س  العلم اجلن�شية:  نور  �شعيب   : �شده 
تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  بنغالدي�س   اجلن�شية:  العلم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/4 مد جز- ي ح- ب 
-ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة 
ال�شند  لتنفيذ  بوا�شطة وكيل معتمد  او  البتدائية �شخ�شيا  اليحر  مبحكمة 

اعاله.   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/377 ت جتر- م  ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة الفحم الطبيعي لتجارة الفحم اجلن�شية: المارات 
�شليمان  خالد  عماد  ل�شاحبها/  �شوب  كوفى  مكان  يا  كان   : �شده  املنفذ 
ل�شاحبها/  �شوب  كوفى  مكان  يا  كان  اعالنه::  املطلوب  المارات  اجلن�شية: 
عماد خالد �شليمان اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
جت   2012/1644 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع   - ر-ب  م  جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  

لتنفيذ ال�شند اعاله.   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/374 ت جتر- م  ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة الفحم الطبيعي لتجارة الفحم اجلن�شية: المارات 
املنفذ �شده : مطعم مونتى روزا اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه: مطعم 
مونتى روزا اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1647 جت جز- م 
ر-ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر 
التنفيذ- بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 

العني  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 
اعاله.   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/376 ت جتر- م  ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة الفحم الطبيعي لتجارة الفحم اجلن�شية: المارات 
املنفذ �شده : مقهى مرييالنت اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه:مقهى 
التنفيذ تقدم  بالن�شر مبا ان طالب  مرييالنت اجلن�شية: المارات عنوانه: 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/3 جت جز- م ر-ب 
- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ-العني   بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله.   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/124    عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد يو�شف علي ليت ادري�س علي اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
جنمة البحر للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
المارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  البحر  جنمة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/5/27 موعدا  املوافق  الثنني 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/446    مد جز- م ر-ب- ع ن

العربي  عبداهلل  ح�شن  ه�شام  بوكالة/  ال�شيارات  لتاجري  لندن  مكتب  مدعي/ 
مهريي  كانتي  مريدول  مهريي  كانتي  بابال  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
املطلوب  درهم    17100 مالية  الدعوى: مطالبة  اجلن�شية:بنغالدي�س  مو�شوع 
اجلن�شية:بنغالدي�س   مهريي  كانتي  مريدول  مهريي  كانتي  اعالنه/بابال 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة  ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
املركز الداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
    اعالن  يف الدعوى  رقم   2013/292 بالن�شر

املدعى : ا�شرف ثافالم بارامبو ممثل الك�شتة لتاجري الدراجات     
املطلوب اعالنه: البيت الف�شي للعقارات وميثلها عائ�شة احمد   
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  رف��ع  املدعي  ان  بالن�شر مبا  العنوان: 
وحدد يوم الثنني املوافق 2013/6/10 موعدا لنظرها لذا فانت 
املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 

اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم 2012/215م 

اىل املحكوم عليه  / حممد فاروق ابو�شريع   العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ 2010/11/11 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ له/ 
-    الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2010/148    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف: 
44.436.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار 
اليه اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك 
عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/2 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/4/21.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم 2012/49م 

اىل املنفذ �شده    / ايد فاز�س   العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ 2011/8/25 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2011/104    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف:   
38.996 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/5/16.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم 2012/271م 

اىل املنفذ �شده / احمد حممد ح�شان      العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ 2012/7/10 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2011/454    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف:    
34.835.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/5/16.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/579 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ادفان�شد تكنيكال جروب ) املحدودة(   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة بركا�س التجارية- دبي وميثله: 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  حممد  ح�شني  عبدالهادي  ع��وين 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )175873.45( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه    . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/930 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- بل�س كورب �س .ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ فينديل ميندينيال فيجوروا   حممد قد اأقام عليك  
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7894  (
مبلغ )484 درهم( ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/293 تنفيذ �شرعي
وال��دت��ه- جن��وى علي  بوكالة  دبو�شي-  رائ��د معن  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ �شناء طوين فرج  هيكو  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اهلل  وميثله: اليا�س وديع حنا قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1556 احوال نف�س م�شلمني ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )9110 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ 
ال�شتحقاق.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/155 )عمايل جزئي( بوا�شطة الن�شر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
نزير  حممد  رقيب  املدعي/حممد  اق��ام   - ال�شيانة   ملقاولت  احلمامية 
مياه جن�شيته: بنغالدي�س عنوانه: عجمان- الب�شتان- بجوار- الت�شالت 
القدمي- ت : 0525084570   الدعوى برقم 2013/155 -عمايل جزئي   - 
عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 22100 درهم فانت مكلف باحل�شور 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ام��ام 
معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 30 من �شهر مايو ل�شنة 2013 

وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/5/19
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10695 بتاريخ 2013/1/20    
اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2011/750 )مدين كلي( بوا�شطة الن�شر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املدعي/معت�شم عبداهلل ح�شن عفيفي  اقام  البلو�شي -  يو�شف بن حامت 
واملاء  للكهربائية  الحت��ادي��ة  الهيئة  دب���ي-  ع��ن��وان��ه:  ال�����ش��ودان  جن�شية: 
الدعوى برقم 2011/750 -مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة 
عجمان  حمكمة  ام���ام  ب��احل�����ش��ور  مكلف  ف��ان��ت  دره���م   174.375 مببلغ 
الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
11.00 املوافق يوم 3 من �شهر فرباير ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية 

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/1/7
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/397 ك.ع. غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

على  الت�شديق  وط��ل��ب  الم�����ارات    ال علي اجلن�شية:  امل��ال  اح��م��د  علي  اح��م��د 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )تنعيم لأعمال ال�صباغ 
رقم  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من    ) والديكور 
امللف )52258( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:عبدالرحيم 
حممد يو�شف داد رحيم اجلن�شية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

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

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/385 ك.ع. غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق على  الكعبي  اجلن�شية: الم��ارات وطلب  خليفة علي حممد م�شعود 
املكائن  التجاري )امري ل�صالح  ال�شم  :تنازل يف  يت�شمن  التوقيع يف حمرر 
والتخطيط يف عجمان حتت رقم  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من    ) اخلفيفة  
اىل:عبداهلل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )54828( امللف 
الكاتب  ب��ان  للجميع  ليكن معلوما  الم����ارات     م��راد طاهر اجلن�شية:  حممد 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

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

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
  اعالن بالن�شر

رقم املرجع :2013/467    
 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيد/ ال�شيخ/احمد بن حممد القا�شمي- اماراتي 
اجلن�شية وال�شيد/ ال�شيخ/�شامل بن حممد القا�شمي- اماراتي اجلن�شية يرغبان يف البيع 
البطحاء  ال�شادة/ جمموعة  البالغة )100%( اىل كل من  والتنازل عن كامل ح�شتهما 
املنزلية ذ.م.م وال�شادة/اوتاد لال�شتثمار ذ.م.م وذلك يف )اي �شيتي  للتجزئة واملنتجات 
للتجارة العامة -�س.ذ.م.م( رخ�شة رقم 620006  .وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من 
القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 

هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليا ابتاع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل 
دار الق�شاء بال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2013/59 ا�شكالت جتاري
جتاري  تنفيذ   2008/357 رق���م  التنفيذ  يف  ا���ش��ك��ال  الق�شية:  م��و���ش��وع 
لوقف الج��راءات التنفيذية -املطلوب اعالنه امل�شت�شكل �شده/1- �شعيد 
ح�شني قرباوي جمهول حمل القامة. مو�شوع العالن: نعلنكم بانه قد 
حتددت جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/2 ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
ح�شورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���اله  ال���ش��ك��ال  يف  ch1B.6للنظر 
اثره  نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��رار  �شي�شدر  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم 2012/77م 

اىل املنفذ �شده / را�شد جا�شم �شعيد الزعابي    العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ 2011/5/23 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ له/ 
-    الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2009/47    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف:   
619.300 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/5/16.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم 2012/246م 

اىل املنفذ �شده / حممد ح�شني حممد   العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ 2011/4/26 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ له/ -    
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2010/225    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف:   
74.271.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/5/16.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم 2011/112 

اىل املحكوم عليه   / حممد ب�شام بطل بن حمدو    العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ 2010/10/28 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ له/ 
-    الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2010/114    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف:   
7.243.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/3 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/4/21.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
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ويل عهد �ل�ضارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي 

قرينة حاكم عجمان تزور متحف �ملر�أة وت�ضيد بجهود موؤ�ض�ضته �لدكتورة رفيعة غبا�س 

% يقلل انبعاث ثاين اك�صيد الكربون  30

تد�ضني م�ضروع توليد �لكهرباء من غاز�ت �أ�ضمنت �الحتاد بكلفة 30 مليون دوالر

حماكم دبي تطلق برناجما لت�ضجيل �لق�ضايا �إلكرتونيا يعد �الأول من نوعه يف �ل�ضرق �الأو�ضط

•• ال�صارقة-وام:

 ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة 
الأ�شبوعي  اج��ت��م��اع��ه  ال�������ش���ارق���ة 
برئا�شة  اأم�����س  ���ش��ب��اح  الع��ت��ي��ادي 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
العهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
نائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س 
و  احلاكم  �شمو  مبكتب  التنفيذي 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
�شامل القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
وا�شتهل  امل��ج��ل�����س.  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
بالت�شديق  اج���ت���م���اع���ه  امل��ج��ل�����س 
ال�شابقة  اجل��ل�����ش��ة  حم�����ش��ر  ع��ل��ى 

املذكرة املقدمة من دائرة الإ�شكان 
املجل�س  وا�شتمع  ال�شارقة  اإمارة  يف 
للمهند�س خليفة م�شبح الطنيجي 
رئي�س دائرة ال�شكان ب�شاأن اقرتاح 
التي  اخل��دم��ات  لتطوير  �شيا�شات 
�شعادة  وق��دم��ت  ال��دائ��رة.  تقدمها 
دائرة  رئي�س  املري  اإبراهيم  عفاف 
عن  تقرير  الجتماعية  اخلدمات 
موؤمتر اخلدمة الجتماعية الرابع 
2013 الذي نظمته الدائرة حتت 
مطلب  الجتماعية  التنمية  �شعار 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي وال����ذي ك���ان الهدف 
م��ن ع��ق��ده احل��ف��اظ على جمتمع 
ع��ل��ى هويته  م��ت��الح��م وحم���اف���ظ 

امل�����دن  الج����ت����م����اع����ي����ة يف ج���م���ي���ع 
وال���ق���رى ال��ن��ائ��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
التطوعية  امل��ن��ظ��م��ات  دور  تفعيل 
لرعاية الفئات املهم�شة واملحرومة 
تقوم  التي  اجلهود  املجل�س  وثمن 
بها دائرة اخلدمات الجتماعية يف 
�شعيها الدوؤوب لالرتقاء باخلدمات 
و�شمن   . ل���ل���م���واط���ن  امل����ق����دم����ة 
اأعمال  ج�����دول  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ج��د  م���ا 
اجلل�شة اطلع املجل�س على املذكرة 
التخطيط  دائ�������رة  م����ن  امل���ق���دم���ة 
الأرا�شي  ك�شوفات  ب�شاأن  وامل�شاحة 
وابريل  مار�س  ل�شهري  املخ�ش�شة 
 623 بلغت  قد   2013 �شنة  من 

التنفيذي  امل��ج��ل�����س  وا���ش��ت��ع��ر���س 
العامة  املوا�شيع  اجتماعه  خ��الل 
املدرجة على جدول اأعمال جل�شته 
املذكرة  على  املجل�س  اط��ل��ع  حيث 
ال�شت�شاري  املجل�س  م��ن  امل��ح��ال��ة 
بتو�شيات  املتعلقة  ال�شارقة  لإمارة 
�شيا�شة  ب�شاأن  ال�شت�شاري  املجل�س 
دائرة التخطيط وامل�شاحة وا�شتمع 
املجل�س من املهند�س �شالح بن بطي 
وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س 
وما  التو�شيات  عن  مف�شل  ل�شرح 
ال���ش��ت�����ش��اري من  امل��ج��ل�����س  مت يف 
مناق�شة ل�شيا�شة دائرة التخطيط 
على  املجل�س  اطلع  كما  وامل�شاحة. 

خالل  م����ن  اإل  ي���ت���اأت���ى  ل  وذل������ك 
الجتماعية  احل�����اج�����ات  ت����اأم����ني 
وخ����ل����ق ال���ف���ر����س ال���وظ���ي���ف���ي���ة يف 
الرعاية  و�شمان  القطاعات  كافة 
وا�شتمع  املجتمع.  لأفراد  ال�شحية 
امل��ج��ل�����س ل��ل��ت��و���ش��ي��ات ال���ت���ي خرج 
الجتماعية  اخل��دم��ة  م��وؤمت��ر  بها 
اخلدمات  تكون  اأن  ومنها  ال��راب��ع 
للمواطن  امل��ق��دم��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
امل�شكالت  ح��ل  اأ���ش��ا���س  على  مبينة 
وتوحيد  اح���ت���ي���اج���ات���ه  وت���ل���ب���ي���ة 
ال�����ت�����وج�����ه�����ات ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 
التنموية والرتكيز على راأ�س املال 
التنموية  الربامج  وادراج  الب�شري 

••  عجمان-وام:

 زارت قرينة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
عجمان  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر 
اآل نهيان رئي�شة جمعية اأم املوؤمنني 
الن�شائية بعجمان متحف املراأة بيت 
ب�شوق  ال�شغاية  منطقة  يف  البنات 
ال���ذه���ب ب���دب���ي وال������ذي ي��ع��د راب���ع 
م�شتوى  ع��ل��ى  متخ�ش�س  م��ت��ح��ف 
اإىل  امل��راأة ويهدف  العامل يف �شوؤون 
التعريف مبجتمع الإم��ارات وابراز 
وحا�شرها.  وتاريخها  امل��راأة  مكانة 
زايد  بنت  فاطمة  ال�شيخة  وا�شادت 
ك��ل��م��ة لها  ن��ه��ي��ان يف  اآل  ب���ن ���ش��ق��ر 
وجهتها  ال����زي����ارة  ه����ذه  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
للحا�شرات قائلة : ان فكرة متحف 
املراأة ا�شت�شرفت لدي اآفاقا جديدة 
لأمور تخ�س املراأة وتتعلق باإمكانية 
دور  لتعزيز  متنوعة  متاحف  عمل 
فا�شكر  وري���ادت���ه���ا  وف��ك��ره��ا  امل������راأة 
على  قام  من  وكل  رفيعة  الدكتورة 
ه��ذا امل��ك��ان واأخ��رج��ه ه��ذا الإخ���راج 
اجل��م��ي��ل واأمت��ن��ى ب���ان ن��ت��ع��اون معا 

ولوحة  احل���ق���ب���ة  ت���ل���ك  يف  ع���ا����ش���ت 
ج������وازات ���ش��ف��ر ق��دمي��ة م���ن حقبة 
ال�شتعمار الربيطاين عائدة لن�شاء 
املجتمع  يف  ���ش��اأن  ذوات  اإم��ارات��ي��ات 
انتقلت  ث���م  ال����ق����دمي.  الإم�����ارات�����ي 
قرينة �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
اىل متحف املراأة والذي ي�شم لوحة 
وهي  وال�شيا�شة  للمراأة  خم�ش�شة 
الإماراتية  امل��راأة  دور  من�شة حتكي 
امتدت  ال��ت��ي  املحلية  ال�شيا�شة  يف 
ع�شرنا  ح��ت��ى   1819 ���ش��ن��ة  م���ن 
الن�شاء  ت��ل��ك  ب��ني  احل��ا���ش��ر. وم���ن 
الإم���ارات  ت��اري��خ  يذكرهن  اللواتي 
اأم  املر  بنت  ال�شيخة ح�شة  بالفخر 
ال�شيخ را�شد رحمهما اهلل وال�شيخة 
وال�شيخة  الأول  زاي��د  بنت  �شالمة 
لطيفة بنت حمدان اآل نهيان حرم 
وممن  اهلل.  رحمهما  را���ش��د  ال�شيخ 
التاريخ  يف  كبري  ودور  ب�شمة  لهن 
ال�شيخة  �شمو  ل��الإم��ارات  احل��دي��ث 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك اأم الإم�����ارات 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  الأ���ش��ري��ة 
ل����الأم����وم����ة وال���ط���ف���ول���ة ..وح�������رم 

متنوعة  م��ق��ت��ن��ي��ات  م����ن  امل���ت���ح���ف 
والزائرين  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  ت��ع��رف 
على حد �شواء بتاريخ املراأة ودورها 
منذ  الأ�شيلة  واإ�شهاماتها  الفعال 
ونه�شته.  ال��وط��ن  ب��ن��اء  يف  ال��ق��دم 
وقدرت قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
قبل  م��ن  املبذولة  اجل��ه��ود  عجمان 
غبا�س  رفيعة  ال��دك��ت��ورة  موؤ�ش�شته 
وفريق العمل امل�شارك يف التاأ�شي�س 
ار�س  ع��ل��ى  امل��ت��ح��ف  ه���ذا  ليتحقق 
الواقع وي�شبح معلما هاما بجهود 
فردية وعمل جماعي خال�س متقن 
. وم���ن جانبها  ال��وط��ن  ب��ن��ات  م��ن 
ثمنت غبا�س زيارة ال�شيخة فاطمة 
بنت زايد بن �شقر اآل نهيان ودعمها 
امل��ت��وا���ش��ل ل��ل��م��راأة وه���ذا ن��اب��ع من 
املراأة  م�شاركة  لأهمية  ا�شت�شعارها 
يف كافة امليادين ومتكينها مبا يغني 
الناجت الفكري والثقايف يف املجتمع. 
التي رافقها عدد  الزيارة  ويف ختام 
امل���دار����س يف منطقة  م��ن م���دي���رات 
الدكتورة  قامت  التعليمة  عجمان 
ال�شيخة  ب����اإه����داء  غ��ب��ا���س  رف��ي��ع��ة 
هدية  نهيان  ال  زاي���د  بنت  فاطمة 

تذكارية من ا�شدارات املتحف . 

ل��ت�����ش��م��ل ه�����ذه ال���ف���ك���رة الإم��������ارات 
الأخرى وبالأخ�س اإمارة عجمان.. 
واأ�شافت يف �شغرنا ع�شنا يف اجواء 
والفطرة  وال���راح���ة  الب�شاطة  م��ن 
ال�����ش��ح��ي��ح��ة وال���ع���روب���ة والإ����ش���الم 
والألعاب  التغاريد  اأت��ذك��ر  ولزل���ت 
التي كانت جتمعنا والآن ا�شعر مع 
اأحفادي بالفرق الكبري .. فالطفل 
حماطا  اأ����ش���ب���ح  ال��ع�����ش��ر  ه�����ذا  يف 
ال�شفاء  تخلو من  مبغريات كثرية 
ال����ذي ك��ربن��ا ع��ل��ي��ه ل���ذا امت��ن��ى ان 
نتعاون لنعمل ما من �شاأنه ان يعزز 
اأطفالنا  ووج���دان  فكر  من  ويقوي 
ب��ع��زة وث��ق��ة وي��ف��اخ��ر ب��ه . وك���ان يف 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
الدكتورة  ع��ج��م��ان  اإم�������ارة  ح���اك���م 
رفيعة غبا�س موؤ�ش�شة متحف املراأة 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  رافقت  والتي 
ن��ه��ي��ان خالل  اآل  ب���ن ���ش��ق��ر  زاي�����د 
اجل����ول����ة ال���ت���ف���ق���دي���ة ل��ل��م��ت��ح��ف . 
وق���دم���ت م��ع��ل��وم��ات م���وج���زة حول 
مرافق البيت التثقيفية والتوثيقية 
املكان والتي  بداية من قاعة ذاكرة 
حوت �شورا قدمية ون��ادرة لل�شيوخ 
وطنية  �شخ�شيات  م��ع  امل��وؤ���ش�����ش��ني 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
بن  مكتوم  بنت  هند  ال�شيخة  �شمو 
قرينة  واطلعت  مكتوم.  اآل  جمعة 
عجمان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
املحليات  ال��ن�����ش��اء  م��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 
والهدايا  للعطور  ال��دوي�����س  اأم  يف 
البنات  ب��ن��ت  وق���اع���ة  وال���ت���ذك���ارات 
زاي������د ومتكني  ال�����ش��ي��خ  وم���ع���ر����س 
امل��راأة مبا يحويه من �شور قدمية 
ال�شيخ  ل����ه  ل��ل��م��غ��ف��ور  وت���اري���خ���ي���ة 
خالل  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
اجلمعيات  يف  ول���ق���اءات���ه  ج���ولت���ه 
واملنا�شبات  وامل�����ش��روع��ات  الن�شائية 
عهده.  يف  امل���������راأة  اأح���ي���ت���ه���ا  ال���ت���ي 
�شملت  التي  اجلولة  اأثناء  واأ���ش��ادت 
مبا  الإم��ارات��ي��ات  الفنانات  معر�س 
يحويه من فن معا�شر يعك�س روح 
الزينة  بنت  فاطمة  وغ��رف��ة  امل����راأة 
عو�شة  ديوان  اإىل  اإ�شافة  لالأطفال 
بنت خليفة وطريقة اخراجه الفنية 
واخل�����ش��و���ش��ي��ة ال��ت��ي ن��ق�����ش��ت على 
جدرانه من اأبيات ذات قيم ومعاين 
جميلة . واب��دت اعجابها مبا حواه 

•• راأ�ض اخليمة - الفجر

ب�����ن �شقر  اأح�����م�����د  ال�������ش���ي���خ  د�����ش����ن 
راأ�س  دائرة جمارك  رئي�س  القا�شمي 
احلرة  املنطقة  هيئة  رئي�س  اخليمة 
– م�شروع  اأم�س   - راأ���س اخليمة  يف 
حركة  عن  ال�شادرة  الغازات  حتويل 
�شركة  يف  الت�شنيع  اأج��ه��زة  ت�شغيل 
اأ�شمنت الحتاد اىل طاقة كهربائية 

بكلفة تبلغ 30 مليون دولر .
عقب  �شقر  بن  اأحمد  ال�شيخ  واأك��د   
التد�شني على اأهمية امل�شروع م�شريا 
للم�شاريع  اإ����ش���اف���ة  ي���ع���د  ان�����ه  اىل 
نظافة  على  املحافظة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

ن���ائ���ب املدير  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب���ن خ���ال���د 
بن  حميد  بن  حممد  ال�شيخ   ، العام 
املنتدب  الع�شو  القا�شمي  اهلل  عبد 
املنطقة احلرة براأ�س اخليمة  لهيئة 
بن عبد  بن خالد  اهلل  ال�شيخ عبد   ،
اهلل القا�شمي الع�شو املنتدب ل�شركة 
�شلطان بن  ال�شيخ   ، اأ�شمنت الحتاد 
ج��م��ال ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي مدير 
�شئون املواطنني يف الديوان الأمريي 
القن�شل  �شي  زوو   ، اخليمة  ب��راأ���س 
املهند�س   ، ال���دول���ة  ل���دى  ال�����ش��ي��ن��ي 
امل�شاريع  م���دي���ر  ���ش��ف��اري��ن��ي  ن��ا���ش��ر 
وال�شيانة بال�شركة وعدد من روؤ�شاء 

ومدراء الدوائر احلكومة .

 100 اأك��رث من  بتنفيذ  التي قامت 
م�����ش��روع مم��اث��ل يف ان��ح��اء �شتى من 
العامل بتنفيذ امل�شروع ا خالل فرتة 

20 �شهرا .
وق����ال ي��ا���ش��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ان���ه نتيجة 
التي  امل�شبوقة  غري  البيئية  للمزايا 
من  يقلل  حيث  امل�����ش��روع  بها  يتمتع 
الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  انبعاثات 
بن�شبة 30 % مت ت�شجيله يف الأمم 
املتحدة كاأول م�شروع من نوعه على 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  م�����ش��ت��وى 
على  احل��ف��اظ  يف  �شي�شهم  م��ا  وه���و 
وال�شحة  ال��ب��ي��ئ��ة  و���ش��الم��ة  ن��ظ��اف��ة 

العامة. 

ال���ب���ي���ئ���ة مب����ا ي���ت���م���ا����ش���ى م����ع روؤي������ة 
على  احلري�شة  الر�شيدة  احلكومة 
ال�شالمة  م���ع���اي���ري  اأع����ل����ى  حت��ق��ي��ق 
م�شيفا  ال��ع��ام��ة،  وال�شحة  البيئية 
اأنه يعك�س الرغبة يف ال�شتفادة من 
الطاقة  لتوفري  احلديثة  التقنيات 
امل��ط��ل��وب��ة ب��ط��رق ب��دي��ل��ة ت��ت��واءم مع 

املزايا البيئية وال�شتثمارية .
وح�����ش��ر ح��ف��ل ت��د���ش��ني امل�����ش��روع كل 
عبد  بن  بن خالد  رام��ي  ال�شيخ  من 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  القا�شمي  اهلل 
بن  ي��ا���ش��ر  ال�����ش��ي��خ   ، ال�����ش��رك��ة  اإدارة 
اأحمد بن حميد القا�شمي مدير عام 
�شعود  ب��ن  اأرح��م��ة  ال�شيخ   ، ال�شركة 

م��ن ج��ان��ب��ه ���ش��رح ال�����ش��ي��خ ي��ا���ش��ر بن 
اأح���م���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ق��ا���ش��م��ي فكرة 
امل�������ش���روع ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ى حتويل 
اأثناء  ال�������ش���ادرة  ال�������ش���ارة  ال����غ����ازات 
عملية الت�شنيع اإىل طاقة كهربائية 
وتوربني  غ��الي��ات   3 ا�شتخدام  ع��رب 
ميجاوات   13.5 ت��وف��ري  يتم  حيث 
ال�شاعة  يف  الكهربائية  الطاقة  م��ن 
توفري  يف  ي�������ش���ه���م  م�����ا  ال�������واح�������دة 
 30 بن�شبة  الطاقة  ه��ذه  ا�شتهالك 
األف   120 توفر نحو  وبالتايل   %
ال�شركة يف عملية  دره��م يوميا على 

الت�شنيع .
و�شركة )�شينوما انريجي ( ال�شينية 

••  دبي-وام: 

ر�شميا ثالثة  دب��ي  اأط��ل��ق��ت حم��اك��م 
لت�شجيل  مبتكرة  اإلكرتونية  برامج 
على  والط���الع  اإلكرتونيا  الق�شايا 
وبرنامج  الق�شايا  م��ل��ف��ات  اأر���ش��ي��ف 
املجانية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���ش��ت�����ش��اري��ات 
وذل����ك يف اإط�����ار روؤي�����ة حم��اك��م دبي 
عمل  يف  ال����ري����ادة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اجلهد  ت����وف����ري  وب����ه����دف  امل���ح���اك���م 
وال�����وق�����ت وت���ي�������ش���ري الأم����������ور على 

املتعاملني معها.
لهذه  ال����ر�����ش����م����ي  الإط������������الق  ومت 
اأقيم  ح��ف��ل  يف  امل���م���ي���زة  اخل����دم����ات 
بح�شور  ام�س  م�شاء  املنا�شبة  لهذه 
���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور اأح���م���د ���ش��ع��ي��د بن 
ه�������زمي م����دي����ر ع�������ام حم����اك����م دب����ي 
الإدارات  وم����دراء  امل��ح��اك��م  وروؤ����ش���اء 
ورئي�س جمعية الإمارات للمحامني 
وع������دد م����ن امل���ح���ام���ي���ني ح���ي���ث ب����داأ 
عن  ت�شجيلي  فيلم  بعر�س  احل��ف��ل 
اأطلقتها  التي  الإلكرتونية  الربامج 
حماكم دبي ومميزات هذه الربامج 

واأهدافها.

من  وال����ت����اأك����د  امل���رف���ق���ة  والأوراق 
�شحتها ومن ثم التوا�شل اإلكرتونيا 
بو�شع  وافادته  الق�شية  مع �شاحب 
معاملته وما اإذا كانت م�شتكملة لكل 
ا�شافات  لأية  حتتاج  اأنها  اأم  الأوراق 
الر�شوم  قيمة  حت��دي��د  يتم  اأن  قبل 
من  الق�شية  �شاحب  �شيتمكن  التي 
ت�����ش��دي��ده��ا اإل���ك���رتون���ي���ا وب���ع���د ذلك 
الق�شية  ت�شجيل  يفيد  م��ا  �شي�شله 
التي  ال���دائ���رة  اأو  املحكمة  وحت��دي��د 
اجلل�شة  وم���وع���د  اأم���ام���ه���ا  ���ش��ت��ن��ظ��ر 
ا�شم  اإط����الق  ان  واأ����ش���اف  الأوىل«. 
ال�������ش���ال���ف���ة ع����ل����ى ه�������ذا ال����ربن����ام����ج 
الإل������ك������رتوين ج������اء ان���ط���الق���ا من 
حر�س حماكم دبي على ربط جميع 
خدماتها بهوية دولة الإمارات فهذه 
الكلمة معروفة يف الرتاث الإماراتي 
يقوم  ك���ان  �شخ�س  اإىل  ت�شري  وه���ي 
اىل  ..م�شريا  قدميا  القا�شي  ب��دور 
الربنامج  التجريبي لهذا  العمل  ان 
ب��داأ يف الأول م��ن �شهر ف��رباي��ر من 
ال��ع��ام اجل����اري واأت���ي���ح اأم����ام مكاتب 
اختيارايا  ل���ش��ت��خ��دام��ه  امل���ح���ام���اة 
حققه  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  وب��ع��د  والآن 

وغريها  وال���ق���رارات  والأح���ك���ام  بهم 
للح�شور  احل��اج��ة  دون  اإل��ك��رتون��ي��ا 
على  للح�شول  امل��ح��اك��م  مبنى  اإىل 
برنامج  ان  وق�����ال  الأوراق.  ه����ذه 
�����ش����ور � وه������و ب���رن���ام���ج اإل����ك����رتوين 
ل��ال���ش��ت�����ش��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة � 
�شركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنفيذه  مت 
يف  املحاماة  مكاتب  ال�شرتاتيجيني 
اإمارة دبي بهدف تعزيز ثقة املجتمع 
بالنظام الق�شائي من خالل تقدمي 
ا���ش��ت�����ش��ارات ق��ان��ون��ي��ة جم��ان��ي��ة حول 
والدعاوى  الق�شايا  اأن���واع  خمتلف 
خمت�شني  حم�����ام�����ني  مب���������ش����ارك����ة 
ب��ه��ذه اخلدمة.  ل��ل��ق��ي��ام  ي��ت��ط��وع��ون 
واأو�شح اأن برنامج �شور يهدف كذلك 
املحاكم واملحامني يف  اإب��راز دور  اإىل 
املجتمعية  اخل��دم��ات  تقدمي  جم��ال 
املحاكم  ب����ني  ال�������ش���راك���ة  وت���ع���زي���ز 
املعرفة  ن�����ش��ر  امل��ح��ام��اة يف  وم��ك��ات��ب 
القانونية يف املجتمع وتي�شري عملية 
التقا�شي اأمام جميع اأفراد املجتمع اإذ 
ي�شتهدف الربنامج جميع املراجعني 
والعقارية  امل���دن���ي���ة  ال�����دع�����اوى  يف 

والعمالية والأحوال ال�شخ�شية.

ل��ه على  اب���ن ه���زمي يف كلمة  و���ش��دد 
بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اأهمية 
حماكم دبي وبني مكاتب املحاماة يف 
اإم��ارة دبي والتي تهدف اإىل حتقيق 
املتقا�شني  مهمة  وت�شهيل  العدالة 
..م���وؤك���دا  اإىل ح��ق��وق��ه��م  ل��ل��و���ش��ول 
التميز  ع��ل��ى  دب����ي  ح���ر����س حم���اك���م 
وال���ري���ادة دائ��م��ا وت��ق��دمي ك��ل م��ا هو 
احتياجات  وي��ل��ب��ي  وج���دي���د  م��ب��ت��ك��ر 

املتعاملني.
اإط���الق برنامج  وق���ال م��ن هنا ج��اء 
اأطلقته  ال��ذي  ال���ش��م  وه��و  ال�شالفة 
عن  الق�شايا  ت�شجيل  خ��دم��ة  ع��ل��ى 
بعد دون احلاجة للح�شور اإىل مقر 
الأوىل  تعد  اخلدمة  فهذه  املحكمة 
م���ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى منطقة 
ملكاتب  يتيح  والذي  الأو�شط  ال�شرق 
ت�شجيل  املتقا�شني  وجميع  املحاماة 
ال��ق�����ش��اي��ا اإل��ك��رتون��ي��ا وت���دوي���ن كل 
تفا�شيلها وحتميل الأوراق الثبوتية 
واإر�شالها اإلكرتونيا اإىل حماكم دبي 
دون احل�شور اإىل املبنى للقيام بهذه 
املخت�شة  اجل��ه��ة  ���ش��ت��ق��وم  اإذ  امل��ه��م��ة 
الق�شية  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع��ل��ى  ب���الإط���الع 

ب�شكل  الربنامج  تطبيق  �شيتم  فاإنه 
اإل��زام��ي اب��ت��داء م��ن الأول م��ن �شهر 
جميع  ت�شجيل  ليتم  امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و 
حماكم  اإىل  �شتقدم  ال��ت��ي  الق�شايا 
دب���ي اإل��ك��رتون��ي��ا وم���ن اأي م��ك��ان يف 
اإىل  للح�شور  احل��اج��ة  دون  ال��ع��امل 

مقر املحكمة للقيام بذلك.
واأو�شح ان خطة الت�شغيل التجريبي 
توفريها  ت�شمنت  اخل��دم��ات  ل��ه��ذه 
لعدد من مكاتب املحاماة التي اأبدت 
�شجل  حيث  لتجريبها  ا���ش��ت��ع��داده��ا 
مكتب دملوك حممد دملوك للمحاماة 
متكاملة  اإل���ك���رتون���ي���ة  ق�����ش��ي��ة  اأول 
واأط���راف  ب��ي��ان��ات  تعريف  مت�شمنة 
واإرفاق م�شتنداتها والدفع  الدعوى 
الإل��ك��رتوين واإ���ش��دار رق��م للق�شية 
وحتديد  ق�شائية  لدائرة  واإ�شنادها 

اجلل�شة الأوىل لها ب�شكل اآيل.
�شعيد  اأحمد  الدكتور  �شعادة  وك�شف 
ب���ن ه���زمي م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي 
اأطلقته  ال��ذي  الثاين  الربنامج  عن 
لأ�شحاب  ي��ت��ي��ح  وال�������ذي  امل���ح���اك���م 
اأر�شيف  ع��ل��ى  الط������الع  ال��ق�����ش��اي��ا 
اخلا�شة  الق�شية  وط��ب��اع��ة  امل��ل��ف��ات 

اأر�س بني �شكنية و�شناعية  قطعة 
وجتارية يف خمتلف مدن ومناطق 
املجل�س  ال�����ش��ارق��ة. واط��ل��ع  اإم�����ارة 

على الطلب املقدم من هيئة البيئة 
دعم  ب�����ش��اأن  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات 
ب��و نعري  ���ش��ري  م��ه��رج��ان حممية 

الجتماع  ب��ح��ث  و   .2013 ل��ع��ام 
عددا من الق�شايا والقرارات التي 

تخدم امارة ال�شارقة.

�ل�ضوؤون �الإ�ضالمية يف دبي تختتم حملة �ل�ضباب و�ل�ضعادة �لنف�ضية
••  دبي-وام:

 اختتمت دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي اأم�س فعاليات حملة ال�شباب وال�شعادة النف�شية بالتعاون 
مع منطقة دبي التعليمية. 

اإدارة التوجيه والإر�شاد ان احلملة التي نظمها واأ�شرف عليها ق�شم الإر�شاد  و او�شح حممد �شهيل املهريي مدير 
اإىل تعريف  املدار�س احلكومية تهدف  الثاين ع�شر”طالب  ال�شابع حتى  ال�شفوف من  وا�شتهدفت طالب  الديني 
ال�شباب مبفهوم ال�شعادة النف�شية بطريقة �شل�شة ومب�شطة . من جانبه اأ�شار اإبراهيم املن�شوري رئي�س ق�شم الإر�شاد 
الديني اإىل اأن احلملة التي ا�شتمرت اأ�شبوعا ا�شتفاد منها 540 طالبا وا�شت�شافتها كل من مدار�س حمدان بن را�شد 
وحممد بن را�شد واملعهد الديني والوطن العربي للتعليم الأ�شا�شي ودبي والوحيدة وال�شعراوي واملعارف للتعليم 
الثانوي واألقاها نخبة من العلماء الأجالء من داخل الدائرة وخارجها .. وا�شتملت احلملة على ت�شع حما�شرات . 

حظائر �حليو�نات تزعج �ملناطق �ل�ضكنية يف ر�أ�س �خليمة
امل��ن��اط��ق الأخ�����رى، لفتاً  ال��رم�����س، وغ��ريه��ا م��ن  منطقة 
احليوانات  اأ���ش��وات  ح��ول  ال�شكاوى  بع�س  هناك  اأن  اإىل 
اإيقاظ النائمني من احليوانات التي ت�شمها  وت�شببها يف 

هذه احلظائر.
واأكد اأن البلدية تتوا�شل مع دائرة الأ�شغال يف حال تقرر 
اإزالة هذه احلظائر لتنفيذ ذلك اأو اأو اإزالتها ودياً واأحياناً 
ت�شحيح خمالفتها اإذا كانت احلظرية بعيدة عن امل�شاكن.

وطالب عدد من الأهايل بايجاد حل مل�شكلة احلظائر عرب 
قبل  اإليها  احلظائر  لنقل  عنهم  بعيدة  اأماكن  تخ�شي�س 
ان��ذار ت�شع  اإزال���ة اأي منها وذل��ك لأن الإزال���ة دون �شابق 
باأثمان  احليوانات  هذه  لبيع  ي�شطر  فالبع�س  اأ�شحابها 

زهيدة نتيجة لعدم توفر املكان املنا�شب لها.

العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير  مكتوم  حممد  خليفة  وق��ال 
البلدية  اتخذتها  التي  الإج����راءات  اإن  بالبلدية  والبيئة 
الظاهرة اىل حد  ه��ذه  م��ن  قللت  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل 
البلدية فيما  الأه��ايل ملطالبات  ا�شتجاب بع�س  ما، حيث 
يخ�س املخالفات التي مت ر�شدها يف ال�شابق ب�شاأن حظائر 
املناطق  م��ن  بالقرب  لها  م��واق��ع  تتخذ  ال��ت��ي  احل��ي��وان��ات 
املخلفات  رم��ي  م��ن  ذل��ك  ع��ن  ينجم  م��ا  واأي�شا  ال�شكنية، 
الروائح  يت�شبب يف  ال���ذي  ال�����ش��يء  ه���ذه احل��ظ��ائ��ر  خ���ارج 

الكريهة وتكاثر الذباب اأحياناً.
ازالة  م��ن  متكنا  اجل��ه��ود  لتلك  نتيجة   : مكتوم  واأ���ش��اف 
بال�شروط  اأ�شحابها  يلتزم  مل  التي  احلظائر  م��ن  ع��ددا 
يف  خا�شة  ال��ع��ام  ال�����ش��ارع  على  لتعديها  وك��ذل��ك  البيئية 

•• راأ�ض اخليمة -الفجر 

غ�شون  يف  تعتزم  ان��ه��ا  اأم�����س  اخليمة  راأ����س  بلدية  اأك���دت 
الفرتة املقبلة البدء يف اتخاذ اجرءات �شارمة ورادعة �شد 
اأ�شحاب حظائر احليوانات املخالفني للقوانني ال�شحية 
بازالة حظائرهم بعيدا من  التقيد  والبيئية نتيجة عدم 

املناطق ال�شكنية .
وتاأتي اجراءات البلدية نتيجة للعديد من ال�شكاوى التي 
ال�شكنية  امل��ن��اط��ق  بع�س  يف  الأه����ايل  م��ن  م��وؤخ��را  تلقتها 
مناطقهم  م��ن  بالقرب  احل��ي��وان��ات  حظائر  وج��ود  ب�شاأن 
على الرغم من �شدور قرار باإزالة حظائر احليوانات من 

الأحياء ال�شكنية .

د. عي�صى النعيمي : حوافز توطني مهنة التمري�ض اأتت اأكلها 

طبية ر�أ�س �خليمة حتتفل باليوم �لعاملي للتمري�س متفوقة بعدد 131 ممر�ضة مو�طنة

لتطبيقها اأف�صل املمار�صات الإعالمية ومتيزها يف ت�صويق الإمارة اإعالميًا

�مللتقى �الإعالمي �لثاين ملجل�س تنفيذي عجمان يكرم د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط

•• راأ�ض اخليمة - الفجر

قال الدكتور يا�شر عي�شي النعيمي مدير منطقة راأ�س 
اخليمة الطبية ان الدولة يف اطار حر�شها على الرتقاء 
العاملية تركز  املعايري  لتتواءم مع  ال�شحية  باخلدمات 
على توطني مهنة التمري�س عرب احلوافز الت�شجيعية 
التي طرحتها وزارة ال�شحة موؤخرا و�شاهمت يف جذب 
العديد من العنا�شر املواطنة لدرا�شة مهنة التمري�س 
مما يب�شر مب�شاركة فاعلة للمواطنني يف تطوير املهنة 

م�شتقبال .
مهنة  لتوطني  الهادفة  امل�شاعي  ان   : النعيمي  وت��اب��ع 
لدرا�شة  مواطنة   22 بان�شمام  اأكلها  اأت��ت  التمري�س 
والعلوم  للطب  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ج��ام��ع��ة  ال��ت��م��ري�����س يف 
اجلاذبة  املغريات  اىل  ال�شدد  هذا  يف  م�شريا  ال�شحية 
من  امل��زي��د  لت�شجيع  ال�شحة  وزارة  اليها  جل���اأت  ال��ت��ي 
مثل  التمري�س  مهنة  لدرا�شة  وامل��واط��ن��ات  املواطنني 
احل�����ش��ول اأث��ن��اء ال��درا���ش��ة ع��ل��ى رات���ب ���ش��ه��ري بحدود 
لالأ�شخا�س  امل��وا���ش��الت  نفقات  وحمل  دره��م   4500
الدرا�شة  م��ق��ار  ع��ن  بعيدة  مناطق  يف  يقيمون  ال��ذي��ن 
اجلامعية واأي�شا توفري ال�شكن ملن يتعذر عليهم العودة 
اأ�شرهم ب�شورة يومية كما تدعم جهود املمر�شات  اىل 
اأجل  من  التمري�س  دبلوم  على  احلا�شالت  املواطنات 

احل�شول على ) البكالوريو�س ( .
األقاها  التي  راأ���س اخليمة يف كلمته  وق��ال مدير طبية 
مب��ن��ا���ش��ب��ة اح��ت��ف��ال امل��ن��ط��ق��ة ب��ي��وم ال��ت��م��ري�����س العاملي 
اخلليج  �شركة  برعاية  الكورني�س  بقاعة  ج��رى  ال��ذي 
العن�شر  وج���ود  – ان  – جلفار  ال��دوائ��ي��ة  لل�شناعات 
اخليمة  راأ���س  منطقة  يف  التمري�س  مهنة  يف  امل��واط��ن 

يبعث على الرتياح حيث توجد 131 مواطنة ممر�شة 
بن�شبة  اأي  واملمر�شات  املمر�شني  من   804 اأ�شل  من 
املجال مقارنة  املقدمة يف هذا  تتبواأ  %17 ما جعلها 

باملناطق الطبية الأخرى .
وح�شر الحتفال الذي اأقيم يف �شالة الكورني�س حتت 
�شعار ) �شد الفجوة : الهداف المنائية لالألفية ...( 
م�شطفى  والدكتور  النعيمي  اأحمد  عبداهلل  الدكتور 
حممد  والدكتور  �شقر  مل�شت�شفى  الفني  املدير  الن�شار 
اأمني من�شق ال�شوؤون الفنية وممثلي ال�شركات الراعية 

وجمهور غفري .
رئي�شة  ال�شحي  اب��راه��ي��م  ب��دري��ة  اأك����دت  جانبها  وم���ن 
اقبال  �شت�شهد  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة  ان  ال��ت��م��ري�����س  ه��ي��ئ��ة 
متزايدا للعنا�شر املواطنة الراغبة يف اللتحاق مبهنة 
املواطنات الالتي  املمر�شات  ان  التمري�س م�شرية اىل 
كفاءة  اأثبنت  والعيادات  واملراكز  امل�شت�شفيات  يعملن يف 
عالية يف هذا املجال ما اأدى لتعزيز وحت�شني املمار�شات 
التمري�شية بح�شب معايري املهنة العاملية واأي�شا تغيري 
املفاهيم ال�شلبية التي كانت �شائدة �شابقا ب�شاأن ممار�شة 

املواطنة ملهنة التمري�س . 
ت��ت��وزع��ن على  امل���واط���ن���ات  امل��م��ر���ش��ات  :  ان  وت��اب��ع��ت 
 ( ع��ب��ي��داهلل  م�شت�شفى   ،  )  318( ���ش��ق��ر  م�شت�شفى 
188 ( ، م�شت�شفى �شعم )43 ( ، الرعاية الجتماعية 
)113( ، كبار ال�شن ) 66 ( ، مركز طب ال�شنان ) 8( 

.  ) ، الطب الوقائي ) 6( وال�شحة املدر�شية )60 
تقدمي  للتمري�س مت  العاملي  باليوم  الحتفال  و�شمن 
اأهمية  تعك�س  ال��ت��ي  الثقافية  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 
يف  العاملة  العنا�شر  تكرمي  مت  كما  ال�شحية  املنا�شبة 

مهنة التمري�س وال�شركات الراعية

•• عجمان – حممود علياء:

ت��ن��ف��ي��ذي عجمان  ك����رم جم��ل�����س 
والتخطيط  ال���ب���ل���دي���ة  دائ��������رة 
ب��ع��ج��م��ان خ���الل ع��ق��ده��ا ملتقى 
ع����ج����م����ان الإع�������الم�������ي ال����ث����اين 
موؤخرا  فعالياته  اختتمت  ال��ذي 
غوغل  ����ش���رك���ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
اأف�شل  لتميزها يف تطبيق  وذلك 
املعتمدة  الإع��الم��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 
حم��ل��ي��ا واإق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���ا وقدم 
املطرو�شي  ���ش��ي��ف  �شعيد  ���ش��ع��ادة 
تنفيذي  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ع��ج��م��ان درع�����اً ت��ك��رمي��ي��ا مل����روان 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ن��ا���ش��ر  حم��م��د 
والإعالم  العامة  العالقات  ق�شم 
الدائرة  جلهود  تثمينا  بالدائرة 
الإع���الم���ي���ة يف ت�����ش��وي��ق الإم�����ارة 
منجزاتها  على  ال�شوء  وت�شليط 

ت��ن�����ش��ي��ق��ه��ا ال����دائ����م م���ع ال���دائ���رة 
تنظيم  يف  معها  املثمر  وتعاونها 
ت�شهم  التي  املختلفة  الفعاليات 
مبنجزات  ال����ع����امل  ت���ع���ري���ف  يف 
اإم������ارة ع��ج��م��ان وحت��ق��ق ال����روؤى 
تطوير  يف  وت�������ش���ه���م  ال���ق���ي���ادي���ة 
اخل���دم���ات وال�����ش��ع��ي دوم�����ا نحو 
تنموي يف  اقت�شادي  حتقيق منو 
ك��اف��ة م��راف��ق��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون املثمر 
احل���ك���وم���ي ب����ني ك���اف���ة ال����دوائ����ر 
طموحات  وفق  اخلا�س  والقطاع 
وجهودها  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
املبذولة برئا�شة �شمو ال�شيخ عمار 
النعيمي ويل العهد الذي يحر�س 
املمار�شات يف  اأف�شل  تطبيق  على 
وتعزيز  احلكومية  الدوائر  كافة 
الت�شهيالت  وتقدمي  امل�شتثمرين 
ل���ه���م ب���خ���دم���ات ع���ال���ي���ة اجل�����ودة 

مبوا�شفات عاملية .

املمار�شات  ب���اأف�������ش���ل  ال���وط���ن���ي���ة 
الإعالمية وبجودة عالية.

يحيى  ����ش���ع���ادة  اأ�����ش����اد  ذل����ك  اإىل 
دائرة  ع��ام  مدير  اأحمد  اإبراهيم 
بتنظيم  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
امللتقى واأعرب عن �شكره لالأمانة 
على  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
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مهرجان �ضيف �أبوظبي يعود بفعاليات �أكرث تنوعا على مدى 52 يوما
الرتحيب  كذلك  �شتوا�شل  التي  التقليدية  ال��ع��رو���س  ع��امل  قاعة  خ��ارج 
خمتلفة  فرق  تقدمهما  يوميا  بعر�شني  لال�شتمتاع  والعائالت  بالأطفال 
ويحفل برنامج عامل العرو�س بالعديد من  ي�شتمر كل منها ملدة اأ�شبوع”. 
الك�شولة  املدينة  ل�شتعرا�س  الأول  العاملي  بالعر�س  يبداأ  حيث  املفاجاآت 
الذي �شي�شجع الأطفال على التفاعل وامل�شاركة يف الإثارة خالل الفرتة من 
27 يونيو اإىل 3 يوليو على اأن يتبعه العر�س الإقليمي الأول ل�شتعرا�س 
ثنائي املوز يف رداء النوم بانانا ريفيك يف الفرتة من 4-9 يوليو. وت�شتعد 
العرب  الكوميديا  جن��وم  م��ن  بباقة  للرتحيب  ي��ا���س  ج��زي��رة  يف  دو  ق��اع��ة 
ي��ول��ي��و وجم��م��وع��ة ح��اف��ل��ة من  ب��الإجن��ل��ي��زي��ة يف مطلع �شهر  امل��ت��ح��دث��ني 
العرو�س امل�شرحية والفنية وامل�شابقات الرتفيهية والريا�شية خالل �شهر 
رم�شان يف حني يقدم اأملع املطربني العرب حفلني كبريين يومي 9 و10 

اأغ�شط�س يف عيد الفطر. 

املقامة يف قاعة دو باإقبال وا�شع من اجلمهور. واأ�شار �شلطان املهريي مدير 
مبنتجات  حاليا  تتمتع  اأبوظبي  اأن  اإىل  الهيئة  يف  اأبوظبي  �شيف  م�شروع 
اأكرث  ومتنوعة  ا�شتثنائية  وفعاليات  و�شياحية  فندقية  ومن�شاآت  ترفيهية 
من اأي وقت م�شى وهو ما �شيج�شده بو�شوح مهرجان �شيف اأبوظبي وقال 
اللم�شات الأخ��رية على برنامج احلدث الذي �شيكون حافال بنجوم  ن�شع 
واأن�شطة  عامليا  م�شهورة  كارتونية  و�شخ�شيات  عائلية  وفعاليات  الرتفيه 
اأبوظبي  اأن  توؤكد  وا�شحة  ر�شالة  ال��دورة  ه��ذه  و�شتحمل  �شيقة.  تعليمية 
للمواطنني  �شواء  ال�شيف  العائلي هذا  واملرح  للمتعة  املثالية  الوجهة  هي 
وتتوجه  واملقيمني بدولة الإمارات اأو للزوار من خمتلف اأنحاء املنطقة”. 
اأنظار الأطفال من جميع الأعمار اإىل ميدان للحواجز على م�شاحة 40 
20 مرتا وبارتفاع ثالثة طوابق يف اأدنيك والذي يت�شمن حائطا للت�شلق 
ومتاهة واأبراج ارتفاعها 10 اأمتار وغريها الكثري. وعقب اجتياز احلواجز 

بنجاح ي�شتطيع الأطفال الطريان والقفز من الربج العمالق فوق و�شادة 
10 اأمتار. كما تت�شمن فعاليات املهرجان يف اأدنيك  هوائية م�شاحتها 10 
كارتونية  و�شخ�شيات  تفاعلية  األعابا  �شتوفر  التي  نتوورك  كارتون  قرية 
حمببة من اأبطال قناة اأفالم الأطفال املف�شلة. كما �شتقدم منطقة ليجو 
اأبوظبي با�شتخدام مكعبات عمالقة.  اأفق  اأبراج �شاهقة تزين  فر�شة بناء 
وللمرة الأوىل هذا العام يرحب امل�شرح املفتوح بامل�شاهدين الذي ميكنهم 
اجل��ل��و���س ع��ل��ى و���ش��ائ��د مل�����ش��اه��دة ع��رو���س م���دة ك��ل منها ���ش��اع��ة وتقدمها 
عر�س  جانب  اإىل  العبقري  الفقاعات  ورج��ل  حمببة  كارتونية  �شخ�شيات 
وقال  مده�شة.  واأك���روب���ات  ال��ب��ال��ون��ات  با�شتخدام  ك��اري��ك��ات��وري  ك��وم��ي��دي 
�شلطان املهريي حر�شنا على اإطالق امل�شرح املفتوح ا�شتجابة للنجاح الكبري 
الذي حققه عامل العرو�س الرتفيهية العام املا�شي حيث مننح عددا اأكرب 
من الزوار فر�شة م�شاهدة قائمة وا�شعة من الفقرات الرتفيهية والفنية 

••  اأبوظبي-وام:

 يعود مهرجان �شيف اأبوظبي بربنامج ترفيهي مو�شع على مدى 52 يوما 
يف الفرتة من 27 يونيو اإىل 17 اأغ�شط�س. ويت�شمن احلدث الذي ي�شمل 
وفرحتكم  عيدكم  اأبوظبي  ومهرجان  الفطر  وعيد  املبارك  رم�شان  �شهر 
اأن�شطة عائلية وتعليمية وعرو�شا ترفيهية ومو�شيقية عاملية يف اأربع قاعات 
مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك بينما ت�شهد قاعة دو يف جزيرة 
يا�س حفالت غنائية يحييها اأملع جنوم املو�شيقى العربية وعرو�شا كوميدية 
باللغتني العربية والإجنليزية وليايل م�شرحية وحتديات ريا�شية. وتتوقع 
هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة”اجلهة املنظمة للحدث الذي ا�شتقطبت 
املائة مقارنة بالعام  9.4 يف  100.393 زائر بن�شبة منو  املا�شية  دورته 
اأدن��ي��ك واحلفالت  امل��ق��ام��ة يف  امل��ه��رج��ان  ب��رام��ج  اأك���رب  اأن يحظى   2011

بح�صور �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم

ندوة �لثقافة و�لعلوم تكرم �لفائزين بجائزة �لعوي�س لدورتها �لع�ضرين يوم �الإثنني �ملقبل
�لدكتور �ضهاب غامن �ضخ�ضية �لعام �لثقافية

27 مايو �جلاري تكرمي �لفائزين على م�ضرح �لندوة
•• دبي-حممود علياء:

والعلوم  ال���ث���ق���اف���ة  ن������دوة  مت�����ش��ي 
احل�شارية  التنمية  طريق  يف  قدما 
والعلمي  ال���ث���ق���ايف  وال����ش���ت���ق���ط���اب 
واذكاء احلوافز وم�شاعفة القدرات 
وت��وظ��ي��ف امل���واه���ب وال���ك���ف���اءات يف 
دولة  يف  ال�����ش��ام��ل��ة  النه�شة  ط��ري��ق 
مو�شما  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

بعد مو�شم وعاما بعد عام.
ج��م��ل��ة ع����وام����ل ج��ع��ل��ت م����ن ن����دوة 
م��ن��ارة ح�شارية  وال��ع��ل��وم  ال��ث��ق��اف��ة 
ي�شطع نورها منذ تاأ�شي�شها وخالل 
م�شاعفة  يف  ال��ط��وي��ل��ة  م�����ش��ريه��ا 
ال����وع����ي ال����ث����ق����ايف ل������دى الأج����ي����ال 
الفوائد  توظيف  وح�شن  املتعاقبة 
ومواكبة  امل��ت��م��ي��زة  ال��ك��ف��اءات  ل���دى 
امل��ح��ط��ات احل�����ش��اري��ة الإب��داع��ي��ة يف 
الدولة على تنوعها فمجل�س اإدارتها 
ال��ن��خ��ب��ة ورئ���ي�������س جمل�س  ي��ج��ت��م��ع 
اإدارتها معايل الأ�شتاذ �شلطان �شقر 
اآم������ال اجلميع  ي��ج�����ش��د  ال�����ش��وي��دي 
التطور  م�����ش��وار  يف  وط��م��وح��ات��ه��م 
والطموحات  الكفاءات  بني  اجلامع 
ال���ت���ي جت�����ش��د ك���ل رعاية  امل���واط���ن���ة 
وع���ن���اي���ة واه����ت����م����ام وم���ت���اب���ع���ة من 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ وكذلك من 
امل�شوؤولني الذين يرون مع كل �شروق 
اإجن��ازات الزدهار  املزيد من  �شم�س 
احلياة  والتطور يف خمتلف مناحي 
للدولة  ال�شاملة  امل�شرية  يعزز  مب��ا 
م���واط���ن م�شوؤول  ك���ل  م���ن  وي��ج��ع��ل 
اأم��ام واجباته جتاه وطنة ومنظورا 
لأداء  واإب���داع���ه  ومت��ي��زه  بنجاحاته 
املزدهر  احل��ا���ش��ر  يف  اخل���الق  دوره 
الألف  فم�شرية  الأف�شل  وامل�شتقبل 
وتتوا�شل  واحدة  تبداأ بخطوة  ميل 
احل�شاد  ليكون  متوالية  بخطوات 
مب�����ش��ت��وى الآم�����ال وي���ك���ون اجلميع 

�شواء يف العطاء والرخاء. 
موؤمتر �شحفي

الثالثاء  اأم�������س  ي����وم  ظ��ه��ر  وق���ب���ل 
الأ�شتاذ �شلطان �شقر  تراأ�س معايل 
ال�شويدي املوؤمتر ال�شحفي يف مقر 
ندوة الثقافة والعلوم بدبي لالإعالن 
عن اأ�شماء الفائزين بجائزة العوي�س 
لالإبداع يف دورتها الع�شرين وح�شر 
املوؤمتر معايل الدكتور �شعيد حارب 

رئي�س جلنة امل�شابقات يف الندوة .
ال���دك���ت���ور �شهاب  ���ش��ع��ادة  وق����د ف����از 
ال�شاعر  الأدي������������ب  غ�������امن  ع����ب����ده 
وال����ب����اح����ث احل�������ش���ي���ف وامل����رتج����م 
اإنتاجه  ب���غ���زارة  وامل���ع���روف  ال��ق��دي��ر 
اهتماماته  وات�شاع  اإبداعاته  وتنوع 
الثقافية  العام  ب�شخ�شية  الثقافية 
مم�����ا ت������رك ارت����ي����اح����ا ع����ام����ا ل���دى 
ال����ذي����ن وج�������دوا يف هذا  امل��ه��ت��م��ني 
املكان  يف  املنا�شب  ال��رج��ل  الخ��ت��ي��ار 
الأ�شتاذ  معايل  اأو���ش��ح  كما  املنا�شب 
جائزة  باأن  ال�شويدي  �شقر  �شلطان 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ندوة  ل����الإب����داع  ال��ع��وي�����س 
ال��ث��ق��اف��ة وال���ع���ل���وم ك���ل ع����ام بتربع 

ال��ف��ك��ري والأدب����ي وال��ف��ن��ي والإف����ادة 
من الباحثني غري املواطنني لإعداد 
درا������ش�����ات ع����ن جم��ت��م��ع الإم��������ارات 
الأف�شل  ن��ح��و  ال����دائ����م  ل���الرت���ق���اء 
مليون  املادية   اجلائزة  قيمة  وتبلغ 

و�شبعمائة األف درهم.
بجائزة  الفائزين  اأ�شماء  يلي  وفيما 

العوي�س لالإبداع : 
الدورة الع�شرون

���ش��خ��ي م����ن امل����رح����وم ���ش��ل��ط��ان بن 
ع��ل��ي ال��ع��وي�����س م��ن��ذ ال��ع��ام 1990 
والدار�شني  الباحثني  ت�شجيع  بغية 
اأبحاثه  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  الإم���ارات���ي���ني 
وج���ه���وده���م الإب�������داع الإب���داع���ي���ة ملا 
بالدرا�شة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ق�����ش��اي��ا  ي��خ��دم 
والتحليل وال�شت�شراف كما ي�شاعد 
ويحفز على اإبراز املواهب املتعددة يف 
العلمي والبتكار الأكادميي  البحث 

البتكار العلمي:
املركز الثاين

اأح��م��د خ��ل��ف��ان  حم��م��د ب��ن حظيبة 
الطريق  اب���ت���ك���اره  ع���ن  ال�������ش���وي���دي 

املثايل
اأف�شل كاتب:

الإ مارات:  اأبناء  لأح��د  كاتب  اأف�شل 
كتاب- ق�شة الرمز الديني

للموؤلف بالل مو�شى بالل العلي
اف�����ش��ل ك��ت��اب لأب��ن��اء الإم������ارات عن 

دولة  الإمارات :
كتاب – رحالة و�شيا�شيون

فار�س  ال���دك���ت���ور حم��م��د  ل��ل��م��وؤل��ف 
الفار�س

اأف�����ش��ل ك��ت��اب ل��غ��ري امل��واط��ن��ني عن 
دول�����ة الإم���������ارات ك���ت���اب امل�������ش���رح يف 

الإمارات:
للموؤلف عبد الآله عبد القادر

ن�شر وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع

م�شابقة الإبداع الأدبي:

اأف�شل ديوان �شعر:
ديوان �شعر وجوه واأخرى  متعبه

لل�شاعر علي ال�شعايل
اأف�شل اإبداع ق�ش�شي اأو روائي:

رواية كمائن العتمة
للموؤلفة فاطمة املزروعي

اأف�شل ن�س م�شرحي:
م�شرحية �شهيل الطني

تاأليف : اإ�شماعيل عبد اهلل
اأف�شل عمل مرتجم

للمرتجمة اأمل احلايك
ع���ن ك��ت��اب ه��اج��ر ل��ل��م��وؤل��ف��ة �شلمي 

مطر

ج��ائ��زة اأف�����ش��ل م��دون��ة ع��ل��ى �شبكة 
الإنرتنت

الفائز الأول: مدونة �شنيار
الفائز الثاين: مدونة بنات زايد 

موقع  على  م�شاركة  اأف�شل  وجائزة 
يوتيوب: 

حجب اجلائزة
جائزة اأف�شل برنامج ثقايف حمل:

برنامج املجلة الثقافية
من تلفزيون ال�شارقة

جائزة اأف�شل فيلم ق�شري:
ف��ي��ل��م ظ���ل ال��ب��ح��ر ل��ل��م��خ��رج نواف 

اجلناحي
اأف�شل عمل فني:

-الر�شم
الفائز باملركز الأول

حممد  م�شطفى  اب��راه��ي��م  ال��ف��ن��ان 
عبد النور

الفائز باملركز الثاين
ال��ف��ن��ان��ة م��ن��ى ب��ط��ي حم��م��د بطي 

الهاملي
-اخلط العربي:

الفائز باملركز الأول 
اخلطاط ح�شني علي حامد ال�شري 

بن ها�شم
الفا"ئز باملركز الثاين

ال�شيخ  حميد  عبيد  هيا  اخلطاطة 
الكتبي

-الت�شوير:
الفائز باملركز الأول

عامر  ع��ل��ي  �شعيد  �شلطان  امل�����ش��ور 
الزيدي

الفائز باملركز الثاين:
ال�شورة عائ�شة يو�شف �شعيد يو�شف 

الفي�س
-النحت واخلزف:

جائزة ت�شجيعية للفنان �شامل اأحمد 
�شالح جوهر

-ت�شميم املل�شق البو�شرت
الفائز باملركز الأول

امل�شمم حممد مراد اإ�شماعيل �شالح 
البلو�شي

م�شابقة ال�شباب حتت 30 عاما:
اأف�شل عمل فني لل�شباب

-الر�شم:
الفائز باملركز الأول 

اإ�شماعيل  ن�����ش��ي��ب  ن��ا���ش��ر  ال��ف��ن��ان 
ن�شيب بوعفره 

الفائز باملركز الثاين:
�شبحي  غ�شان  �شبحي  مها  الفنانة 

الغ�شني
-اخلط:

الفائز باملركز الأول
�شالح  حم���م���د  اإمي�������ان  اخل���ط���اط���ة 

الب�شتكي
-الت�شوير:

الفائز باملركز الأول:
اأحمد  ابراهيم  يو�شف  مها  امل�شورة 

العبيديل
الفائز باملركز الثاين:

�شيف  خ��ل��ي��ف��ة  ن��ا���ش��ر  رام  امل�����ش��ورة 
ال�شندود

�شخ�شية العام الثقافية:
الدكتور �شهاب حممد عبده غامن

منح جائزة تكرميية لكل من :
الدكتور يو�شف احل�شن
الأ�شتاذ يو�شف عيدابي

الأ�شتاذ زكي ن�شيبه 
واإ���ش��ه��ام��ات��ه��م يف  تقدير جل��ه��وده��م 

احلركة الثقافية 
املكرمة  الأخ��رى  ال�شخ�شيات  وم��ن 
اع��ت��ب��اري��ا ال��دك��ت��ور ي��و���ش��ف احل�شن 
والدكتور  ن�����ش��ي��ب��ه  زك����ي  والأ����ش���ت���اذ 

يو�شف عيدابي.
هذا ويتم  تنظيم الحتفال ال�شنوي 
اجلاري   27 يوم  الفائزين  لتكرمي 
يف ق���اع���ة الح���ت���ف���الت ال���ك���ربى يف 
مقر الندوة بح�شور �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ  ال�شمو  راعي احلفل �شاحب 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
ال���وزراء واأع�شاء  امل��ع��ايل  واأ���ش��ح��اب 
والعلوم  الثقافة  ندوة  اإدارة  جمل�س 
ودائما  واجلمهور  امل�شوؤولني  وكبار 

اإىل الأمام باإذن اهلل .
واأ�شكنه  العوي�س  �شلطان  اهلل  رح��م 

ف�شيح جناته.

مع افتتاح منتدى اأبوظبي لل�شالمة 
ريتز  ف��ن��دق  يف   2013 امل����روري����ة 
كارلتون اأبوظبي غراند كانال ام�س 
ت�شبح العا�شمة الإماراتية اأبوظبي 
ب���ه���ا يف جمال  ي�����ش��رت���ش��د  م����ن����ارة 
ع��ل��ى م�شتوى  امل���روري���ة  ال�����ش��الم��ة 
املنطقة. و�شي�شارك يف هذا احلدث 
وخمت�شي  خ����رباء  م���ن  جم��م��وع��ة 
ال�شالمة املرورية، اإىل جانب �شناع 
وحتى  احل��ك��وم��ات  وممثلي  ال��ق��رار 
�شيجرون  ح��ي��ث  ال��ه��ن��د���ش��ة،  ط��ل��ب��ة 
مناق�شات هامة حول روؤية اأبوظبي 
من  ن���ه���ائ���ي���اً  احل�����د  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
الطرق  ح������وادث  ج�����راء  ال���وف���ي���ات 
بالإ�شافة   ،2030 ال��ع��ام  بحلول 
اإىل حتول الإمارة اإىل منوذج عاملي 

للكفاءة وال�شالمة املرورية.
وت�������ش���ت�������ش���ي���ف ب�����ل�����دي�����ة م���دي���ن���ة 
اأب��وظ��ب��ي ه��ذا احل���دث، ال���ذي يقام 
املتحدة  الأمم  اأ����ش���ب���وع  اإط�������ار  يف 
الطرق  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��الم��ة  ال���ع���امل���ي 
تاريت  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون   ،2013
 )Turret media( م��ي��دي��ا 
وب���ال���ت���ن�������ش���ي���ق م�����ع ال���ف���ي���درال���ي���ة 

الوليات  ومقرها  للطرق  الدولية 
اأبرز  بني  ومن  الأمريكية.  املتحدة 
املنتدى كاًل من  املتحدثني يف هذا 
املدير  امل���زروع���ي،  عي�شى  املهند�س 
التحتية  البنية  لقطاع  التنفيذي 
يف بلدية مدينة اأبوظبي وغابرييل 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  �شان�شيز، 
الدولية  ال���ف���ي���درال���ي���ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 

للطرق؛ واإبراهيم احلمودي، مدير 
التخطيط  النقل جمل�س  تخطيط 
القمزي،  م��ط��ر  وب�����در  ال���ع���م���راين 
املتكامل  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  م��دي��ر 
ال��ن��ق��ل وال���دك���ت���ورة هالة  يف دائ����رة 
�شقر علي، مديرة املكتب الإقليمي 
ل�شرق  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 
املتحدة  الأمم  يف  املتو�شط  البحر 

وطوين بلي�س، امل�شت�شار لدى هيئة 
ال�����ش��راك��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل�����ش��الم��ة على 
املتحدة  ل����الأمم  وال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��رق 
وج�����وزي�����ف ت�������ول، امل����دي����ر امل����ع����اون 
ال�������ش���الم���ة لدى  مل���ك���ت���ب  ال�������ش���اب���ق 
الإدارة الفيدرالية للطرق ال�شريعة 
والدكتور  امل���ت���ح���دة؛  ال����ولي����ات  يف 
اجلمعية  رئي�س  اخل��رو���ش��ي،  وليد 

العمانية لل�شالمة على الطرق.
لل�شالمة  اأبوظبي  منتدى  ويغطي 
امل�������روري�������ة م����وا�����ش����ي����ع ه�����ام�����ة يف 
امل���روري���ة ت�شمل  ال�����ش��الم��ة  جم���ال 
عمل  وخ����ط����ط  ا�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات 
ال��ط��وارئ- واإدارة  ال��ط��رق،  �شالمة 
الطرق  وم�����ش��ت��خ��دم��ي  احل�������وادث، 
البيانات  للخطر، وجمع  املعر�شني 
الطرق،  ���ش��الم��ة  م�شائل  وت��دق��ي��ق 
وحمالت الثقيف العامة والأن�شطة 
املنتدى  �شيتطرق  كما  املجتمعية. 
امل����ب����ادرات يف جمال  م���ن  ع���دد  اإىل 
ال�شالمة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ش��ي��ا���ش��ات 
املرورية والتي ت�شطلع بها حكومة 
اأب���وظ���ب���ي ل��ت��ع��زي��ز ال�����ش��الم��ة على 
خطة  م��ع  يتما�شى  مب��ا  ال��ط��رق��ات 

تطوير الإمارة روؤية 2030 .
وقال �شعادة خليفة املزروعي، مدير 
ياأتي  اأب��وظ��ب��ي:  مدينة  بلدية  ع��ام 
املرورية  لل�شالمة  اأبوظبي  منتدى 
اأبوظبي يف دعم  اإلتزام  على  تاأكيداً 
اخلطة العاملية الع�شرية التي اأعدها 
فريق الأمم املتحدة املعني بالتعاون 
الطرق.  ع��ل��ى  ال�����ش��الم��ة  يف جم���ال 

منطلقاً  امل���ن���ت���دى  ه����ذا  ي��ع��د  ك��م��ا 
اأبوظبي  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  وم����رت����ك����زاً 
ال��ك��ب��ري املتمثل يف  ال��ع��امل��ي  احل���دث 
لل�شالمة  العاملية  القمة  احت�شان 
ونوؤكد   .2014 ال��ع��ام  امل��روري��ة يف 
حر�شنا  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  يف 
تعزيز  على  املوؤمتر  هذا  من خالل 
ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل مع 
الفعال  التاأثري  ذات  جميع اجلهات 
والتطوير  التنمية  عجلة  دف��ع  يف 
ال�شامل، ومن �شمنها كافة الهيئات 
ب�شاأن  املعنية  وال��وزارات  واملوؤ�ش�شات 
حملياً  الطرق  م�شتخدمي  �شالمة 

واإقليمياً وعاملياً . 
اأبوظبي  م��ن��ت��دى  اإن���ع���ق���اد  وي����اأت����ي 
لل�شالمة املرورية كنتيجة لت�شافر 
بذلتها  ال���ت���ي  امل�����ش��رتك��ة  اجل���ه���ود 
اجلهات  مع  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
احلكومية املعنية مثل دائرة النقل 
اأبوظبي  وجمل�س  اأبوظبي  و�شركة 
للتخطيط العمراين. كما اإن انعقاد 
لفعالية  متهيداً  يعد  احل��دث  ه��ذا 
لل�شالمة  العاملية  القمة  وهي  اأكرب 
اإق��ام��ت��ه��ا يف �شهر  امل��ق��رر  امل���روري���ة 
وت�شت�شيفها  امل��ق��ب��ل  م����ار�����س-اآذار 
اأي�شاً بلدية مدينة اأبوظبي ويعترب 

اليوم  ه��ذا  املنعقد  املنتدى  من  كل 
العام  يف  ���ش��ت��ع��ق��د  ال���ت���ي  وال���ق���م���ة، 
اإطار  املقبل، من�شات هامة تاأتي يف 
عقد العمل من اأجل ال�شالمة على 
كما   .  2020-2011 ال���ط���رق 
اجتماع  اأبوظبي  مدينة  ت�شت�شيف 
الطرق  على  ال�شالمة  تعاون  جلنة 
امل��ت��ح��دة يف �شهر  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة 
التفا�شيل  وتتوفر  القادم.  نوفمرب 
املوقع  على  احل���دث  ح��ول  الكاملة 
http://turretme.com/
events/abu-dhabi-

 .road-safety-forum

رحلة العا�صمة اأبوظبي نحو حتقيق روؤيتها للحد من معدلت وفيات حوادث الطرق تنطلق اليوم مع افتتاح منتدى اأبوظبي لل�صالمة املرورية 2013

بلدية مدينة �أبوظبي ت�ضت�ضيف هذ� �حلدث �لهام دعمًا جلهود �الأمم �ملتحدة �لدولية يف جمال �ل�ضالمة �ملرورية

�ختتام ندوة �إد�رة �ملخاطر �الجتماعية يف �أبوظبي •• اأبوظبي -وام:

املخاطر  اإدارة  ن������دوة  اخ���ت���ت���م���ت   
وزارة  نظمتها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
مع  بالتعاون  الجتماعية  ال�شوؤون 
ل�����دول جمل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون 
اأبوظبي بعدد من  اأم�س يف  اأعمالها 
حول  تتمحور  والتو�شيات  النتائج 
التخطيط  يف  الإ����ش���ه���ام  �����ش����رورة 
ر�شد  خ��الل  من  للمخاطر  امل�شبق 
على  والعمل  الجتماعية  املخاطر 
ال�شيا�شات  يف  وت�شمينها  اإرادت���ه���ا 
تو�شيات  وت�����ش��م��ن��ت  الج���ت���اع���ي���ة. 
ال����ن����دوة دع������وة ال�������دول الأع�������ش���اء 
الر�شد  اأن���ظ���م���ة  م����راك����ز  لإن�������ش���اء 
اأدوات  ب���اع���ت���ب���اره���ا  الج���ت���م���اع���ي 
التنبوؤ  م���وؤ����ش���رات  ور����ش���د  مل��ت��اب��ع��ة 

برامج  وو����ش���ع  امل��خ��اط��ر  اإدارة  يف 
بناء  ل����ه����ا..و  واأن�������ش���ط���ة احل���م���اي���ة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  ق���اع���دة 
التي  امل�شكالت  اأو  الق�شايا  ببع�س 
يحتمل اأن ت�شكل خماطر اجتماعية 
تاأ�شي�س  يف  م��ن��ه��ا  ي�����ش��ت��ف��اد  ب��ح��ي��ث 
ملواجهة  والربامج  ال�شرتاتيجيات 
جمل�س  دول  يف  امل����خ����اط����ر  ه������ذه 
التعاون. كما او�شت الندوة بتوعية 
التعاون  جمل�س  دول  يف  املواطنني 
والتعليم  الع����������الم  خ�������الل  م�����ن 
املخاطر  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 
احلكومي  ال����ق����ط����اع  ومب�������ش���ارك���ة 
والقطاع الهلي والقطاع اخلا�س يف 
ادارة املخاطر الجتماعية وت�شمني 

كماأو�شت  ال��ت��ع��اون.  جم��ل�����س  دول 
التجارب  ح�����ول  درا�����ش����ة  ب�����اإج�����راء 
الناجحة عامليا يف مواجهة املخاطر 
ال�شتفادة  وك��ي��ف��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
قد  التي  املخاطر  مواجهة  يف  منها 
ال��ت��ع��اون.. ت��واج��ه��ه��ا دول جم��ل�����س 

يف  للعاملني  تدريبية  دورات  وعقد 
الأع�شاء  ب��ال��دول  املعنية  اجل��ه��ات 
الجتماعية  امل���خ���اط���ر  اإدارة  يف 
لإك�����ش��اب��ه��م امل����ه����ارات ال����الزم����ة يف 
وت�شمنت  امل���خ���اط���ر.  ه����ذه  اإدارة 
تخللها  عمل  جل�شات  اأرب���ع  ال��ن��دوة 
ت�شتمل  ع��م��ل  اأوراق  ���ش��ب��ع  ت��ق��دمي 
اأبعاد   : اأه��م��ه��ا  ع����دة حم����اور  ع��ل��ى 
الجتماعية  املخاطر  اإدارة  مفهوم 

الجتماعية  وامل�����ش��ك��الت  باملخاطر 
ومتابعة  وحتليلها  البيانات  وجمع 
مراكزها واإ�شدار التقارير اخلا�شة 
بها كما دعت التو�شيات اىل العمل 
الرعاية  مناهج  م��ن  ال��ت��ح��ول  على 
وامل�شاعدات  الإعانات  على  املعتمدة 
اإىل  واإدارت�������ه�������ا  الأزم����������ات  ح����ل  يف 
والتمكني  احلماية  �شيا�شة  اعتماد 
الجتماعية  ل��ل��ف��ئ��ات  وال���ت���اأه���ي���ل 
بتبني  ال��ن��دوة  وواو���ش��ت  املحتاجة. 
بامل�شاركة يف جميع  التنمية  �شيا�شة 
يف  املوؤ�ش�شية  واأط��ره��ا  م�شتوياتها 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
التي ت�شمن التدخل على اختالفه 
والتاأهيلي  وال���ع���الج���ي  ال���وق���ائ���ي 

درا�شية  م������واد  م�������ش���اق���ات  امل���ن���اه���ج 
الجتماعية  املخاطر  ب��اإدارة  خا�شة 
يف اجلامعات واملعاهد بدول جمل�س 
املنظمات  فاعلية  التعاون..وتطوير 
غ������ري احل����ك����وم����ي����ة واجل����م����ع����ي����ات 
اخلريية والقطاع اخلا�س والفراد 
مل�����ش��ارك��ة ال���دول���ة وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا يف 
التي قد  املخاطر الجتماعية  ادارة 
ال��ت��ع��اون.. ت��ظ��ه��ر يف دول جم��ل�����س 

ق�شم  اأو  وح��دة  اأن�شاء  على  والعمل 
والتنمية  ال���������ش����وؤون  وزارات  يف 
الع�شاء  ب����ال����دول  الج���ت���م���اع���ي���ة 
موؤ�شرات  وتقييم  ومتابعة  لر�شد 
الجتماعية  ل���ل���ف���ئ���ات  احل����م����اي����ة 
بو�شفها  اخت�شا�شاتها  يف  الداخلة 

ودللت�����ه م��وؤ���ش��رات وط����رق قيا�س 
و�شيا�شات  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��خ��اط��ر 
الجتماعية  والإدارة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وقدرته  امل��دين  واملجتمع  ل��الأزم��ات 
الجتماعية  املخاطر  مواجهة  على 
والتخطيط لل�شيا�شات الجتماعية 
واحلماية  الج���ت���م���اع���ي  والأم��������ان 
ا�شتعرا�س  مت  ك��م��ا  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الناجحة  الدولية  التجارب  بع�س 
يف جمال اإدارة املخاطر الجتماعية 
والتنبوؤ بحدوثها  احتوائها  وكيفية 
. �شارك يف الندوة وف��ود من جميع 
التعاون اخلليجي من  دول جمل�س 
وقد  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارات 
عمل  ور���س  تنظيم  ال��ن��دوة  �شاحب 

الجتماعية.  املخاطر  م�شادر  احد 
واو�شت الندوة بالعمل على اإ�شدار 
اإق���ل���ي���م���ي خ��ل��ي��ج��ي موحد  ت���ق���ري���ر 
دول  يف  الجتماعية  املخاطر  ح��ول 
جمل�س التعاون اخلليجي بالتعاون 
العربي  امل���ع���ه���د  م����ع  وال���ت���ن�������ش���ي���ق 
ال���ك���وي���ت.. ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط يف دول�������ة 

بتنظيم  التنفيذي  املكتب  وتكليف 
التخطيط  ح����ول  خ��ل��ي��ج��ي��ة  ن�����دوة 
الظواهر  مل���واج���ه���ة  الج���ت���م���اع���ي 
وامل�شكالت الأ�شرية يف دول جمل�س 
التعاون..ا�شافة اىل تنظيم ملتقى 
واأولوياتها  املخاطر  م�شادر  ح��ول 
وحتديد املوؤ�شرات الكمية والنوعية 
وط������رق ق��ي��ا���ش��ه��ا ع���ل���ى احل����ال����ة يف 

الرعاية  جم�����ال  يف  ل��ل��م��خ��ت�����ش��ني 
�شهد  و  الج���ت���م���اع���ي���ة.  وال��ت��ن��م��ي��ة 
تقدير  �شهادات  توزيع  اخلتام  حفل 
تقديرا جلهودهم  املحا�شرين  على 
وغ��������زارة ع��ل��م��ه��م ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
املحلية  وال��دوائ��ر  ال���وزارات  ممثلي 
املعنية  الأهلي  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
ب���ال���ق�������ش���اي���ا الج���ت���م���اع���ي���ة وع����دد 
بالعمل  وامل��ع��ن��ي��ني  امل��خ��ت�����ش��ني  م��ن 
امل�شاركون  وج��ه  وق��د   . الجتماعي 
ال�شيخة  ���ش��م��و  اإىل  ���ش��ك��ر  ب��رق��ي��ة 
الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
ال��رئ��ي�����ش��ة العلى  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  ال���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
املجل�س العلى لالأمومة والطفولة 
م�شيدين  الندوة  لرعايتها  تقديرا 
ب����ال����دور ال�����ذي ل��ع��ب��ت��ه ���ش��م��وه��ا يف 

النه�شة الن�شائية يف الإمارات. 

معايل �صلطان �صقر ال�صويدي يف موؤمتر �صفحي: 
�الإقبال للم�ضاركة باجلائزة يتز�يد عامًا بعد عام من خمتلف �لكفاء�ت �ملو�طنة
التكرمي يذكي احلوافز وينمي القدرات وي�شاعف من الطموحات لدى ال�شباب
تنويع جمالت اجلائزة منهجيتها املتوا�ضل جعلها مو�ضع اهتمام اجلميع

تبلغ قيمة اجلوائز املادية مليون و�ضبعمائة األف درهم
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 عقد �شمو الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب 
ال�شعودية  العربية  باململكة  ال��دف��اع  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اجتماعا اأم�س مع الرئي�س عبداهلل غول رئي�س اجلمهورية الرتكية 
اأنه  ال�شعودية  الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت  اأن��ق��رة.  الرئا�شي يف  الق�شر  يف 
بني  املتميزة  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�س  الجتماع  خ��الل  ج��رى 
على  امل�شتجدات  اآخ��ر  اإىل  بالإ�شافة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  البلدين 
الرتكي وويل  الرئي�س  اأن  واأ�شافت  والدولية.  الإقليمية  ال�شاحتني 
العهد ح�شرا مرا�شم توقيع اتفاقية التعاون ال�شناعي الدفاعي بني 
اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية تركيا بح�شور الوفد الر�شمي 
وقد  الرتكية.  اجلمهورية  يف  امل�شئولني  وكبار  العهد  لويل  املرافق 
وزير  الفي�شل  �شعود  الأم��ري  ال�شعودي  اجلانب  من  التفاقية  وق��ع 
اخلارجية و وزير اخلارجية الرتكي الربوفي�شور اأحمد داود اأوغلو. 
و�شوله  ل��دى  ت�شريح  اأك��د يف  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  الأم���ري  وك��ان 
زيارته  اأن  ي��وم��ني  ت�شتغرق  ر�شمية  زي���ارة  م�شتهل  يف  ال��ي��وم  اأن��ق��رة 
تنمية  يف  امل�شرتكة  والرغبة  التوا�شل  لنهج  ا�شتمرارا  تاأتي  لرتكيا 
يف  والت�شاور  ال�شقيقني  البلدين  ب��ني  الثنائية  العالقات  وتوطيد 
الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك. واأ�شار اإىل اأن الزيارتني التاريخيتني 
خلادم احلرمني ال�شريفني اإىل جمهورية تركيا كان لهما اأكرب الأثر 
يف اإحداث نقلة متميزة يف جميع املجالت وعلى خمتلف ال�شعد يف 

العالقات ال�شعودية الرتكية.

قال حمامي وزارة الداخلية الربيطانية، روبن تام، اإن بالده �شتقوم 
حممود  عمر  الأ���ش��ل  الفل�شطيني  الأردين،  ال��دي��ن  رج��ل  برتحيل 
عثمان، املعروف ب� اأبو قتادة ، وت�شليمه اإىل الأردن يف غ�شون اأ�شابيع. 
ونقلت �شحيفة )ديلي �شتار( ام�س عن حمامي الداخلية الربيطانية، 
اأن ُيطرد من بريطانيا وُي�شّلم  اأب��و قتادة ميكن  اإن  ت��ام، قوله  روب��ن 
يف  ب��الإره��اب،  عالقة  على  تهم  ملواجهة  الأردن  اإىل  اأ�شابيع  خ��الل 
هواتف  و6  جهادية  دعاية  على  الربيطانية  ال�شرطة  عثور  اأعقاب 

حممولة و5000 جنيه ا�شرتليني حني داهمت منزله موؤخراً .
واأ�شاف تام، اأن ال�شرطة الربيطانية عرثت اأي�شاً على وحدة تخزين 
يف  مبا  متطرفة،  م��واد  على  حتتوي  باحلا�شوب  اخلا�شة  املعلومات 
ذلك اأ�شارات اإىل تنظيم القاعدة وذكرت ال�شحيفة اأن اكت�شاف هذه 
البالغ  قتادة،  اأب��و  ملنزل  الربيطانية  ال�شرطة  مداهمة  خ��الل  امل��واد 
من العمر 53 عاماً، و�شع حداً ملحاولته الق�شائية الأخرية لإخالء 
�شبيله من ال�شجن. وكانت �شرطة لندن اعتقلت اأبو قتادة يف 9 اآذار-

مار�س املا�شي وق�شت حمكمة بريطانية ب�شجنه بتهمة خرق �شروط 
الربيطانية  ال�شتئناف  حمكمة  ورف�شت  بكفالة.  �شراحه  اط��الق 
اأب���و قتادة  �شبيل  اإخ���الء  الث��ن��ني،  اأم�����س  ال��ه��ج��رة  اخل��ا���ش��ة بق�شايا 
ق�شاء  من  متكينه  بحجة  حماموه  به  تقّدم  طلب  مبوجب  بكفالة، 

املزيد من الوقت مع عائلته قبل اأن يغادر اململكة املتحدة.
 

قتل ع�شرة على القل من عنا�شر ال�شرطة الفغانية يف ال�شاعات الربع 
والع�شرين الخرية يف هجومني ت�شبب احدهما يف اندلع مواجهة بني 
متمردي طالبان وقوات افغانية ا�شتمرت ام�س يف اجلنوب، كما اعلنت 
ال�شرطة  عنا�شر  من  الق��ل  على  اربعة  قتل  فقد  املحلية.  ال�شلطات 
و26 م��ت��م��ردا خ���الل ت��ب��ادل لط���الق ال��ن��ار ان��دل��ع ���ش��ب��اح الث��ن��ني يف 
املتحدث  اك��د  كما  اجل��ن��وب،  يف  طالبان  معاقل  اح��دى  هلمند،  ولي��ة 
با�شم احلكومة القليمية عمر زواك. وتعذر التاأكد من ح�شيلته من 
وحواجز  مباين  طالبان  عنا�شر  من  مئات  وهاجم  م�شتقل.  م�شدر 
لل�شرطة يف اقليم �شانغني، مما ا�شتدعى ردا من القوات الفغانية التي 
�شدتهم ، مو�شحا ان املواجهات م�شتمرة ب�شكل متقطع واكد متحدث 
با�شم طالبان يو�شف احمدي يف ات�شال هاتفي مع وكالة فران�س بر�س 
دون  من  با�شطرابه،  امل��ع��روف  القليم  ه��ذا  يف  من�شق  هجوم  ح�شول 
ان يتحدث عن قتلى يف �شفوف املتمردين وقلل متحدث با�شم القوة 
الدولية للحلف الطل�شي )اي�شاف( من حجم هذا الهجوم، مقدرا عدد 
الربيطانيني  اجلنود  من  ايا  ان  وموؤكدا  خم�شني  بحواىل  املتمردين 

واجلورجيني املنت�شرين يف هذه الولية مل ي�شطر للتدخل.

عوا�صم

كابول

لندن

و��ضنطن حتث �لقاهرة على �حرت�م �حلريات 
•• وا�صنطن-وكاالت:

عرّبت الوليات املتحدة عن قلقها اإزاء تزايد وترية قمع حرية التعبري يف 
م�شر، وراأت يف ذلك خطوة اإىل الوراء يف العملية النتقالية الدميقراطية 
م�شوؤولني  امل�شري  العام  النائب  اإح��ال��ة  من  ي��وم  بعد  ذل��ك  ياأتي  بالبالد. 
حتريريني بارزين يف �شحيفة داأبت على توجيه انتقادات للرئي�س حممد 
مر�شي. كما ياأتي ذلك يف غمرة اأحداث مماثلة خالل ال�شهور القليلة املا�شية 
�شهدت اإحالة �شحفيني ومقدمي برامج تلفزيونية للمحاكمة بتهم ال�شب 
م�شوؤولني  اأو  �شيا�شيني  اأو  الرئي�س  اإهانة  اأو  كاذبة  اأخبار  ن�شر  اأو  والقذف 
اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  نائب  فنرتيل  باتريك  وق��ال  حكوميني. 
الأم��ريك��ي��ة خ���الل م��وؤمت��ر �شحفي ن��ح��ن ق��ل��ق��ون ج���دا م��ن ه���ذا الجتاه 
املت�شاعد يف معاقبة اأو منع حرية التعبري ال�شيا�شي يف م�شر واأ�شاف اأوقف 
عدد كبري من الأ�شخا�س بينهم �شحفيون ومدونون اأو نا�شطون وبع�شهم 

مالحق اأمام الق�شاء بتهمة اإهانة �شخ�شيات حكومية .
وراأى امل�شوؤول الأمريكي اأن مثل هذه النتهاكات ل تتما�شى مع التزامات 
التعبري والتجمع وهي متثل  الدولية حلرية  املعايري  الدولية ومع  م�شر 

تراجعا يف العملية النتقالية الدميقراطية يف م�شر.
ودعا فنرتيل احلكومة امل�شرية اإىل نبذ هذه املوجة علناً وحماية احلريات 
الأ�شا�شية كما التزمت بها علنا. وكان النائب العام امل�شري قد اأحال الأحد 
م�شوؤولني حتريريني بارزين يف �شحيفة داأبت على توجيه انتقادات للرئي�س 

مر�شي اإىل حماكمة عاجلة بتهمة �شب وقذف مدير مركز اأبحاث.
الذي  اإبراهيم  طلعت  امل�شت�شار  اإن  القول  ق�شائية  مل�شادر  روي��رتز  ون�شبت 
قرارا  اأ���ش��در  املا�شي  ال��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب  يف  عاما  نائبا  مر�شي  عّينه 
ومدير  اجل��الد  جم��دي  اليومية  ال��وط��ن  �شحيفة  حترير  رئي�س  ب��اإح��ال��ة 
حتريرها عالء الغطريفي اإىل حمكمة جنح الدقي، اإحدى حماكم اجلنح 

بالقاهرة.

ليفني تعترب جمود املفاو�صات تهديد لأمن تل اأبيب

كريي يوبخ �ضفري �إ�ضر�ئيل ب�ضبب �ال�ضتيطان

جمل�س جامعة �لدول �لعربية يدين كافة �أ�ضكال �لعنف و�لقتل �ضد �ملدنيني �ل�ضوريني
•• القاهرة-وام:

ال������دول  ج���ام���ع���ة  جم���ل�������س  ادان   
املندوبني  م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
العنف  ا����ش���ك���ال  ك���اف���ة  ال���دائ���م���ني 
وال��ق��ت��ل ���ش��د امل��دن��ي��ني ف��ى �شوريا 
���ش��د اى ج��ه��ة ك��ان��ت وم��ه��م��ا كان 
م�شدرها ..مطالبا كافة الطراف 
ب��ت��وف��ري امل���ن���اخ امل��ن��ا���ش��ب لجن���اح 
اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة لق������رار احلل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ك��اأول��وي��ة حل��ل الزم���ة 
ال�شورية ودعم التطلعات واملطالب 
امل�����ش��روع��ة ل��ل�����ش��ع��ب ال�����ش��ورى فى 
وحقه  وال���دمي���ق���راط���ي���ة  احل���ري���ة 
ال�شيا�شي  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه  ر����ش���م  ف����ى 
ب��ارادت��ه احل��رة والدان���ة ال�شديدة 
والقتل  العنف  ل�شتمرارعمليات 
ال��ت��ى ترتكب  ال��ب�����ش��ع��ة  واجل���رائ���م 
�شد املدنيني ال�شوريني وا�شتخدام 
ال����ش���ل���ح���ة ال��ث��ق��ي��ل��ة وال����ط����ريان 
احل����رب����ي و�����ش����واري����خ ����ش���ك���ود فى 
ق�������ش���ف ال����ق����رى وامل��������دن اله���ل���ة 
الق�شري  مدينة  واخرها  بال�شكان 
التع�شفى  العدام  وكذلك عمليات 
والخ����ت����ف����اء ال���ق�������ش���ري ف����ى خرق 
الن�شان  ح���ق���وق  ل��ق��واع��د  ����ش���ارخ 
واحل�����ري�����ات ال����ش���ا����ش���ي���ة . وح����ذر 
جمل�س اجلامعة يف ختام اجتماعه 
ال��ط��اريء ال��ذي عقد ال��ي��وم مبقر 

والدولية  العربية  ت�شافر اجلهود 
املفو�شية  ج���ه���ود  را����ش���ه���ا  وع���ل���ى 
الالجئني  ل�شئون  امل��ت��ح��دة  المم 
مثل  الن�شانية  الغاثة  ومنظمات 
املنظمة العربية للهالل وال�شليب 
الحمر واللجنة الدولية لل�شليب 
وغريها  ح��دود  واطبابال  الح��م��ر 
اجل  من  الن�شانية  املنظمات  من 
ب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود لتقدمي 
كافة ا�شكال امل�شاعدات للمت�شررين 
ال�����������ش�����وري�����ني وال����ت����خ����ف����ي����ف من 
اجلامعة  جمل�س  واك���د  معاناتهم 
جلميع  اجلنائية  امل�شاءلة  �شرورة 
املتورطني يف النتهاكات اجل�شيمة 
الدويل  حلقوق الن�شان وللقانون 
الن�������ش���اين وع������دم اف���الت���ه���م من 
العربية  املجموعة  ودع��ا  ال��ع��ق��اب. 
جمل�س  ل���دى  للتحرك  جنيف  يف 
حقوق الن�شان لتفعيل عمل جلنة 
انتهاكات  ب�����ش��اأن  احل��ق��ائ��ق  تق�شي 
ح��ق��وق الن�����ش��ان يف ���ش��وري��ا . كما 
دعا املجموعة العربية يف نيويورك 
املوقف  م�����ش��ت��ج��دات  م��ت��اب��ع��ة  اىل 
تدابري  ب��اق��رار  العاجل  والتحرك 
حل���م���اي���ة امل���دن���ي���ني ال�������ش���وري���ني . 
للجامعة  العام  المني  وطلب من 
القرار  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وت����ق����دمي ت���ق���ري���ر ع����ن ذل�����ك اىل 

املجل�س يف دورته القادمة. 

ال����دول امل���ج���اورة ل�����ش��وري��ا ودوره���ا 
العاجلة  الح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري  ف��ى 
النازحني  ل���ه���وؤلء  وال�������ش���روري���ة 
وال��ت��اأك��ي��د على ���ش��رورة دع��م تلك 
ال�������دول وم�����ش��ان��دت��ه��ا ف����ى حتمل 
املجل�س  و�شدد   . الم��ر  ه��ذا  اعباء 
ع��ل��ى ���ش��رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى تقدمي 
لل�شعب  املطلوب  الدعم  ا�شكال  كل 
وعلى  نف�شه  عن  للدفاع  ال�شورى 

م�شر  برئا�شة  العربية  اجل��ام��ع��ة 
م�����ن ال�����ت�����ط�����ورات ال���ن���اج���م���ة عن 
ب�شكل  خ���ارج���ي���ة  اط������راف  ت���دخ���ل 
مبا�شر وغري مبا�شر فى العمليات 
الفتنة  ن������وازع  واث�������ارة  احل���رب���ي���ة 
�شوريا  ج��ر  البع�س  ي��ح��اول  ال��ت��ى 
وامل��ن��ط��ق��ة ال��ي��ه��ا وم����ا ق���د ميثله 
اث��ار وخيمة على وحدة  م��ن  ذل��ك 
املنطقة  وعلى  ال�شورية  الرا���ش��ى 

م���ن ح��ول��ه��ا . وع���رب امل��ج��ل�����س عن 
الو�شاع  ت��ردى  ازاء  البالغ  القلق 
الن�شانية فى �شوريا وما نتج عنها 
خا�شة  تتمثل  خطرية  تبعات  من 
ال�شكان  م���ن  امل���الي���ني  ن�����زوح  ف���ى 
وت�شريدهم  وم��دن��ه��م  ق��راه��م  ع��ن 
داخل �شوريا وهجرة مئات اللف 
منهم اىل الدول املجاورة وال�شادة 
ب��اجل��ه��ود امل���ق���درة ال��ت��ى ت��ق��وم بها 

بالتعامل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ق���ي���ادة 
على  ح��ف��اظ��ا  الأزم�����ة  م��ع  بحكمة 
موؤكدا  املختطفني،  اجلنود  اأرواح 
فر�س  على  امل�شلحة  القوات  ق��درة 

ال�شيطرة على ربوع �شيناء.
ا�شتمر  الأزم��ة،  اإدارة  وعلى �شعيد 
امل�شرية  الأمنية  ال�شلطات  موقف 
الراف�س لأي حوار مع اخلاطفني، 
واأرجع حمافظ �شمال �شيناء اللواء 
عبد الفتاح حرحور ذلك اإىل عدم 
عن  م�شوؤوليتها  جهة  اأي  اإع���الن 

حادث الختطاف.
ات�شالت  وج����ود  اإىل  اأ����ش���ار  ل��ك��ن��ه 
غ��ري م��ب��ا���ش��رة م��ع ���ش��ي��وخ و عقال 
معلومات  ع��ل��ى  للح�شول  �شيناء 
عن اأي اأ�شخا�س من خارج القبائل 
يو�شل  خ��ي��ط��ا  ي��ك��ون��وا  اأن  مي��ك��ن 
اإىل اخل��اط��ف��ني وق���ال ح��رح��ور اإن 
كافة  اأم��ام  ي��زال مفتوحا  الباب ل 
اخليارات للتعامل مع الأزمة، واإنه 
وتداعيات  ج���دوى  درا���ش��ة  جت���ري 
ك��ل ق����رار، راف�����ش��ا حت��دي��د موعد 
زمني قاطع لبدء عملية ع�شكرية 

لتحرير اجلنود املختطفني.

اخلاطفني،  م���ع  احل�����وار  رف�����ش��ه��ا 
وعزمها التعامل بح�شم معهم بعد 
اجلنود  يظهر  م�شور  �شريط  ب��ث 
العينني،  م��ع�����ش��وب��ي  امل��خ��ت��ط��ف��ني 
دفعت قيادة اجلي�س الثاين امليداين 

بتعزيزات ع�شكرية، ت�شمنت اآليات 
مدرعة وجمنزرات وناقالت جنود 
معاونة،  اإداري������ة  اأط���ق���م  ت��راف��ق��ه��ا 
يف  ن�شرها  ويجري  بالفعل  و�شلت 
العري�س  اإىل  و�شلت  كما  �شيناء. 
امل�شتوى  رفيعة  ع�شكرية  ق��ي��ادات 
الثاين  اجل��ي�����س  ق���ائ���د  ي��ت��ق��دم��ه��ا 
اأنباء  و�شط  و�شفي،  اأحمد  ال��ل��واء 
قوات  من  بعنا�شر  ال�شتعانة  عن 
 ، ال��ك��وم��ان��دوز  اخلا�شة  العمليات 
ال��ق��رار ب�شن عملية  يف ح��ال �شدر 
ع�شكرية وقد ا�شتقبل اأهايل �شيناء 
احل�شود الع�شكرية برتحاب �شديد 

ملوحني بعالمات الن�شر.
وت���ق���ول ���ش��ن��اء ال�����ش��ق��ل وه����ي من 
بال�شعادة  ن�����ش��ع��ر  ن��ح��ن  ال��ع��ري�����س 
التعزيزات  ه��ذه  لو�شول  والفخر 
التي اأ�شعرتنا بالراحة والطمئنان، 
اجلي�س  اإه�����ان�����ة  ن���رف�������س  ن���ح���ن 
امل�شري، ونطالبه بعدم ال�شتجابة 
واخل�شوع  اخل���اط���ف���ني  مل���ط���ال���ب 
�شيادة  على  امل�شاومة  اأو  لالبتزاز 

الدولة وكرامة الوطن .
اأما املواطن نبيل حمدان، فطالب 

•• العري�ض-وكاالت:

�شبه  ال��رتق��ب يف  ت�شود ح��ال��ة م��ن 
ت�شري  وق�����ت  يف  ����ش���ي���ن���اء،  ج����زي����رة 
اإىل ترجيح  املعطيات على الأر���س 

خ���ي���ار احل�����ش��م ال��ع�����ش��ك��ري لأزم����ة 
الذين  ال�شبعة،  امل�شريني  اجلنود 

اختطفوا نهاية الأ�شبوع املا�شي.
املتحدث  اأعلنه  ما  مع  فبالتزامن 
ب���ا����ش���م رئ���ا����ش���ة اجل���م���ه���وري���ة من 

�إ�ضر�ئيل تقرر �إعادة م�ضاحة �ل�ضيد �مل�ضموح بها يف غزة �إىل �ضتة �أميال�ل�ضلطة توؤيد جهود كريي الإحياء �ملفاو�ضات
••  غزة-وام:

نحو  اإىل  غزة  بحر  يف  بها  امل�شموح  ال�شيد  م�شاحة  اإع��ادة  الإ�شرائيلية  احلكومة  رئي�س  نتنياهو  بنيامني  قرر   
اأوامره  اإن رئي�س احلكومة الإ�شرائيلية اأعطى  اأميال بدل من ثالثة. وذكرت القناة الإ�شرائيلية ال�شابعة  �شتة 
للبحرية الإ�شرائيلية بتو�شيع م�شاحة ال�شيد التي قل�شت خالل �شهر مار�س املا�شي اإىل نحو ثالثة اأميال بزعم 
اإطالق �شواريخ من قطاع غزة. وكانت منظمة بت�شيلم احلقوقية الإ�شرائيلية اعتربت تقلي�س م�شافة ال�شيد 
يف غزة ردا على اإطالق النار على البلدات يف جنوب الكيان ي�شكل عقابا جماعيا وم�شا خطريا باأرزاق ال�شيادين. 
وراأت بت�شيلم يف بيانها قرار جي�س الحتالل خمالفة لتفاقية اأو�شلو التي حتدد م�شافة �شيد الأ�شماك 20 ميال 
بحريا غري اأن اإ�شرائيل قل�شت على مر ال�شنني هذه امل�شافة ب�شورة تدريجية وم�شت ب�شورة بالغة باأرزاق اآلف 
اأ�شا�شيا يف التغذية.  اأ�شا�شي ورخي�س يف الأ�شواق الذي كان قبل ذلك مكونا  العائالت وبوفرة الأ�شماك كغذاء 
واأو�شح البيان اأنه يت�شح من معطيات مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية اأن عدد ال�شيادين تقل�س 

بني الأعوام 2000 - 2010 من حوايل ع�شرة اآلف �شياد اإىل اأقل من اأربعة اآلف �شياد. 

ا�شرائيل.  بها  تفي  ان  يجب  التزامات  بالحرى  ولكنها  املفاو�شات  لعودة 
اجلمعية  ان�شاتها  التي  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  للجنة  عريقات  وق��ال 
�شروط  الفل�شطيني  للجانب  لي�س   1975 عام  يف  املتحدة  لالمم  العامة 
ل�شتئناف املفاو�شات. وا�شاف ان الفل�شطينني يبذلون كل اجلهود املمكنة 
من اجل جناح كريي. وقال انه لن ي�شتفيد اأحد من جناح كريي اكرث من 

الفل�شطينيني ولن يخ�شر اأحد من ف�شله اكرث من الفل�شطينيني .
الفل�شطيني  الرئي�س  املا�شيني مع  ال�شهرين  التقى خالل  ان كريي  وقال 
الثالثة  ان  كما  م���رات  ث��الث  عريقات  وم��ع  م���رات  خم�س  عبا�س  حم��م��ود 
عما  يف�شح  ل  ك��ريي  ان  ق��ائ��ال  واردف  تقريبا  ا�شبوعيا  هاتفيا  حت��دث��وا 

يخطط له وانه يحب ان يعمل يف �شمت ب�شكل كبري .
وقال ان الفل�شطينيني فعلوا كل �شيء من اجل اجناح كريي.

•• االمم املتحدة-رويرتز:

القى �شائب عريقات كبري املفاو�شني الفل�شطينيني مع ا�شرائيل بثقله وراء 
حماولة وزير اخلارجية المريكي جون كريي ل�شتئناف حمادثات ال�شالم 
املتوقفة يف الوقت الذي و�شف فيه الو�شع يف ال�شفة الغربية باأنه تفرقة 
يزور  ان  املقرر  وم��ن  افريقيا.  ك��ان موجودا يف جنوب  اأ���ش��واأ مما  عن�شرية 
كريي القد�س ورام اهلل يومي اخلمي�س واجلمعة وانهارت حمادثات ال�شالم 
التي كانت تتو�شط فيها الوليات املتحدة بني الفل�شطينيني وا�شرائيل يف 
2010 ب�شبب خالف ب�شاأن ا�شتمرار بناء م�شتوطنات ا�شرائيلية يف ال�شفة 
املتحدة يف نيويورك ان جتميد  امام جلنة لالمم  الغربية. وقال عريقات 
�شروطا  لي�شت  الفل�شطينيني  ال�شجناء  ع��ن  والف����راج  امل�شتوطنات  ب��ن��اء 

م�ضر تتوعد خاطفي جنودها باحل�ضم �لع�ضكري 

لي�س  اأن��ه  اإىل  ت�شري  اإ�شرائيل  يف 
متوقعاً حدوث تقدم يف ا�شتئناف 

املفاو�شات بني اجلانبني.
قدمت  اإ���ش��رائ��ي��ل  حكومة  وك��ان��ت 
الثالثاء  يوم  العليا،  املحكمة  اإىل 
قدمته  التما�س  على  ردا  املا�شي، 
ويطالب  الآن  �����ش����الم  ح����رك����ة 
 ،4 باإخالء البوؤر ال�شتيطانية ال� 
باإخالئها،  ق���رارات  ���ش��درت  ال��ت��ي 
اإنها  لكن احلكومة قالت يف ردها 
قانونية  �شفة  اإ�شفاء  على  تعمل 

على هذه البوؤر.

القرار  ح��ول  اإي�����ش��اح��ات  بتقدمي 
الإ�شرائيلي و�شدد على اأن خطوة 
بجهوده  �����ش����ررا  ت���ل���ح���ق  ك����ه����ذه 
الرامية ل�شتئناف املفاو�شات بني 
اإ�شرائيل والفل�شطينيني، وطالب 
النظر  اإ�شرائيل  حكومة  تعيد  اأن 
بهذا القرار اأو توؤجل تنفيذه اإىل 
ال�شحيفة  ولفتت  لح���ق.  م��وع��د 
اخلارجية  وزي���ر  ات�����ش��ال  اأن  اإىل 
الأمريكي ب�شفري اأجنبي من اأجل 
اإي�شاحات  تقدمي احتجاج وطلب 
ه���ي خ���ط���وة غ���ري م���األ���وف���ة، واأن 

اليمينية  ال�شخ�شيات  واأب��رز هذه 
الأ�شبق  واخلارجية  احلرب  وزير 
الكني�شت  ورئي�س  اأرن�س،  مو�شيه 
روؤوف��ني ريفلني، اإ�شافة اإىل عدد 
وبينهم  امل�����ش��ت��وط��ن��ني،  ق����ادة  م���ن 
اليهودي  ال���ب���ي���ت  ح�����زب  رئ���ي�������س 

ووزير القت�شاد نفتايل بينيت.
من ناحية اأخرى ، قالت �شحيفة 
هاآرت�س ام�س، اإن وزير اخلارجية 
الأم���ريك���ي، ج���ون ك���ريي، اأجرى 
ب��ن��ف�����ش��ه ات���������ش����اًل ه���ات���ف���ي���اً مع 
بوا�شنطن،  الإ�شرائيلي  ال�شفري 
عقب  ل��ت��وب��ي��خ��ه،  اأورن،  م��اي��ك��ل 
اإ���ش��رائ��ي��ل نيتها  اإع����الن ح��ك��وم��ة 
4 بوؤر  اإ�شفاء �شفة قانونية على 
بال�شفة  ع�����ش��وائ��ي��ة  ا�شتيطانية 
عن  ال�شحيفة  ونقلت  ال��غ��رب��ي��ة. 
امل�شتوى،  اإ�شرائيلي رفيع  موظف 
قوله اإنه بعد تلقي كريي تقريراً 
الإ�شرائيلية  احلكومة  نية  ح��ول 
اإ����ش���ف���اء �شفة  ب��امل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى 
الإ�شتيطانية  البوؤر  على  قانونية 
يوم  ب��اأورن  �شخ�شياً  ات�شل   ،4 ال� 

اخلمي�س املا�شي ووبخه.
ك���ريي  اأن  امل�����وظ�����ف،  واأ�������ش������اف 
ط����ال����ب ال�������ش���ف���ري الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 

•• القد�ض املحتلة-يو بي اأي:

الإ�شرائيلية  العدل  وزي��رة  قالت 
طاقم  تراأ�س  التي  ليفني  ت�شيبي 
اإن  الفل�شطينيني،  مع  املفاو�شات 
املفاو�شات  يف  احل��ا���ش��ل  اجل��م��ود 
الفل�شطينية   – الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
مي�����������ّس مب�����ا و����ش���ف���ت���ه ب�����الأم�����ن 
وقاتل  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي.  ال���ق���وم���ي 
ل���ي���ف���ن���ي خ������الل م�������ش���ارك���ت���ه���ا يف 
اجتماع للجنة اخلارجية والأمن 
التابعة للكني�شت اإن اجلمود م�ّس 
الأمنية  الناحية  م��ن  باإ�شرائيل 
ال�شرعية  اأن  م��ع��ت��ربة   ، اأي�������ش���اً 
ال���دول���ي���ة ت��ن��ع��ك�����س ع���ل���ى الأم�����ن 
وعلى  اأي�شاً،  الإ�شرائيلي  القومي 

قدرة عمل اجلي�س الإ�شرائيلي .
وك��������ررت ل��ي��ف��ن��ي ال����ق����ول خ���الل 
لدى  وخا�شة  املا�شية،  ال�شنوات 
املعار�شة  رئي�شة  من�شب  توليها 
�شيا�شية  عملية  باأن  الكني�شت،  يف 
متنح  الفل�شطينية  ال�شلطة  م��ع 
اإ���ش��رائ��ي��ل ���ش��رع��ي��ة دول��ي��ة ت�شمح 
لها بتنفيذ عمليات ع�شكرية �شد 
اأن  دون  م��ن  لبنان  اأو  غ��زة  قطاع 
�شد  دويل  تنديد  ذل��ك  ع��ن  ينتج 

لأع�شاء  ليفني  وقالت  اإ�شرائيل. 
اإ�شرائيل  اإن  ال��ربمل��ان��ي��ة،  اللجنة 
ت���وا����ش���ل ط������وال ال����وق����ت اإج������راء 
ح��وار مكثف مع وزي��ر اخلارجية 
الأم������������ريك������������ي، ج����������ون ك��������ريي، 
امل�شرتك  ال���ه���دف  م���ن  ان��ط��الق��اً 
مع  مبا�شرة  مفاو�شات  بتحريك 

الفل�شطينيني .
ت��وج��د خالفات  اأن����ه  واأو����ش���ح���ت 
داخل احلكومة الإ�شرائيلية حول 
اإىل  ��ل  ال��ت��و���شّ ينبغي  ك���ان  اإذا  م��ا 
لكنها  الفل�شطينيني،  م��ع  ات��ف��اق 
ال����وزراء  اأغ��ل��ب��ي��ة  اأن  اإىل  اأ����ش���ارت 
يوؤيدون حل الدولتني ويف�شلونه 

على رف�س التق�شيم ال�شيا�شي .
موؤخراً  اإ�شرائيل  ج��دل يف  وي��دور 
حول حل الدولة الواحدة الثنائية 
اأطلقتها  دع�����وات  ب��ع��د  ال��ق��وم��ي��ة 
ُيطلق  م��ا  مع�شكر  يف  �شخ�شيات 
عليه اليمني العقائدي ، وتطالب 
الإ�شرائيلي  ال���ق���ان���ون  ب��ف��ر���س 
و�شمها  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  ع��ل��ى 
الفل�شطينيني  وم��ن��ح  لإ���ش��رائ��ي��ل 
ب�شورة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  اجل��ن�����ش��ي��ة 
بالولء  وم�����ش��روط��ة  ت��دري��ج��ي��ة 

للدولة اليهودية .

اأن يتم  املتبع مبثل هذه احل��الت 
هذا الحتجاج من خالل م�شتوى 
دبلوما�شي متدن اأكرث، لكن خطوة 
كريي تدل على مدى غ�شبه بعد 
ويطالب  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي.  ال���ق���رار 
التو�شع  ب��وق��ف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون 
الغربية  ال�شفة  يف  الإ�شتيطاين 
املفاو�شات.  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  ليت�شنى 
كريي  ي�����ش��ل  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
ال�شلطة  وم��ن��اط��ق  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإىل 
ق�شرية  زي�����ارة  يف  الفل�شطينية 
التقديرات  ل��ك��ن  اخل��م��ي�����س،  غ���دا 

�ضقوط قذ�ئف �ضورية 
د�خل حدود لبنان 

•• بريوت-يو بي اأي:

اأ�شيب 8 لبنانيني و�شوريني، فجر 
اجلانب  من  قذائف  ب�شقوط  ام�س 
ال�شوري على قرى يف منطقة وادي 
اللبنانية  للحدود  املتاخمة  خ��ال��د 
وقالت  ال�����ش��م��ال��ي��ة.  ال�����ش��وري��ة   –
الوكالة الوطنية لالإعالم اللبنانية 
لبنانيني  ج��رح��ى   8 اإن  الر�شمية، 
���ش��ق��ط��وا ج����راء �شقوط  و���ش��وري��ني 
اخلوال�شة  ب���ل���دات  ع��ل��ى  ق���ذائ���ف 
اأكروم  جبل  منطقة  يف  والن�شوب 
م�شدرها  خ���ال���د  وادي  وم��ن��ط��ق��ة 

اجلانب ال�شوري .
املنطقة  ي�شود  التوتر  اأن  واأ�شافت 
النازحني  اآلف  ت�شت�شيف  ال��ت��ي 
نزوح  حركة  م��ع  ت��راف��ق  ال�شوريني 
�شجلت يف �شاعات الفجر. وتتعر�س 
بني احلني والآخر املناطق اللبنانية 
املحاذية للحدود ال�شورية ل�شقوط 
قذائف ب�شبب املعارك التي ت�شهدها 
النظامية  ال����ق����وات  ب����ني  ����ش���وري���ا 

واملعار�شة امل�شلحة.

�ليمن ينفي حاجته 
�إىل �أي قو�ت �أجنبية 

ملو�جهة تنظيم �لقاعدة 
•• �صنعاء-وام:

اأن  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  اأك�����دت 
قوات  اأي  دع��م  اإىل  يحتاج  ل  اليمن 
اإره���اب  اأج���ل مكافحة  اأج��ن��ب��ي��ة م��ن 
اأن  اإىل  ..م�����ش��رية  ال��ق��اع��دة  تنظيم 
والأم���ن  اليمنية  امل�شلحة  ال���ق���وات 
مت��ك��ن��ت خ�����الل ف�����رتة وج����ي����زة من 
�شحق م�شاريع الإرهابيني واأوكارهم 
البي�شاء  و  �شبوة  و  اأب��ني  يف مناطق 
وزارة  م�شوؤول يف  واأو�شح م�شدر    .
الأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف  ال��دف��اع 
اأن وح��دات من قوة   .. �شباأ  اليمنية 
م��ك��اف��ح��ة الإره���������اب ن���ف���ذت خالل 
الأيام املا�شية ثالث عمليات نوعية 
ناجحة �شد الإرهابيني يف حمافظة 
اأخ����رى يف حمافظة  ع���دن وع��م��ل��ي��ة 
الطيارين  ا���ش��ت�����ش��ه��اد  ب���ع���د  حل����ج 
قوات  اأن  اإىل  م�����ش��ريا    .. ال��ث��الث��ة 
�شربات  وج��ه��ت  الإره�����اب  مكافحة 
موجعة للعنا�شر الإرهابية ومتكنت 
م���ن ق��ت��ل اأع�������داد م���ن الإره���اب���ي���ني 
واأ�شاف  اآخ����ري����ن.  ع��ل��ى  وال��ق��ب�����س 
الإرهاب  مكافحة  وح��دة  اأن  امل�شدر 
اإىل  التي كلفت بهذه العملية عادت 
�شنعاء فور النتهاء من تنفيذ املهام 
قوات  اأن  امل�شدر  واأك��د  لها.  امل�شندة 
باملر�شاد  �شتظل  الإره���اب  مكافحة 
لالإرهابيني واملخربني و�شتالحقهم 

اإىل حيثما كانوا واأينما ذهبوا.
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العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/985 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ميت�شو �شوكو كو ليمتد ب�شفتها الناقل وم�شدر �شند 
ال�شحن جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ذا طوكيو مارين 
�شريف  حممد  حبيب  وميثله:  ليمتد  كومباين  ان�شوران�س  ف��اي��ر  ان��د 
عبداهلل املال قد اقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 49127( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/188 تنفيذ جتاري
للمفرو�شات  كوريا  ار  اي  ام   -2 �شوين  كيون  ميونغ    -1/ �شدهما  املنفذ  اىل 
الداخلية �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/   فيجن وود 
انرتنا�شيونال ���س.ذ.م.م وميثله: علي ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين قد 
اقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكما بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 381173( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .الزام املنفذ �شده 
) ميونغ كيون �شوين( ب�شداد )  244700 درهم(   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
مذكرة   اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/244  ا�شتئناف مدين
�شعيد  جمهول حمل  -ليلى علي حممد   1  / امل�شتاأنف �شده  اىل 
اجل�شمي  جعفر  حممد  غلوم  /م��ه��دي  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله: ها�شم حممد  حمدان اجلمل  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ 2013/3/17  بالدعوى رقم 2012/846 مدين كلي  ال�شادر 
 10.00 ال�شاعة   2013/6/9 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه    ch2.D.17 بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/401  ا�شتئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شدهما / 1 -�شركة الكنز للتجارة العامة ذ.م.م 2-  �شاكر 
امل�شتاأنف /بنك  ان  حممود نخجواين بور  جمهويل حمل القامة مبا 
�شادرات ايران فرع �شوق مر�شد وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد 
بالدعوى رقم 2010/1080  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  القا�شم قد 
جتاري كلي بتاريخ 2013/3/18 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 
2013/6/19 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch1.A.4  وعليه يقت�شي 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا    
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/232  ا�شتئناف جتاري
حمل  جمهول  ق���رباوي    ح�شني  -�شعيد   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شالح حممد خالد دباغ وميثله: ها�شم 
حممد حمدان اجلمل قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2006/238 جتاري كلي بتاريخ 2013/2/20 وحددت لها جل�شه 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/6/17 املوافق  الثنني  ي��وم 
قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه    ch2.D.16

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا    
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/153  ا�شتئناف جتاري
العقيد    حممد  ب��ن  عبدالرحمن  ب��ن  -حم��م��د   1  / ���ش��ده  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شعان  امل�شتاأنف /�شالح عبداهلل �شالح  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
وميثله: علي احمد ابراهيم علي ال�شالين قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2009/687 جتاري كلي بتاريخ 2013/2/5 وحددت 
لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2013/6/3 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.16  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا    
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/212 مدين جزئي                
ظفر  قانونا/  وميثلها  ذ.م.م-  لل�شفريات  بامري  روي��ال  عليه/1-   املدعى  اىل 
رح��ي��م��وف ب����ولت   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ���ش��رك��ة الم����ارات 
لالت�شالت املتكاملة �س م ع  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   78630.80( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
ال��ت��ام.    وحددت  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة 
 ch1.A.1 بالقاعة   8:30 ال�شاعة   2013/5/26 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لها 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/45 مدين كلي                
العجائب لتجارة اللكرتونيات )�س.ذ.م.م(      ار�س  �شركة  املدعى عليه/1-   اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة �س 
م ع وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي املدعي  مببلغ وقدره )198.187.93  درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام.    وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/3 ال�شاعة 8:30 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

           يف الدعوى رقم 2012/893  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- ح�شن  حممد امني عزت عبده 2- �شركة �شتاتيك انرتنا�شيونال 
لتجميل ال�شاحات ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / عبداجلليل عبدالرحمن 
حممد البلوكي /ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته �شريك يف �شركة �شتاتيك انرتنا�شيونال 
املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  ذ.م.م  ال�شاحات  لتجميل 
حكمت بتاريخ 2013/4/30 احلكم التمهيدي التايل:  حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف 
املو�شوع بندب خبري املحا�شبي- �شاحب الدور باجلدول- مامل يتفق طريف اخل�شومة 
على ت�شمية خبريا اآخر خالل ا�شبوعا من تاريخ ا�شدار هذا احلكم- تكون مهمته بعد 
املاأمورية وقدرت  لتنفذ  وذل��ك  له من م�شتندات  يقدم  ان  وما ع�شى  الوراق  مطالعة 
لها  وح��ددت   املحكمة.  ايداعها خزينة  املدعيني  والزمت  دره��م   10.000 قدرها  امانة 
  ch.1.C.15 جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/30 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�شم الق�شايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم 2013/1610 جتاري جزئي  
املدعية:  ان  حيث  الباروت     حممد  ا�شماعيل  عبيد  عليه:علي  املدعى  اىل 
�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س م ع( اقامت عليك لدى هذه املحكمة 
درهم(     11.322.58  ( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله،  املذكورة  الدعوى 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد، بال�شافة للر�شوم 
 ( املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شى  وعليه  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف 
يوم  �شباح  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  الوىل(  اجلزئية  الدائرة 
2013/6/2 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف حالة 
تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/19
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم 2013/1017 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:حممد احمد ح�شني ا�شماعيل ال�شحي     حيث ان املدعية: 
�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س م ع( اقامت عليك لدى هذه املحكمة 
درهم(     8.319.60  ( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله،  املذكورة  الدعوى 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد، بال�شافة للر�شوم 
 ( املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شى  وعليه  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف 
يوم  �شباح  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  الوىل(  اجلزئية  الدائرة 
2013/6/2 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف حالة 
تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/19
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم 2013/1297 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليها:موؤ�ش�شة ال�شامل ملقاولت البناء وميثلها مالكها/ حممد علي ح�شن 
احمد ال�شلمان اآل علي حيث ان املدعية: موؤ�ش�شة اجلوارح ملقاولت البناء وميثلها وائل 
جمال الدين حامد.   اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله، تطالبك 
واربعون  و�شتة  و�شبعمائة  الفا  و�شبعون  اربعة  درهم(   74.746  ( وقده  مببلغ  فيها 
درهما، بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك امام 
هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح 
يوم 2013/5/27 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف حالة 
تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/20
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم 2013/936 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:احمد بدر الدين الدي�شطي  حيث ان املدعية: �شركة المارات 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  ع(  م  )�س  املتكاملة  لالت�شالت 
والفائدة  درهم(     65.216.21  ( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله،  املذكورة 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد، بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك امام هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية 
وذلك   2013/5/28 يوم  �شباح  والن�شف من  الثامنة  ال�شاعة  الوىل( يف متام 
عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة 
احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر 

الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/16
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالطلبات املعدلة بالن�شر

يف الدعوى رقم 2013/168 جتاري جزئي  
ان  �شعودي اجلن�شية    حيث   - القحطاين  املدعى عليه:عبداملجيد بن ق�شعان بن حممد  اىل 
املدعية: موؤ�ش�شة امالك لتاجري ال�شيارات- اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة 
واملخالفات  بذمتك  املرت�شد  اليجار  قيمة  على  لتقت�شر  طلباتها  املدعية  عدلت  وقد  اعاله، 
مو�شوع  ال�شيارة  ا�شتلمت  انها  املدعية  واآفادت  ال�شتئجار  فرتة  خالل  ال�شيارة  على  املرتتبة 
الدعوى، والفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام، بال�شافة للر�شوم 
وت�شليم  اليجار  عقد  انهاء  ليت�شمن  الطلبات  تعديل  مت  وقد  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف 
ال�شيارة للمدعي. وعليه يقت�شى ح�شورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام 
الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2013/5/27 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي  ال�شاعة 
مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/19
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدم املواطن /عبداجلليل عبدالرحيم عبداهلل المريي   /
بطلب اىل حمكمة ابوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات بتغيري 

ا�شم ابنه القا�شر من ) عبا�س( اىل)�صعيد( 
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
امل�شت�شار/ عبدالودود احمد حممد
قا�شي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    

حمكمة  عن  احلكم  على  بناء  املرزوقي  علي  احل�شابي/ح�شن  اخلبري  يعلن 
والكتاب   2012/11/14 بتاريخ   2012/240 رقم  الدعوى  يف  البتدائية  العني 
وت�شفية  بحل  والقا�شي   2013/1/23 بتاريخ  املحكمة  عدالة  عن  ال�شادر 
ق�شائي  م�شفي  وتعيينه  ابوظبي  ذ.م.م-  �شركة  الهند�شية  الديار  �شركة/ 
للقيام باعمال الت�شفية ح�شب حكم املحكمة. فعلى من لديه اي اعرتا�شات 
الثبوتية خالل  بامل�شتندات  التقدم  املذكورة اعاله  ال�شركة  او مطالبات على 
على  امل�شفي  مكتب  اىل  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  واربعون  خم�شة 
العنوان التايل: امارة ابوظبي - اخلالدية-  - خلف �شويرتام - بناية هادي 
الذهبية  املدينة  بقالة  البناية  ا�شفل   -3 رقم  مكتب  امليزان-  املن�شوري- 

تليفون:  /4445030-050 �ض ب : 10441

اعالن
بحل وت�شفية �شركة وتعيني م�شفي 

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى رقم 2013/370 )احوال �شخ�شية- العني(

اىل املدعي عليه: هيثم م�شطفى �شعيد احلليوة/ العراق العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
2013/5/19م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ وئام 
جواد ح�شني ح�شني/ بحريني اجلن�شية/بالتايل:  حكمت املحكمة علنيا مبثابة ح�شوري: باثبات 
ح�شانة املدعية وئام جواد ح�شني ح�شني لولدها- م�شطفى- املزداد �شنة 2005م من املدعي عليه 
هيثم م�شطفى �شعيد احلليوة والزام هذا الخري لي�شلمها ولدها ملمار�شة حقها يف احل�شانة. 
بالزام املدعى عليه بان يدفع للمدعية نفقة الولد املذكور بواقع الف وخم�شمائة )1500( درهم 
�شهريا �شاملة للطعام واللبا�س وباأدائه لها اجرة ح�شانته ح�شب اربعمائة )400( درهم �شهريا 
وبدل م�شكن ح�شانة ح�شب الف )1000(  درهم �شهريا وبدل موا�شالت ح�شب ثالثمائة )300( 
درهم  �شهريا والزامه كذلك بتوفري خادمة و�شداد  اجرتها وب�شداد الر�شوم وامل�شاريف الدرا�شية 
اخلا�شة بالولد املح�شون والكل ابتداء من تاريخ ت�شلم الولد املح�شون حتى �شقوط الفر�س  عنه 
�شرعا. بالزام املدعى عليه مب�شاريف الدعوى  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/5/20   

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى عمايل جزئي  رقم 2013/90     

اىل املدعي عليه: حمل ار�س النجوم لت�شليح الجهزة الكهربائية  العنوان: بالن�شر 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/5/15م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف  انه  نعلمك 
بالرقم اعاله ل�شالح/ �شهاب الدين انوار �شيخ اجلن�شية: هندي بالتايل: حكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري: وفقا لحكام ال�شريعة ال�شالمية الغراء والقانون: بالزام املدعى 
عليها) حمل ار�س النجوم لت�شليح الجهزة الكهربائية يف �شخ�س ممثلها القانوين 
) بان توؤدي للمدعي ( �شهاب الدين انوار �شيخ )  مبلغا قدره ثالثة الف و�شتمائة 
امل�شتحقة مع ت�شليمه تذكرة �شفره وجوازه ورف�س  درهم )3600 درهم( عن الجور 
ا�شا�س.  حكما قابال لال�شتئناف  ارتكازه على  لعدم  القامة  الغاء  ال�شتجابة لطلب 
خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة 2013/5/16   
القا�شي /�شعيد البو�شتاوي عز 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   845و2013/846    عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- انور عزيز احلق اجلن�شية: بنغالدي�س 2-�شيد حما�شني �شيد ج�شيم 
املعدنية  لالن�شاءات  اخلليج  يولند  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  الدين 
املطلوب  عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية  لالن�شاءات  اخلليج  يولند  اعالنه/ 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/29 املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2012/747 ك.ع. غ
عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
حمرر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  الهند   اجلن�شية:  ريبيلو  كو�شتوديو  �شرييل 
يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )�صانتاكروز ملقاولت ال�صيانة العامة/ذ.م.م (  
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )47373( وامل�شجل 
اجلن�شية:  كامو  �شيتوفالبيل  ال�شيد:ا�شرف  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى 
الهند مبوافقة: عبدالعزيز حممد ح�شني عبدالكرمي العطار اجلن�شية: المارات  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر 

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

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/398 ك.ع. غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
حممد �شليمان علي حممد اجلن�شية: المارات   وطلب الت�شديق على التوقيع 
ملقاولت  املعمارية  )التحفة  التجاري  ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
البناء (  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
)49736( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:�شمريه حممد 
العدل  الكاتب  بان  الم���ارات     ليكن معلوما للجميع  �شعيد احمد اجلن�شية: 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

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

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
  اعالن بالن�شر

رقم املرجع :2013/498    
 ليكن معلوما للجميع بان كل من الطرفني ال�شيد/ ابراهيم عبداهلل ابراهيم اجلويعد، 
البيع  يف  يرغبان  اجلن�شية  ه��ن��دي  ح��م��زة  بيدياكل  ول��ي��ا  وال�شيد/  اجلن�شية  ام��ارات��ي 
والتنازل عن كامل ح�شتهما البالغة 67% يف/ مطحنة انور مبوجب رخ�شة رئي�شي رقم 
)210641( وفرع واحد رقم )606726( وفرع الثاين رقم )607752( وذلك اىل الطرفني 
انور  وال�شيد/   %34 عن  اجلن�شية  ام��ارات��ي  اجلويعد،  عبداهلل  ابراهيم  نا�شر  ال�شيد/ 
املادة  تعديالت اخرى:   .وعمال لن�س  ب��ريان، هندي اجلن�شية عن %33  ايداكاندان 
)16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

الكاتب العدل مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
دار الق�شاء بال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
  اعالن بالن�شر

رقم املرجع :2013/497    
 ليكن معلوما للجميع بان  ال�شيدة/ مانو بريت جوهر �شينج- الهندية اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( يف ال�شركة ) بقالة 
بيوى  حزينه  ال�شيدة/  اىل  وذل��ك   )516095( رق��م  الرخ�شة  مبوجب  الع�شية( 
نبي�شه هوجه جالل الدين بيجو- الهندية اجلن�شية.    .وعمال لن�س املادة )16( 
العدل.   الكاتب  �شان  القانون الحت��ادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف  فقره 3 من 
الجراء  على  الت�شديق  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل 

دار الق�شاء بال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/392 ك.ع. غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

على  الت�شديق  وط��ل��ب  الم����ارات   اجلن�شية:  العتيبي  ع��ب��داهلل  �شعيد   حممد 
بي  يف.اي.  )م�صبغه  التجاري  ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع 
التوماتيكية(  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم 
ال�شيد:علي  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )58043( امللف 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم����ارات     اجلن�شية:  الكعبي  جمعه ح�شن حميد 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان        

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
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•• وا�صنطن-رويرتز:

قالت م�شادر حكومية ان ادارة الرئي�س المريكي باراك 
ال�شيطرة  البنتاجون  ال��دف��اع  وزارة  منح  ق��ررت  اأوب��ام��ا 
طيار  ب��ال  ط��ائ��رات  تنفذها  التي  العمليات  بع�س  على 
حتت  حاليا  ه��ي  اخل���ارج  يف  بهم  م�شتبه  ارهابيني  �شد 

ادارة وكالة املخابرات املركزية �شي.اي.ايه .
مكافحة  برامج  ال�شفافية يف  اأوباما مبزيد من  وتعهد 
الرهاب املثرية للجدل ومنح البنتاجون امل�شوؤولية عن 
ان يفتح  ب��ال طيار ميكن  ال��ط��ائ��رات  ج��زء م��ن برنامج 

املجال امام مراقبة اأف�شل من جانب الكوجنر�س.
غ��دا اخلمي�س يف  اأوب��ام��ا خطابا  يلقي  ان  امل��ق��رر  وم��ن 
ج��ام��ع��ة ال���دف���اع ال��وط��ن��ي يف وا���ش��ن��ط��ن ���ش��ي��ت��ط��رق اىل 
مناق�شات احلكومة ل�شتخدام الطائرات بال طيار كاأداة 
ملكافحة الره��اب ومل يت�شح ما اذا كان �شيعلن يف هذا 
ج��زء من  م�شوؤولية  بتحويل  اخل��ا���س  ق���راره  اخل��ط��اب 
ب�شكل  ذل��ك  �شيفعل  ان��ه  اأم  الدفاع  وزارة  اىل  الربنامج 

منف�شل.
اأربعة م�شادر حكومية رويرتز ان القرار ب�شاأن  واأبلغت 
�شيحدث  انه  بع�شهم  وقال  بالفعل  اتخذ  النتقال  هذا 
التي  ال�شربات  ب���اأن  م�����ش��وؤول��ون  و���ش��رح  م��راح��ل.  على 
تنفذها طائرات بال طيار يف اليمن حيث يقوم اجلي�س 

المريكي بالفعل بعمليات م�شرتكة مع القوات اليمنية 
�شتخ�شع ل�شيطرة القوات امل�شلحة المريكية.

وذك���ر ع��دد م��ن امل�����ش��ادر ان��ه يف ال��وق��ت ال��راه��ن �شتظل 
يف  طيار  بال  اأمريكية  طائرات  تنفذها  التي  ال�شربات 
باك�شتان حتت ادارة املخابرات املركزية المريكية حتى 
يظل الربنامج �شريا مما يتيح فر�شة النكار لكل من 

الوليات املتحدة وباك�شتان.
ويدور منذ اأ�شهر اجلدل داخل الدارة المريكية ب�شاأن 
نقل ال�شراف على عمليات الطائرات بال طيار للجي�س 
ويتعر�س اأوباما ل�شغوط كبرية ليثبت ان �شيا�شة ادارته 
تتعلق  الف�شائح  من  جمموعة  بعد  بال�شفافية  تتحلى 

باحلريات املدنية ومزاعم عن جتاوزات حكومية.
ول ي�����ش��ارك اجل��ي�����س الم��ري��ك��ي يف ع��م��ل��ي��ات ب��ري��ة يف 
من  القبلية  املناطق  يف  ال�شكان  غ�شب  حيث  باك�شتان 
ب��ال ط��ي��ار ول تريد  ال��ت��ي تنفذها ط��ائ��رات  ال�����ش��رب��ات 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ �شربات  ت�����ش��م��ح  ب��ان��ه��ا  ت��ع��رتف  ان  احل��ك��وم��ة 

اأمريكية بال طيار.
وق�����ال م�������ش���دران ان����ه يف ال��ي��م��ن ل ت���وج���د م��ث��ل هذه 
مع  بالفعل  يعمل  المريكي  اجلي�س  لن  احل�شا�شيات 
ولذلك  الره���اب  ملكافحة  عمليات  يف  اليمنية  ال��ق��وات 
اىل  ال��ي��م��ن  يف  ط��ي��ار  ب��ال  ال��ط��ائ��رات  عمليات  �شتنتقل 

البنتاجون.

�الأمم �ملتحدة تك�ضف جمازر جي�س �لرب�أوباما يطالب ميامنار بوقف �لعنف �ضد �لروهينغا
•• نيويورك-ا ف ب:

اعلنت المم املتحدة ان متمردي جي�س الرب للمقاومة بقيادة جوزف كوين الذي تالحقه املحكمة اجلنائية 
الدولية ووا�شنطن قتلوا اكرث من مئة الف �شخ�س يف و�شط افريقيا خالل العوام ال25 الخرية.

وقال المني العام لالمم املتحدة بان كي مون يف تقرير عن و�شط افريقيا ان هوؤلء املتمردين امل�شلحني 
مليون  ون�شف  مليونني  بنزوح  وت�شببهم  طفل  ال��ف  ومئة  الفا  �شتني  بني  ما  خلطفهم  اي�شا  مالحقون 
�شخ�س. وتو�شل مكتب املفو�شة العليا حلقوق الن�شان يف المم املتحدة نايف بيالي اىل هذه احل�شيلة يف 

درا�شة عن جرائم جي�س الرب للمقاومة منذ 1987 �شتن�شر قريبا، وفق ما او�شح بان يف تقريره.
وقال بان ان درا�شة )بيالي( تو�شلت اىل ان جي�س الرب للمقاومة م�شوؤول عن اكرث من مئة الف قتيل 
وخطف ما بني �شتني الفا ومئة الف طفل . ويعترب جي�س الرب للمقاومة من اكرث املجموعات املتمردة 
وح�شية يف افريقيا، وكان نا�شطا يف �شمال اوغندا منذ 1988 لكن مقاتليه متركزوا منذ 2005 يف �شمال 

�شرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية وكذلك يف افريقيا الو�شطى وجنوب ال�شودان.

 •• وا�صنطن-رويرتز:
رئي�س  اأوباما  ب��اراك  المريكي  الرئي�س  حث 
ميامنار ثني �شني على اتخاذ خطوات لوقف 
ال��ع��ن��ف ���ش��د امل�����ش��ل��م��ني يف ب��ل��ده وامل�����ش��ي يف 
ال�شالحات القت�شادية وال�شيا�شية واأ�شبح 
�شني اأول رئي�س مليامنار يزور البيت البي�س 
اأوب��ام��ا لجراء  47 ع��ام��ا واج��ت��م��ع م��ع  منذ 

حمادثات يف املكتب البي�شاوي.
رئي�س ميامنار طماأنه على  اأن  اأوب��ام��ا  وذك��ر 
اأن��ه يعتزم امل�شي يف الف���راج ع��ن امل��زي��د من 

لكنه قال انه من اأجل حتقيق الدميقراطية 
يف ب���الده ف��الب��د م��ن اج���راء ال���ش��الح��ات يف 
ال�شنوات املقبلة واأ�شاف اأن ميامنار �شتحتاج 
ال��دويل مبا يف  املجتمع  والتفهم من  الدعم 

ذلك الوليات املتحدة.
وبع�س  الن�����ش��ان  ج��م��اع��ات حل��ق��وق  وتخ�شى 
من  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  الكوجنر�س  اأع�شاء 
اأن يكون اأوباما قد ت�شرع يف حتقيق انفراجة 
2011 بعد حكم  ع��ام  ال��ع��الق��ات  ك��ب��رية يف 

ع�شكري يف ميامنار دام ن�شف قرن.
اأمريكيون ان ال�شالحات  ويقول م�شوؤولون 

املوؤ�ش�شات  وا���ش��الح  ال�شيا�شيني  ال�����ش��ج��ن��اء 
قال  ك��م��ا  ب��ال��ف��ع��ل.  ب����داأت  وال��ت��ي  ال�شيا�شية 
ال�شراعات  بحل  تعهد  �شني  ث��ني  ان  اأوب��ام��ا 
يف  الطوائف  كل  ا�شراك  خالل  من  العرقية 

العملية ال�شيا�شية.
�شني  الرئي�س  كما حتدثت مع  اأوب��ام��ا  وق��ال 
عن قلقنا البالغ ازاء العنف الطائفي املوجه 
للمجتمعات امل�شلمة داخل ميامنار. لبد من 

وقف نزوح ال�شكان والعنف املوجه اليهم.
ان بالده  م��رتج��م  ع��رب  �شني متحدثا  وق���ال 
ال�شالحات  اج���راء  يف  �شاقة  مهمة  ت��واج��ه 

�لبنتاجون يت�ضلم بع�س عمليات �لطائر�ت بال طيار�ضريف ي�ضاعد على تهدئة ��ضطر�بات يف كر�ت�ضي 
•• ا�صالم اباد-رويرتز:

ان��ط��ل��ق اأن�����ش��ار ع��م��ران خ���ان بطل 
ال��ك��ري��ك��ي��ت ال�����ش��اب��ق ال����ذي حتول 
����ش���وارع  اىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ل��ل��ع��م��ل 
بالعدل  مطالبني  كرات�شي  مدينة 

وال�شالم.
اأن�����ش��ار حزب  ك��ان  ويف وق��ت �شابق 
احل����رك����ة ال���ق���وم���ي���ة امل���ت���ح���دة قد 
املدينة  ���ش��وارع  اىل  اأي�شا  خ��رج��وا 
اتهام خان للحركة  احتجاجا على 
�شيا�شية  بقتل  امل��ت��ح��دة  ال��ق��وم��ي��ة 
ب���ارزة م��ن ح��زب ح��رك��ة الن�شاف 
الذي يتزعمه خان بعد النتخابات 

العامة التي اأجريت يف البالد.
ورغم اأن احلركة القومية املتحدة 
�شهيد  زارا  قتل  يف  �شلوعها  نفت 
منزلها  اأم����ام  ال�شبت  ي���وم  ح�شني 
يف ك��رات�����ش��ي ف���ان اأن�����ش��ار ك���ل من 
احلزب  �شد  يحت�شدون  احل��زب��ني 
����ش���وارع ك��رات�����ش��ي وجاء  الخ����ر يف 
دامية  انتخابات  بعد  مقتل ح�شني 

�شقط خاللها نحو 150 قتيال يف 
�شتى اأنحاء البالد. ويف وقت متاأخر 
من يوم الثنني جتمع ع�شرات من 
مطالبني  كرات�شي  يف  خان  اأن�شار 

باعتقال قتلة ال�شيا�شية.
وق����ال����ت م�����رمي ه���ا����ش���م وه�����ي من 
اأن���������ش����ار خ������ان ن���ط���ال���ب ب����اع����ادة 
النتخابات يف املدينة باأكملها حتت 
بالعدالة  نطالب  اجلي�س.  ا�شراف 
باعتقال  ن���ط���ال���ب  ل���ل���م���واط���ن���ني. 
بال�شالم  نطالب  �شهيد  زارا  قتلة 
العامة  الن���ت���خ���اب���ات  واأ�����ش����ف����رت 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي اأج���ري���ت يف 11 
املعار�شة نواز  مايو عن فوز زعيم 
�شريف وحزبه الرابطة ال�شالمية 

الباك�شتانية جناح نواز �شريف.
ر�شمية  غ����ري  ن���ت���ائ���ج  واأظ������ه������رت 
لالنتخابات بو�شوح ح�شول حزب 
الرابطة ال�شالمية على الغلبية 
عقد  اىل  احل������زب  زع����م����اء  ودع������ا 

اجتماع يف لهور يوم الثنني.
النتخابات  يف  ال����ف����وز  واأع����ل����ن����وا 

رئي�س  �شيكون  �شريف  واأن  العامة 
الوزراء التايل للبالد.

ومع ادراكه لت�شاعد ال�شطرابات 
يف كرات�شي والتي بداأت متتد لباقي 
وعا�شمته  ال�شند  اق��ل��ي��م  م��ن��اط��ق 
م�شاعدة  �شريف  ع��ر���س  كرات�شي 

لل�شيطرة  القادمة  ال�شند  حكومة 
على الو�شع.

 ويف الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت يف 
11 مايو ايار ح�شل حزب احلركة 
مقعدا   18 على  املتحدة  القومية 
م��ق��ع��دا يف اجلمعية   19 ب��ني  م��ن 

�شلطة  ق��اع��دة  لكرات�شي  الوطنية 
احلزب وفاز حزب حركة الن�شاف 
ت�شويت  اع�����ادة  يف  خ����ان  ب��زع��ام��ة 
بدائرة انتخابية واحدة يف كرات�شي 
مقعد  ع��ل��ى  ليح�شل  الح����د  ي���وم 
اأث�����ار غ�����ش��ب احلركة  واح�����د مم���ا 

القومية املتحدة اأي�شا.
وطلب �شريف من احلركة القومية 
املتحدة وحزب ال�شعب الباك�شتاين 
ال�شند  اق��ل��ي��م  يف  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 
امل�����ش��ط��رب. وق����ال ���ش��ري��ف �شوف 
من���ن���ح���ك���م ك������ل م������ا ت�������ري�������دون.. 
�شن�شاعدكم بقدر ا�شتطاعتنا. لكن 
اراقة  تتوقف  اأن  يجب  ذل��ك  بعد 

الدماء.. يجب اأن ينتهي القتل.
كرات�شي  يف  ال�����ش��ك��ان  ع���دد  وي��ب��ل��غ 
عادة  وت�شهد  ن�شمة  مليون   18
اأك��رث من ع�شر جرائم قتل يوميا 
�شيا�شية  منها جرائم قتل لدوافع 
وهجمات من جانب حركة طالبان 
وجرائم  اأخرى  طائفية  وجماعات 

الع�شابات.

هجوم �ضيني على مو�قع �إلكرتونية �أمريكية 
•• وا�صنطن-وكاالت:

املخرتقني  م��ن  جمموعة  اأن  الأم��ريك��ي��ة  تاميز  نيويورك  �شحيفة  ذك��رت 
ال�شينيني تطلق على نف�شها ا�شم الوحدة 61398 عادت خالل الأ�شابيع 
القليلة املا�شية ل�شن عدة هجمات �شد مواقع اإلكرتونية اأمريكية، م�شتاأنفة 

بذلك ن�شاطها بعد توقف دام ثالثة اأ�شهر.
ونقلت ال�شحيفة عن الرئي�س الأمني يف �شركة مانديانت ريت�شارد بغتلي�س 
باأن املجموعة ال�شينية كانت قد توقفت عن هجماتها من اأجل اإعادة هيكلة 
التي تعتمد عليها  الأدوات  اأن�شطتها، فغريت بع�س  نف�شها وتغيري طبيعة 
يف عمليات الخرتاق، ثم عادت ل�شن هجماتها على مدى الأ�شابيع القليلة 
املا�شية. وخالل فرباير-�شباط املا�شي كانت الدلئل على عملية الخرتاق 
والهجمات الإلكرتونية التي تعر�شت لها الوليات املتحدة خالل ال�شنوات 
بجي�س  ي�شمى  مل��ا  ال��ت��اب��ع��ة   61398 ال��وح��دة  اإىل  وب��ق��وة  ت�شري  امل��ا���ش��ي��ة 
مطالبة  املتحدة  ال��ولي��ات  من  ا�شتدعى  مما   ، ال�شيني  ال�شعبي  التحرير 
ال�شني بالكف عن تلك الهجمات. وبح�شب ال�شركة الأمنية، فاإن القرا�شنة 
ال�شينيني مل يعودوا اإىل الهجوم بكامل طاقتهم، واإمنا بن�شبة بلغت 60% 
اإىل %70 من م�شتوى ن�شاطهم ال�شابق، وهو اأمر اأكده مدير �شركة كراود 
�شرتايك لأمن املعلومات، الذي اأ�شار اإىل اأنه رغم خف�س املجموعة مل�شتوى 
ن�شاطها فاإنها عاودت عملها املعتاد م�شتهدفة الهجوم على نف�س �شحاياها 

ال�شابقني.
من جهته، حذر ع�شو جمل�س العالقات اخلارجية الأمريكية وخبري الأمن 
املعلوماتي اآدم �شيغال من اأن الوليات املتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي �شد 
مثل هذه الهجمات، واأن الرد �شيكون على �شكل عقوبات جتارية، اأو فر�س 
التي  ال�شركات  دع��اوى ق�شائية �شد  اأو رفع  الدخول،  تاأ�شريات  قيود على 

ت�شتفيد من حقوق امللكية الفكرية امل�شروقة.
الأمن  �شيا�شة  من�شق  ت�شريح  على  قليلة  اأي��ام  بعد  الهجمات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
الإلكرتوين يف اإدارة الرئي�س الأمريكي باأن الوليات املتحدة اأحرزت تقدما 
جوهريا يف حمادثات جرت يف الآونة الخرية ب�شاأن ق�شايا اأمن الإنرتنت 
والهجمات الإلكرتونية مع ال�شني ورو�شيا، م�شريا اإىل اأن ال�شني وافقت 
مع  للتعامل  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  م�شرتكة  عمل  جمموعة  اإق��ام��ة  على 

ق�شايا اأمن الإنرتنت مثل التج�ش�س الإلكرتوين.
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وزارة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  اأع����ل����ن 
علي  حممد  التون�شّية  الداخلية 
ال���ع���روي خ���الل م��وؤمت��ر �شحفي 
النا�شطة يف منظمة  اأمينة  اإحالة 
اأّن  حا  مو�شّ الق�شاء  على  فيمن 
م�شلم  جمتمع  التون�شي  املجتمع 
الت�شرفات  ه���ذه  م��ث��ل  يقبل  ول 

ال�شاذة. 
تنّكرت  اأم��ي��ن��ة  اأن  ال��ع��روي  واأك����د 
مرتدية  ال��ق��ريوان  اإىل  للو�شول 
متويه  يف  وجن����ح����ت  احل�����ج�����اب 
مكان  كل  يف  املرابطني  الأمنيني 
ما  �شببه  املحافظة  وما ح�شل يف 
اأق���دم���ت ع��ل��ي��ه ه���ذه ال��ف��ت��اة التي 
م�شلم  ب���ل���د  يف  اأن����ن����ا  حت�����رتم  مل 
وقد طوقنا الأزم��ة وما قامت به 
وم�شتفز  و�شاذ  ت�شّرف فردي  هو 
ل������الأه������ايل ال�����ذي�����ن ع��������ربوا عن 
نقدر  ونحن  وغ�شبهم  �شخطهم 

انفعالهم.
بلحاج  اأح���الم  اأك���دت  م��ن جهتها، 
رئي�شة اجلمعية التون�شية للن�شاء 
اجلمعية  اإن  ال���دمي���ق���راط���ي���ات، 
يف  النا�شطة  اأمينة  على  �شُتدافع 
منظمة فيمن املحتجات بال�شدور 
كان  اإيقافها  اأن  ثبَت  اإذا  العارية، 

خا�شة  ا�شتباقّية  خطوة  اإط��ار  يف 
واأن���ه���ا ك��ان��ت ���ش��خ�����ش��ا اأع�����زل ول 

يوحي باخلطر.
واأ�شافت بلحاج يف ت�شريح اإذاعي، 
القانون  ���ش��ّد  ل�شنا  ن��ح��ن  ق��ائ��ل��ة 
واإمن����������ا م�����ع اح����������رتام احل����ق����وق 
ال�شخ�شية، واإذا كان هناك اعتداء 
على حريتها ال�شخ�شية اأو ت�شليط 

عنف �شّدها. 
وبح�شب مواقع اإخبارية تون�شية، 
حمافظة  اأ����ش���ي���ل���ة  اأم���ي���ن���ة  ف�������اإّن 
عيان  �شهود  وبح�شب  ال��ق��ريوان، 
مل حت���اول ت��ع��ري��ة ث��دي��ه��ا ب��ل هي 
ال�شاحة  ق��رب  لها  مكانا  ات��خ��ذت 
نافع  ب��ن  عقبة  جل��ام��ع  اخللفية 
تبادر  اأن  ق��ب��ل  ه���ن���اك  وراب����ط����ت 
باللغة  ال��ع��امل��ي��ة  ف��ي��م��ن  ب��ك��ت��اب��ة 
احلرية  م�����ش��ي��ف��ة  الجن���ل���ي���زي���ة 

للن�شاء .
ه���ذه اجل��م��ل��ة ن��ب��ه��ت ال��ن��ا���س اإىل 
اأ�شبحت  اأمينة فيمن كما  تواجد 
البع�س  فاحتج  بالت�شمية  تعرف 
اأمينة  ب����اإي����ق����اف  الأم�������ن  وب�������ادر 

حتفظيا حلمايتها.
باأن�شار  من جهته ك�شف القيادي 
ال�شريعة بالل ال�شوا�شي يف حوار 
له مع �شحيفة ال�شريح التون�شية 
ال���ث���الث���اء ما  اأم���������س  يف ع����دده����ا 

القب�س عليهم ثم وقع حتريرهم 
م�����ن ط������رف اأه���������ايل اجل����ه����ة ثم 
نافع  ابن  عقبة  جلامع  اأو�شلوها 
ال������ذي ك�����ان حم���ا����ش���را ب���الأم���ن 
ما  ك��ل  اأن  نف�شه  الآن  يف  م�����ش��ددا 
���ش��ه��ود ع��ي��ان وكل  ب��وج��ود  ح�شل 

تلك الأحداث موثقة . 

على  امل���ت���ح���دث  م����ن  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
اأم��ي��ن��������������������������ة ق��ت��ال لق�د  ح��ادث��������������������ة 
ذك��رت��ن��ي ب��ق��ري�����س يف ح��رب��ه��ا مع 
عليه  ال��ل��������������ه  ���ش��ل��ى  اهلل  ر����ش���ول 
ا���ش��ت��ف��زت قري�س  ع��ن��دم��ا  و���ش��ل��م 
جي�س امل�شلمني بام��������راأة ك�ش�������فت 

عورتها ..!

ال�شابة  ت���واج���د  ح��ق��ي��ق��ة  ي��ع��ت��ربه 
املنتمية ملنظمة فيمن اأمينة تيلر 
ي���وم الأحد  ال���ق���ريوان  يف م��دي��ن��ة 

املا�شي.
اأم��ي��ن��ة مل  ال�شوا�شي  ب��الل  وق���ال 
اأن���ه���م قاموا  ب���ل  ت���اأت���ي وح���ده���ا 
ب��ت�����ش��ه��ي��ل ق���دوم���ه���ا وت���واج���ده���ا 

ب���ال���ق���ريوان، ل��دي��ن��ا زم����الوؤن����ا يف 
النزل وقد  احد  اأقاموا يف  الدين 
كانوا �شهود عيان عن قدوم اأمينة 
وت�شهيل مهمة و�شولها واإقامتها 
بنف�س النزل وقد قامت بالو�شاية 
لرجال الأمن �شد زمالئي الذين 
اإلقاء  وقع  حيث  بالنزل  تواجدوا 

ال�شيا�شية لتنظيم القاعدة .
واأفادت جريدة ال�شور اإن الوحدات 
م����راك����ز   7 اك���ت�������ش���ف���ت  الأم�����ن�����ي�����ة 
حمافظات  م���ن  ك���ل  يف  ل��ل��ت��دري��ب 
ال���ق�������ش���ري���ن وم�����دن�����ني وب����ن����زرت 
وجندوبة والقريوان ومدينتي بن 
بع�س  عليها  ت�شرف  ونفزة  ق��ردان 
وت�شتقطب  ال�����ش��ل��ف��ي��ة  ال���ق���واع���د 
اإليها ال�شباب من جميع امل�شتويات 
يف  اجلهاديني  اأن  واأّك��دت  العمرية 
اأوامر  وفق  يتحّركون  املراكز  هذه 

اأبى عيا�س .
اأن  اإىل  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  واأ��������ش�������ارت 
اأبو  اجل��ه��ادي��ني يف ت��ون�����س ب��اي��ع��وا 
تون�س  اإم���ارة  اأم��ري  ليكون  عيا�س 

الإ�شالمية. 

ه����ذه، ومت��ك��ن م���ن حت��دي��د موقع 
ت  التن�شّ ع��رب  املت�شللة  ال�����ش��ي��ارات 
على �شبكة الت�شالت وُيعتقد باأن 
جن�شيات  م��ن  ال��ث��الث��ة  امل�شلحني 
غ��ري ج��زائ��ري��ة، ح�شب م��ا اأوردت���ه 

جريدة اخلرب اجلزائرية.
تون�س اإمارة اإ�شالمية

من جهة اأخرى، وح�شب معلومات 
التون�شية  ال�شور  �شحيفة  اأوردتها 
ال���ث���الث���اء، فانه  اأم�������س  يف ع���دده���ا 
لتدريب  م���راك���ز   7 وج�����ود  ت���اأك���د 
ال�شلفي اجلهادي احلامل  ال�شباب 
القاعدة  وتنظيم  لدن  بن  لأف��ك��ار 
واملقتنع ب�شرورة اجلهاد يف �شوريا 
واإمكانية اجلهاد يف تون�س وغريها 
الأجندا  وف��ق  العربية  ال���دول  م��ن 
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دعا تيار اأن�شار ال�شريعة يف تون�س 
ي���وم اجلمعة  ل��وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة 
النه�شة  اأم���ام مقر ح��رك��ة  ال��ق��ادم 
مبدينة  احل���اك���م���ة  الإ����ش���الم���ي���ة 
القريوان وقرب باب اجلالدين بعد 
باإطالق  للمطالبة  اجلمعة  �شالة 
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اط���ق  ����ش���راح 
الراي�س  ال���دي���ن  ���ش��ي��ف  اجل��م��اع��ة 

املوقوف منذ الأحد املا�شي. 
�شفحتها  ع��ل��ى  اجل��م��اع��ة  وق���ال���ت 
التوا�شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م��ي��ة 
الج���ت���م���اع���ي ال��ف��اي�����ش��ب��وك دع���وة 
وقفة  امل�������ش���ل���م���ني،  ل���ك���اف���ة  ع���ام���ة 
�شيف  لل�شيخ  ن�����ش��رة  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
الدين الراي�س بعد �شالة اجلمعة 
اأمام مقر حركة النه�شة قرب باب 

اجلالدين يف القريوان .
وكانت وزارة الداخلية التون�شّية قد 
وجهت تهمة التحري�س والتجمهر 
الناطق  الراي�س  الدين  �شيف  �شد 
ال�شريعة  اأن�����ش��ار  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي 
ال�شبت  م�����ش��اء  اإي���ق���اف���ه  مت  ال�����ذي 
الدرك  قوات  طرف  من  ماي   18
ذمة  على  ال��ق��ريوان،  يف  التون�شي 
ت�شريحاته  خلفية  على  التحقيق 
الأخ�����رية وحت��ري�����ش��ه ع��ل��ى القتل 

واإه������دار دم ال�����ش��ح��ف��ي��ني واأع�����وان 
الأمن.

اعتقالت
م�شدر  ذك������ر  اأخ��������رى  ج���ه���ة  م����ن 
اإعالمي انه مت اإلقاء القب�س ليلة 
املورط  الأم���ن  �شابط  على  اأم�����س 
م���ع اخل��ل��ي��ة الإره����اب����ي����ة ال���ت���ي مت 
منذ  عنا�شرها  اح��د  على  القب�س 
اأي��ام مبنطقة حفوز من حمافظة 

القريوان.
املذكور  ف��ان  امل�شدر  نف�س  وح�شب 
اأ�شهر   6 ع��زل منذ  ب��الأم��ن  نقيب 
عالقته  ح�����ول  ����ش���ب���ه���ات  ل����وج����ود 
مب��ج��م��وع��ات اإره���اب���ي���ة. ه���ذا وقد 
القب�س عليه يف عملية خا�شة  مت 
من قبل وحدات خمت�شة يف الأمن 

بتون�س العا�شمة.
ان��ه وح�شب  امل�شدر  نف�س  واأ���ش��اف 
اخللية  ه��ذه  اأّن  تبني  التحقيقات 
ال���ت���ي ت���ن���وي ا����ش���ت���ه���داف اأع������وان 
اأّي  الأم�������ن واجل���ي�������س ل��ي�����س ل���ه���ا 
عالقة ب��اأّي تنظيمات اأخ��رى ومن 
بجبال  املتح�شنة  العنا�شر  بينها 

ال�شعانبي مبحافظة الق�شرين.
با�شم  الر�شمي  الناطق  اأّن  يذكر  و 
وزارة الداخلية حممد علي العروي 
كان قد اأعلن اأم�س الأول يف الندوة 
ال�شحفية التي عقدت مبقر وزارة 

باجلهة  ال�شلفية  ال��ق��ي��ادات  اأب����رز 
ويبلغ من العمر حوايل 35 �شنة.

امل��وق��وف �شدرت يف حقه  اإّن  وق��ال 
ال��ت��ف��ت��ي�����س ب�شبب  ب��رق��ي��ات  ع��دي��د 
يو�شح  اأن  دون  خم��ت��ل��ف��ة  ق�����ش��اي��ا 
مكتفيا  ال��ق�����ش��اي��ا  ه�����ذه  ن���وع���ي���ة 
اإحالة  مت���ت  اأّن������ه  اإىل  ب����الإ�����ش����ارة 
الأمنية  ال��ف��رق  اإح���دى  اإىل  املتهم 
املخت�شة بالعا�شمة تون�س ملوا�شلة 

التحريات معه.
ح�شاد املواجهات

على �شعيد اآخر، ك�شف حممد علي 
العروي انه مت اإيقاف 274 �شخ�شا 
اثر املواجهات الأخرية التي وقعت 
بني اأن�شار ال�شريعة وقوات الأمن 
و182  عنهم  مفت�شا   48 ومنهم 
بتهمة ال�شغب و38 كانوا يحملون 
حارقة  وزجاجات  خمت�شة  اأ�شلحة 
مواد  م�شك  بتهمة  اأ���ش��خ��ا���س  و6 
خمدرة هذا بالإ�شافة اإىل احتجاز 
قابلة  م���واد  و4  خ��رط��و���ش��ة   34
اأبي�س  ���ش��الح��ا  و49  ل��ال���ش��ت��ع��ال 
و5 علب ُم�شّلة للحركة و5 اأجهزة 
اإع��الم��ي��ة وم��ب��ال��غ م��ال��ّي��ة وثالثة 
ب��ن��ك��ي��ة م�����ش��ي��ف��ا يف هذا  ���ش��ك��وك 
الأم����ن جنحت  ق���وات  اأّن  ال�����ش��ي��اق 
وفر�س  امل�����ش��اغ��ب��ني  ت���ط���وي���ق  يف 
لها  تهديد  اأّي  اأم��ام  ال��دول��ة  هيبة 

ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة ع���ن تورط 
اح��د ال��ك��وادر الأم��ن��ّي��ة م��ع اخللّية 
على  القب�س  مت  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة 
والذي  بالقريوان  عنا�شرها  اح��د 
و  ث��الث��ة م�شد�شات  ل��دي��ه  ح��ج��زت 
ذخرية، و و�شائل ل�شنع املتفجرات، 

وخرائط.
الذي  ال�شلفي  اإن  ال��ع��روي  وق���ال 
الأ�شبوع  نهاية  عليه  القب�س  مت 
التابعة ملحافظة  يف منطقة حفوز 
بحوزته  ك����ان  وال������ذي  ال����ق����ريوان 
متفجرات  ل�شنع  ووثائق  خرائط 
وه���وات���ف خ��ل��وي��ة و����ش���واع���ق على 

عالقة بعون اأمن معزول.
ال���ع���روي اأك����د اأن ه���ذه اخل��ل��ي��ة مت 
تفكيكها يف انتظار اأعمال التحقيق 
املتورطني  ع����ن  ���ش��ت��ك�����ش��ف  ال���ت���ي 

الآخرين. 
األ��ق��ت ق����وات الأم����ن القب�س  ك��م��ا 
مب��دي��ن��ة امل��ه��دي��ة ع��ل��ى زع��ي��م تيار 
ونا�س  باملهدية  اجلهادي  ال�شلفية 
ال���ف���ق���ي���ه ح�������ش���ني وف�����ق م����ا اأك�����ده 
اأمني ملرا�شل وكالة الأنباء  م�شدر 
اأن  امل�شدر  نف�س  وذك��ر  التون�شية. 
من  حتولت  خمت�شة  اأمنية  فرقة 
العا�شمة اإىل مدينة املهدية حيث 
و�شط  باأحد مقاهي  القب�س  األقت 
ُيعترب  ال���ذي  ال�شيخ  ع��ل��ى  امل��دي��ن��ة 

ع�����ش��ك��ري جزائري  اأم��ن��ي  م�����ش��در 
من  مكونة  ق��وة  اإن  الثالثاء  اأم�س 
اأحبطت  احل���دود  وح��ر���س  اجلي�س 
م�شلحة  جمموعة  ت�شلل  حماولة 
قادمة عرب احلدود مع تون�س على 
منت �شيارتني عابرتني لل�شحراء 

وت����������ويف خ��������الل ال���ع���م���ل���ي���ة اح����د 
امل��ط��اردي��ن و األ��ق��ي ال��ق��ب�����س على 
م�����ش��ل��ح��ني اآخ�����ري�����ن وا����ش���رتج���ع 
العملية  خالل  اجلزائري  اجلي�س 
من  وكمية  ر�شا�س  �شالح  قطع   4
اأمريكي  ات�شال  وج��ه��از  ال��ذخ��رية 

ال�شنع.
اأن  اإىل  املتوفرة  املعلومات  وت�شري 
اأب���ل���غ نظريه  اجل��ي�����س اجل���زائ���ري 
الت�شلل  مب����ح����اول����ة  ال���ت���ون�������ش���ي 

ول�شلمها ومهما كان الطرف الذي 
يقف وراء هذه اجلهات.

قوات  اأّن  اأي�����ش��ا  ال���ع���روي  و����ش���ّرح 
الأمن واجلي�س مازالوا مرابطني 
والعمليات  ال�����ش��ع��ان��ب��ي  ج��ب��ل  يف 
ال���ت���م�������ش���ي���ط���ّي���ة م���ت���وا����ش���ل���ة ومت 
معقل  وتدمري  متهما   40 اإيقاف 
اأ�شار  ك��م��ا  ب��اجل��ب��ل  الإره����اب����ي����ني 
اجلانب  م���ع  ت��ن�����ش��ي��ق  وج�����ود  اإىل 
اجلزائري ملوا�شلة عمليات البحث 
م���وؤك���دا ان����ه ���ش��ي��ت��م ال��ق��ب�����س على 
القانون  ف���وق  ان���ه  يعتقد  م��ن  ك��ل 
اأن�شار  زع��ي��م  عيا�س  اأب���و  واأول��ه��م 

ال�شريعة وغريه.
اإحباط عملّية ت�شّلل

اأعلن  التن�شيق،  ل���ذاك  وجت�شيما 

بعد توجيه تهمة التحري�ض لناطقها الر�صمي

 �أن�ضار �ل�ضريعة حتّدد موعد� ملو�جهة جديدة..!
هل �شيعودون لل�شارع من جديد

امينة 
حلظة 

القب�س 
عليها يف 
القريوان
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العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/40 تنفيذ عقاري
�شركة  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  ج��رار جمهول حمل  املنفذ �شده/1- خالد  اىل 
احمد  ابوبكر  حممد  عبداللطيف  وميثله:  ع��ام��ة  م�شاهمة  �شركة  ع(  م  ���س   ( مت��وي��ل 
الحد  يوم  كلي  رقم 2012/358 عقاري  الدعوى  ال�شادر يف  باحلكم  نعلنكم  احلمادي   
وقدره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1  : وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2012/9/30 بتايخ 
)2174146 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ 
ن�شر هذا العالن. 2- �شطب عبارة تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية 
والزمت  الدائرة  لدى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الج��ارة  لعقد  طبقا  بالتملك 
املدعى عليه بامل�شاريف،   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن..
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/166 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ا���ش��ام��ة يو�شف ار���ش��ي��د ال��زع��ب��ي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الفا�شلي  م ع( وميثله: ع�شام المري حمادي  للتمويل ) �س  التنفيذ/ امالك  طالب 
التميمي     نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/679 عقاري كلي يوم الثنني 
ب�شداد مبلغ وقدره  بالزامكم   -1 : �شندا تنفيذيا وذلك  باعتباره  بتايخ 2012/12/31 
)1472352.24 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�شر هذا الع��الن. 2- �شطب عبارة تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة- 
الرا�شي والم��الك من �شجالت  دائ��رة  ال�شادرة عن  العقار  �شهادة ملكية  ال��واردة يف 
الدائرة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن..
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/164 تنفيذ عقاري
طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �شكندرو   هريمن  �شكندرو  فريدي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ امالك للتمويل ) �س م ع( وميثله: ع�شام المري حمادي الفا�شلي التميمي     نعلنكم 
باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/601 عقاري كلي يوم الثنني بتايخ 2012/12/30 باعتباره 
العقار للمدعية.  2-  الدعوى ورد حيازة  البيع مو�شوع  بف�شخ عقد   -1 : تنفيذيا وذلك  �شندا 
�شطب عبارة )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة 
عن  ال�شادرة  العقار  ملكية  �شهادة  يف  ال��واردة  الدائرة(  لدى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي 
دائرة الرا�شي والمالك. 3( بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )825493.08 ( درهم وت�شليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن..
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/205 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شدهما/1- باكتي �شنات جايانيتي 2- بافتريا دمايانتي جايانتي   جمهويل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ امالك للتمويل ) �س م ع( وميثله: ع�شام المري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/628 عقاري كلي يوم الثنني بتايخ 2013/1/17 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك : 
1- بف�شخ التفاقية املربمة بني املدعية واملدعي عليهما ب�شاأن الوحدة ال�شكنية رقم الوحدة رقم 1303 برج ام 
البراج التنفيذية يف اخلليج التجاري- دبي حمل التداعي يف الدعوى الراهنة، والغاء ا�شارة القيد العقاري- 
الجارة املنتهية بالتملك الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليهما التي مفادها )تخ�شع ملكية العقار 
اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقال لعقد  الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة. 
2- والزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )973522.88 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 
15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن..
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/175 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شدهما/1- ماجنيت �شنيغ كانوار امريك �شينغ 2- ت�شاراجنيت �شينغ كانوار جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك للتمويل ) �س م ع( وميثله: ع�شام المري حمادي 
الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/242 عقاري كلي يوم الثنني 
بتايخ 2012/9/24 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك :    1- والزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )36640 
هذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   15 خ��الل  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه  دره���م( 
املنتهية بالتملك طبقا  الع��الن.2- �شطب عبارة ) تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الج��ارة 
ال��واردة يف �شهادة ملكية العقار  امل��ودع لدى الدائرة(  املنتهي بالتملك وملحقاته  لعقد الج��ارة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  ال��دائ��رة.   وعليه  دائ��رة الرا���ش��ي والم���الك من �شجالت  ال�شادرة عن 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�شر هذا العالن..
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/167 تنفيذ عقاري
التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  ي���اوري   جمهول حمل  املنفذ �شدهما/1- حم�شن ح�شن  اىل 
ال�شادر  نعلنكم باحلكم  بابا عي�س   ع( وميثله: جا�شم حممد عبداهلل  م  ) �س  للتمويل  ام��الك 
يف الدعوى رقم 2012/602 عقاري كلي يوم الحد بتايخ 2012/12/30 باعتباره �شندا تنفيذيا 
وذلك :    1- والزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )177033.89 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع��الن.2- �شطب عبارة ) تخ�شع ملكية 
وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار 
املودع لدى الدائرة( الواردة يف �شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والمالك من 
�شجالت الدائرة.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن..
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/165 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- تو�شيف اقبال حممد احمد جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
باحلكم  نعلنكم  التميمي  الفا�شلي  الم��ري حمادي  ع( وميثله: ع�شام  م  �س   ( للتمويل  ام��الك 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/653 عقاري كلي يوم الربعاء بتايخ 2012/12/26 باعتباره �شندا 
طالب  اىل  وت�شليمه  دره��م(   1156823.43( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  والزامكم   -1  : وذل��ك  تنفيذيا 
 ( ع��ب��ارة  �شطب  الع����الن.2-  ه��ذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   15 خ��الل  املحكمة  او خزينة  التنفيذ 
تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك 
الرا�شي  دائ��رة  ال�شادرة عن  العقار  �شهادة ملكية  ال���واردة يف  ال��دائ��رة(  ل��دى  امل��ودع  وملحقاته 
والمالك من �شجالت الدائرة.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن..
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

           يف الدعوى رقم 2012/1753  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- اوج�شت �شتورك كي جي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ ال�شركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/6 احلكم التمهيدي التايل:  حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري: وقبل الف�شل يف املو�شوع  بندب اخلبري احل�شابي املخت�س 
ذم��ة ح�شاب  على  ك��اأم��ان��ة  دره���م  الف  �شبعة  مبلغ  ح���ددت  ب��اجل��دول،  ال���دور  �شاحب 
املحكمة وحددت جل�شة  ب�شدادها خلزانة  املدعية  الزمت  واتعابه  وم�شروفات اخلبري 
ليداع   2013/6/19 وجل�شة  المانة  �شداد  عدم  حالة  يف  الدعوى  لنظر   2013/5/27
التقرير يف حالة �شدادها.   وحددت  لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/27 ال�شاعة 

  ch.1.B.8 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�شم الق�شايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/228 مدين كلي                
اىل املدعى عليه /1-  كونات وىل دبن�شيان ناريان   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
امنة التجارية �س.ذ.م.م وميثله: عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد  قد اقام عليك الدعوى 
يوؤدوا  ب��ان  والت�شامم  بالت�شامن  جميعا  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
واملعنوية  املادية  لكافة ال�شرار  للمدعية مبلغ وقدره )444973 درهم( تعوي�شا جابر 
التي ا�شابها جراء احلادث والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا  ال�شاعة 9.30 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .   
 ق�شم  الق�شايا املدنية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/899 مدين كلي                
اىل املدعى عليهما /1-  جندي للنقل الربي العام- ���س.ذ.م.م 2- خالد �شعيد حممد 
املدعي / رحم نبي �شريي جان ميان    ان  ح�شن احلميدي جمهويل حمل القامة مبا 
وميثله: را�شد  عبدالرزاق حممد تهلك  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
باثبات ملكية للمركبة والزام املدعي عليهما بالت�شامم والت�شامن بدفع مبلغ وقدره 
حمل  املطالبة  حم��ل  املبلغ  على   %12 وال��ف��ائ��دة  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   132.040
بالقاعة   9.30 ال�شاعة   2013/6/3 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  املطالبة  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .   ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم  الق�شايا املدنية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/396 عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/1-  �شركة ب�شت هوم المارات العقارية  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / عالء ابراهيم حممد �شربة وميثله: عبدالعزيز خليفة م�شعود 
�شيخان الهنائي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد والزام 
القانونية بواقع 12% من  الفائدة  املدعي عليهما مببلغ )700.823 دره��م( مع 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها 
 ch1.A.1 بالقاعة   9.30 ال�شاعة   2013/6/27 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .   ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   334 /2013    جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية    
حمدان  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  الوطني  اخليمة  را�س  بنك  مدعي/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارت   اجلن�شية:  املن�شوري  �شالح  حممد  �شامل 
مالية  املطلوب اعالنه/ حمدان �شامل حممد �شالح املن�شوري اجلن�شية: المارت 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر  الربعاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1050 /2013    جت كل- م ت-ب- اأظ

اجلن�شية:  احلمريي  مطر  وميثلها/مبارك  ذ.م.م  للتوظيف  �شواعد  �شركة  مدعي/ 
حممد  حريتاين  مالكها/  وميثلها  للديكور  الندل�س  حدائق  عليه:  مدعي  المارات 
درهم   94900 بقيمة  مالية  الدعوى: مطالبة  المارات  مو�شوع  اجلن�شية:  احلريتاين 
مالكها/  وميثلها  للديكور  الندل�س  حدائق  اعالنه/  املطلوب  20000درهم  تعوي�س   +
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  احلريتاين  حممد  حريتاين 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/29 موعدا لنظر 
ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/5

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   482 /2013    جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �شركة درايف �شيف �س.ذ.م.م ميثلها املدير عبداهلل عبداحلي اجلن�شية: المارات    
مدعي عليه: �شركة الطوا�س ملقاولت البناء ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
الطوا�س  �شركة  اعالنه/   املطلوب   %9 قانونية  فائدة  درهم   46.276.50 مالية  مطالبة 
ملقاولت البناء ذ.م.م اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر) اعالن ب�شدور حكم متهيدي 
با�شتجواب  املدعية( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الحد املوافق 2013/6/2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
التجارية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
ايام على القل. �شدر بتاريخ   موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

2013/5/14

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
          اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   584 /2013    جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
الدبا�س  اأكثم  �شمري  قانونا/  ميثلها  ذ.م.م  للمقاولت  المارات  حديد  �شركة  مدعي/ 
بنغالدي�س    اجلن�شية:  الدين  عني  الدين  جو�شيم  عليه:  مدعي  المارات    اجلن�شية: 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة25000 درهم  املطلوب اعالنه/ جو�شيم الدين 
عني الدين اجلن�شية: بنغالدي�س  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/06 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ايداع مذكرة بدفاعك  او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  الكائنة   �شخ�شيا  البتدائية - 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
    اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2010/226 بيع عقار مرهون  
اىل املنفذ �شده/1- وقار ح�شني خان احمد ح�شني خان

ع وميثله: جا�شم  م  بنك �س  كليز  بار  التنفيذ:  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
 2012/3/25 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  عي�س  بابا  عبداهلل  حممد 
بيع  وال  اعاله  التنفيذ  املطالبة )1.498.621( يف ملف  ل�شداد قيمة  اعالنكم 
العقار حمل الرهن )نوع العقار: �شقة �شكنية- املنطقة: الثنية الثالثة- رقم 
املبنى : 1- رقم الر�س : 19- ا�شم املبني GR TURIA رقم العقار: 309 
رقم الطابق: 3  - م�شاحة العقار: 821 قدم مربع( خالل 30 يوما من تاريخ 

العالن.
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/558 جتاري كلي                
هند   بيد  جراغي  ح�شني  حممد   -2 احمدي  تقي  ح�شن  �شيد  عليهما/1-   املدعى  اىل 
ابراهيم حممد  اي��ران وميثله:  بنك �شادرات   / املدعي  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
احمد حممد القا�شم قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالتكافل والت�شامن 
والر�شوم  دره����م(   3.402.444.51( وق����دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  وال����زام  بينهم  فيما 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع 15% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل 
يف 2013/1/20 وحتى ال�شداد التام.     وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/17 
قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا   ch2.E.21 بالقاعة   9.30 ال�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . وامرت بتق�شري مدة امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر 
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/139 جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  حممد ماهر انور عزيز  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
ابراهيم اجلرمن     ا�شماعيل  م ع فرع دبي وميثله: علي  الوطني �س  را���س اخليمة  بنك 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )154324( 
درهم والر�شوم  وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية وقدرها 12% �شنويا من 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   
 ch2.D.19 وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/9 ال�شاعة 8.30 بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/182 جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  امينة �شلطان غمال�شي زوجة ابراهيم حممد علي علي اجل�شمي  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بنك ام القيوين �س م ع  وميثله: خالد كلندر 
عبداهلل ح�شني قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )43074.34( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 15% من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وبال�شافة اىل الفائدة التاخريية 2% من ذات التاريخ.     
 ch2.D.19 وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/16 ال�شاعة 8.30 بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/1634 جتاري كلي                
املدعي  ان  القامة مبا  نيوتن كوبال جبيمو جمهول حمل  املدخل  /1-   اىل اخل�شم 
اقام  قد  بوج�شيم   �شعيد  حممد  را�شد  وميثله:  ليمتد  كينيا  بنك  تري�شت  داميوند   /
بالت�شامم مببلغ   )1(و)2(  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
)853250 دولر( او ما يعادلة بالدرهم الماراتي ) 3139960 درهم( والفائدة القانونية 
والتعاب.    وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شدا  وحتى   ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع 
 ch2.E.21 وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/17 ال�شاعة 9.30 بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
مدة  بتق�شري  وام��رت    . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر.
 ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/85 تظلم جتاري                  
اىل املتظلم �شده/1- كوندواين كي�شور جوردهندا�س   جمهول حمل القامة 
الغبار  را���ش��د  �شعيد  �شيف  ومي��ث��ل��ه:  امل��ح��دودة  مينافاكرت�س  املتظلم/  ان  مب��ا 
القرار  اع��اله ومو�شوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليكم  ال�شام�شي  قد 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/922 تنفيذ جتاري والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/26 ال�شاعة 8.30 بالقاعة ch1.B.6 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 رئي�س الق�شم                                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/927 عقاري كلي                  
ليمتد    جمهول  ان��رتب��راي��ز  بروبرتي  موؤ�ش�شة مينك  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
الكعبي وميثله :  ���ش��امل  �شالح بخيت  امل��دع��ي / خ��ال��د  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ابرهيم اجلرمن   ا�شماعيل  علي 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )235.211 درهم( والر�شوم 
وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
ال�شاعة 9.30  املوافق 2013/6/23  التام. وحددت لها جل�شة يوم الحد  ال�شداد 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .   
 ق�شم  الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/228 جتاري جزئي                  
اىل املدعى عليه/1-  ريناتي جولريمو ماريانو   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني    
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   25896.47(
بواقع 2.49% من �شهريا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2011/12/20 وحتى 
ال�شاعة 8.30  املوافق 2013/6/9  يوم الحد  لها جل�شة  التام.  وح��ددت  ال�شداد 
بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .   
ق�شم الق�شايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ  2012/5/22      
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/14 بيع عقار مرهون  
مو�شوع الق�شية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار 

املطلوب اعالنه املنفذ �شده /1- ح�شمت عبداحل�شني ملك زاده جمهول 
حمل القامة- مو�شوع الع��الن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم 
اخلا�شة وهي عبارة عن العقار: نوع: ار�س - قطعة الر�س رقم : 2268 
دائرة  يد  حتت   9.566.00 امل�شاحة  الثالثة-  الم���ارات  :ت��الل  يف  الكائن 
 5.457.889.23( وق��دره  به  املطالب  للمبلغ  وف��اء  والم���الك  الرا���ش��ي 

درهم( وذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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و�صط تبادل التهامات بني ال�صيا�صيني 

ع�ضر�ت �لقتلى و�جلرحى بهجمات جديدة يف �لعر�ق 
•• بغداد-وكاالت: 

 13 اإن  ق��ال��ت م�����ش��ادر ع��راق��ي��ة 
الع�شرات  واأ�شيب  قتلوا  �شخ�شا 
�شل�شلة  يف  ال�����ث�����الث�����اء  ام�����������س 
تفجريات جديدة �شربت مناطق 
بالبالد، مما يرفع ح�شيلة القتلى 
اإىل ح���وايل مائة  ي��وم��ني  خ���الل 
طوز  بق�شاء  احل�شني  ح��ي  ففي 
�شالح  ملحافظة  التابعة  خرماتو 
الدين )170 كلم �شمايل بغداد( 
قتل اأربعة اأ�شخا�س واأ�شيب نحو 
50 يف تفجري �شيارتني ملغمتني 
الطوز  واأك��د طبيب يف م�شت�شفى 
اجلرحى  من  خم�شة  اإ�شابات  اأن 
م�شادر  ق���ال���ت  ح���ني  يف  ب���ال���غ���ة. 
اأدي���ا اإىل  اأم��ن��ي��ة اإن الن��ف��ج��اري��ن 
اإىل  اإ�شافة  تدمري ع�شرة منازل، 

اأ�شرار باملحالت. 
�شمال  كلم   240( ك��رك��وك  ويف 
اأ�شخا�س  ����ش���ت���ة  ق���ت���ل  ب�����غ�����داد( 
اآخرين   20 م��ن  اأك���رث  واأ���ش��ي��ب 
نا�شفتني  عبوتني  انفجار  ج��راء 
ب�����ش��اح��ة ل��ب��ي��ع امل���وا����ش���ي يف حي 
ال�شرقي من  العروبة يف اجلانب 

املدينة..
 ومن جهته، اأعلن م�شدر يف وزارة 
داخلية العراق اأن هجوما م�شلحا 
ا���ش��ت��ه��دف دوري�����ة ل��ل��ج��ي�����س على 
الطارمية  يف  الرئي�شي  الطريق 

الت����ه����ام����ات، اأع����ل����ن امل���ال���ك���ي اأن 
تغيريات  اإج���راء  ب�شدد  حكومته 
واملتو�شطة  ال��ع��ل��ي��ا  امل����واق����ع  يف 
اأن  اأعلن  كما  الأمنية،  واخلطط 
الأجهزة الأمنية �شتبداأ العتماد 
البولي�شية  ال���ك���الب  ع��ل��ى  اأك����رث 
اأك����رث ق����درة ع��ل��ى الك�شف  لأن���ه���ا 
عن املتفجرات من اأجهزة الك�شف 
الأم���ن  ق����وات  ت�شتخدمها  ال��ت��ي 

حاليا.
عدم  ي�شهد  ال���ع���راق  اأن  واع��ت��رب 
الفتنة  ب�شبب  جمتمعي  ا�شتقرار 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال���ت���ي ارت��ب��ط��ت هذه 
امل�����رة مب��ع��ط��ي��ات خ�����ارج احل����دود 
العراق  يف  ط��ائ��ف��ي��ة  وب�����ش��راع��ات 
وال�شيئون  امل���ف�������ش���دون  اأدخ���ل���ه���ا 
م���ن ال��ط��ائ��ف��ي��ني ، م�����ش��ددا على 
من  لكل  �شتت�شدى  حكومته  اأن 
ي�����ش��ع��ى لإع��������ادة اأج��������واء احل����رب 

الطائفية اإىل البالد.
ب�����داأت يف  ي��ذك��ر اأن اح��ت��ج��اج��ات 
�شوارع العراق يف دي�شمرب-كانون 
ب�شيا�شات  تنديدا  املا�شي  الأول 
الذي  ال��ه��ج��وم  اأن  ك��م��ا  امل��ال��ك��ي 
�شنه اجلي�س العراقي على �شاحة 
اعت�شام يف بلدة احلويجة ال�شهر 
امل��ا���ش��ي اأث����ار م��وج��ة م��ن العنف 
اأ����ش���ف���رت ع���ن ���ش��ق��وط اأك����رث من 
اأبريل-ني�شان،  يف  قتيل   700

طبقا لأرقام الأمم املتحدة.

اأعقبه  ب��غ��داد(،  �شمال  كلم   45(
ن����ا�����ش����ف �شد  ب�����ح�����زام  ت���ف���ج���ري 
ال���دوري���ة ذات���ه���ا، مم��ا اأ���ش��ف��ر عن 
مقتل ثالثة جنود واإ�شابة �شبعة 

اآخرين بجروح.
و�شهدت مناطق متفرقة بالعراق 
ب�شيارات  تفجريات  �شل�شلة  اأم�س 
اأ�شفرت  اأخ��رى،  وهجمات  ملغمة 
���ش��خ�����ش��ا وجرح   79 م��ق��ت��ل  ع���ن 

اآخ����ري����ن، وذل�����ك يف   250 ن��ح��و 
وتكريت  والب�شرة  ببغداد  اأحياء 
غربي  الأن�����ب�����ار  حم���اف���ظ���ة  ويف 

العراق.
تبادل  ال�شيا�شي،  ال�شعيد  على 
املالكي  ن�����وري  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 
احل����ك����وم����ة وجم����ل���������س ال�����ن�����واب 
عن  امل�شوؤولية  ب�شاأن  الت��ه��ام��ات 

تردي الو�شع الأمني يف البالد.

ال��ربمل��ان وع�شو  النائب يف  وق��ال 
جلنة الأم��ن وال��دف��اع فيه حامد 
املطلك اإن نوري املالكي والقيادات 
يتحملون  والأم��ن��ي��ة  ال�شيا�شية 
م�����ش��وؤول��ي��ة ت�����ردي الأو������ش�����اع يف 

البالد.
واأ�شاف املطلق اأن اإلقاء امل�شوؤولية 
والبعثيني  القاعدة  تنظيم  على 
هذه  واأم���ام  م�شروخة  اأ���ش��ط��وان��ة 

و��ضنطن تعنّي مبعوثًا ملر�قبة )معاد�ة �ل�ضامية(�ح�ضان �أوغلي يدين قر�ر ��ضر�ئيل منع جلنة �ليون�ضكو زيارة �لقد�س 
•• جدة-وام:

الإ�شالمي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني  اأدان   
ال��ربوف��ي�����ش��ور اأك��م��ل ال��دي��ن اإح�����ش��ان اأوغ��ل��ي ب�شدة 
القرار الإ�شرائيلي مبنع زيارة جلنة اخلرباء التابعة 
لليون�شكو اإىل مدينة القد�س املحتلة لدرا�شة حالة 
واأكد  فيها.  التاريخية  والأماكن  واأ�شوارها  املدينة 
الإ�شرائيلي  القرار  اأن  اأم�س  بيان  اأوغلي يف  اح�شان 
مبنع زيارة اللجنة يك�شف مدى ا�شتخفاف اإ�شرائيل 
ب������اإرادة امل��ج��ت��م��ع ال����دويل واإ����ش���راره���ا ع��ل��ى طم�س 
التاريخية  الأم��اك��ن  بحق  ترتكبها  ال��ت��ي  اجل��رائ��م 

وال��دي��ن��ي��ة يف ال��ق��د���س ال�����ش��ري��ف . وح��م��ل الأم���ني 
تداعيات  ع��ن  الكاملة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اإ���ش��رائ��ي��ل  ال��ع��ام 
القد�س  ملدينة  اليون�شكو  زي��ارة جلنة  قرارها مبنع 
ذلك  خ���الل  م��ن  ت�شعى  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
الأو�شاع  متابعة  ع��ن  ال���دويل  باملجتمع  ال��ن��اأي  اإىل 
التهويد  �شيا�شات  ا�شتمرار  عن  الناجتة  اخلطرية 
و�شدد  ال�شريف.  القد�س  مدينة  يف  تنتهجها  التي 
اإن��ف��اذ مهمة  العمل على  ���ش��رورة  م��ن ج��دي��د على 
يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  من  التي  الأمم��ي��ة  البعثة  ه��ذه 
اإ�شرائيل �شد  و�شع حد لالنتهاكات التي تقوم بها 

الأماكن التاريخية واملقد�شات يف القد�س. 

•• باري�ض-رويرتز:

قال م�شدر دبلوما�شي يف الحتاد الوروبيام�س 
اأ�شماء  ط��رح  ال���ش��د  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  ان 
خ��م�����ش��ة م�����ش��وؤول��ني م���ن ادارت������ه ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
برعاية  ال�شورية  املعار�شة  مع  �شالم  حمادثات 
دول���ي���ة وت�����ش��م ال��ق��ائ��م��ة رئ��ي�����س ال������وزراء وائل 
احل��ل��ق��ي وم�������ش���وؤول���ني ك���ب���ارا اخ���ري���ن. ويقول 
دبلوما�شي اخر يف الحتاد الوروبي ان املعار�شة 
يف  امل�����ش��وؤول��ني  بع�س  بالفعل  رف�شت  ال�شورية 

القائمة ب�شبب افتقارهم للنفوذ.
وذكر م�شدر يف الحتاد الوروبي اأن ال�شد طرح 

يف مار�س اذار قائمة بال�شماء ملحادثات حمتملة 
منهم احللفي ونائب رئي�س الوزراء قدري جميل 
ووزير العالم عمران الزعبي ووزير امل�شاحلة 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ي ح��ي��در وج��وزي��ف ���ش��وي��د الوزير 

امل�شوؤول عن �شوؤون الهالل الحمر.
وق���ال امل�����ش��در ان ال���ش��د منذ ذل��ك احل��ني اأكد 
لرو�شيا اأن هوؤلء هم امل�شوؤولون الذين يريدون 
ال��ت��ي حت����اول مو�شكو  ل��ل��م��ف��او���ش��ات  اي���ف���اده���م 
اأ�شفر  الذي  ال�شراع  اجراءها لنهاء  ووا�شنطن 

عن �شقوط 80 األف قتيل على القل.
تتغري  اأن  املرجح  من  الول  الدبلوما�شي  وق��ال 
ايفاده  يجري  م�شوؤول  اأي  اأن  م�شيفا  القائمة 

•• جنيف-ا ف ب:

ام�س  ل��ل��ط��ف��ول��ة  امل���ت���ح���دة  المم  م��ن��ظ��م��ة  اط���ل���ق���ت 
امل��دن��ي��ني، بينهم ع���دد ك��ب��ري من  ن���داء حل��م��اي��ة الف 
الطفال، العالق�������ني ب�شبب املعارك يف مدينة الق�شري 

ال�شورية.
ماريك�شي مريكادو  اليوني�شف  با�شم  املتحدثة  وقالت 

خالل موؤمتر �شحايف يف جنيف ان الو�شع يائ�س .
وا�شافت ما هي حاجاتهم ال�شا�شية؟ ان يكونوا باأمان. 
بالن�شبة للذين يفرون، هم بحاجة اىل ماأوى، اىل ماء 
وتقع مدينة الق�شري التي ت�شهد مواجهات عنيفة اثر 
اهلل  ح��زب  مقاتلي  مب����وؤازرة  ال�����ش��وري  للجي�س  هجوم 
تعد  وكانت  اللبنانية.  احل��دود  من  بالقرب  اللبناين، 

قبل الحداث الخرية حواىل 30 الف ن�شمة وحاليا، 
تقدر اليوني�شف ان ما بني 12 الفا و20 الف �شخ�س 

ل يزالون يف املدينة بينهم عدد كبري من الطفال .
ال�شخا�س  غالبية  والطفال  الن�شاء  ي�شكل  حني  ويف 
الذين ل يزالون يف املدينة، ل تعلم اليوني�شف مكان 
وجود الرجال الذين كانوا ي�شكنون املدينة، بح�شب ما 

ا�شارت مريكادو.
حليف  اللبناين  اهلل  وح��زب  ال�شوري  اجلي�س  واطلق 
تعترب  التي  الق�شري  على  هجوما  ال�شد،  ب�شار  نظام 
ل��ل��ن��ظ��ام لن ه���ذه املدينة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  حت��دي��ا رئ��ي�����ش��ي��ا 
تربط دم�شق بال�شاحل، قاعدتها اخللفية، لكن اي�شا 
بالن�شبة ملقاتلي املعار�شة لنها ت�شتخدم كنقطة عبور 

لال�شلحة واملقاتلني من لبنان املجاور.

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

على  املا�شية  قبل  الليلة  النار  اإ�شرائيليون  جنود  فتح 
ه����دف ����ش���وري ب��ع��د ت��ع��ر���ش��ه��م لإط������الق ن����ار م�شدره 
املحتلة، وفق ما  ال�شورية يف ه�شبة اجل��ولن  الأرا�شي 
للجي�س  دوري��ة  اإن  البيان  وق��ال  بيان  يف  اجلي�س  اأعلن 
قرب  ن��ار  لإط���الق  الليل  خ��الل  تعر�شت  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ت�شجل  واإن��ه مل  ال�شورية يف ه�شبة اجل���ولن،  احل��دود 
واأ�شاف  لأ�شرار.  اآليتهم  تعر�شت  اإ�شابات يف حني  اأية 
اأن اجلنود ردوا بفتح النار ب�شكل دقيق واأ�شابوا م�شدر 
اإن  اإذاع��ة اجلي�س الإ�شرائيلي  . وبدورها قالت  النريان 
احلادث الذي وقع ام�س هو ثالث حادث اإطالق نار على 

التوايل يقع عرب احلدود هذا الأ�شبوع.
وكان حادث مماثل وقع ليلة الأحد حني �شقط ر�شا�س 

اأطلق من �شوريا على ه�شبة اجلولن املحتلة.
وذكرت و�شائل الإعالم املحلية اأن النريان �شقطت على 

ذلك  اأثر  وعلى  اإ�شرائيلية،  دوري��ة ع�شكرية  مقربة من 
اإ�شرائيل �شكوى اإىل القوة الدولية ملراقبة ف�س  رفعت 

ال�شتباك املنت�شرة يف اجلولن.
الو�شع  توتر  �شنتني،  قبل  �شوريا  يف  ال��ن��زاع  ب��دء  ومنذ 
يف اجل��ولن، لكن احل��وادث ك�شقوط قذائف �شورية يف 
بقيت  اإ�شرائيلي  حتذيري  ور�شق  الإ�شرائيلي  اجلانب 

حتى الآن حمدودة ن�شبيا.
ويعزو امل�شوؤولون الإ�شرائيليون حتى الآن اإطالق النار 
القريبة  امل�شافة  ب�شبب  اأخطاء  اإىل  ال�شورية  والقذائف 

للمعارك بني اجلي�س واملقاتلني ال�شوريني.
وحتتل اإ�شرائيل التي ل تزال يف حالة حرب مع �شوريا 
م��ن ه�شبة  م��رب��ع  ك��ل��م   1200 ح���وايل   1967 م��ن��ذ 

اجلولن.
وما زالت �شوريا ت�شيطر على 510 كلم من اجلولن، 
بوقف  التقيد  بفر�س  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن  ق��وة  وت��ق��وم 

اإطالق النار بني البلدين.

ي��ك��ون ل��دي��ه م��ا يكفي من  اأن  ل��الج��ت��م��اع لب���د 
الثقل للتفاو�س عن جدارة.

الئ���ت���الف  اأن  ال����ث����اين  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي  وذك������ر 
ال�شماء  بع�س  بالفعل  اعترب  ال�شوري  الوطني 
اأي���ه���ا وي�شارك  ي��ح��دد  ل��ك��ن��ه مل  م��ق��ب��ول��ة  غ���ري 
التخطيط  يف  وث���ي���ق  ب�����ش��ك��ل  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ان 

ملحادثات ال�شالم.
ويف ال�شبوع املا�شي قلل ال�شد من فر�س جناح 
خطط املحادثات التي اأعلنتها الوليات املتحدة 
ورو�شيا ب�شكل مفاجيء قبل ا�شبوعني والتي من 
املقرر اأن جترى يف مدينة جنيف ال�شوي�شرية يف 

يونيو حزيران.

نظام �الأ�ضد يحدد فريقًا للتفاو�س مع �ملعار�ضة

��ضتباكات بني �جلي�س و�ملتمردين يف �لكوجنو

�ليوني�ضف تطلق ند�ء حلماية �ملدنيني يف �لق�ضري

�إ�ضر�ئيل ترد على �إطالق نار يف �جلوالن 

•• عوا�صم-وكاالت:

تناولت بع�س ال�شحف الأمريكية 
ب��ال��ن��ق��د وال��ت��ح��ل��ي��ل احل����رب التي 
تع�شف ب�شوريا، وت�شاءلت اإحداها 
بت�شليح  رو�شيا  ا�شتمرار  �شر  عن 
ن��ظ��ام الأ����ش���د؟ وق��ال��ت اأخ����رى اإن 
يعود  الأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر 
لل�شرق الأو�شط لدعم جهود حل 
ال��ت��ي تع�شف  ال�����ش��وري��ة  ل���الأزم���ة 

بالبالد منذ اأكرث من �شنتني.
نيويورك  �شحيفة  ت�شاءلت  فقد 
ت��امي��ز ع��ن ���ش��ر ا���ش��ت��م��رار رو�شيا 
ال�شوري  ال��رئ��ي�����س  ن��ظ��ام  ب��دع��م 
واأ�شارت  بال�شالح؟  الأ���ش��د  ب�شار 
�شعيفة  اأم��ل  بارقة  هناك  اأن  اإىل 
الوليات  ب��ذل��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ه��ود 
ق����ب����ل نحو  امل����ت����ح����دة ورو������ش�����ي�����ا 
لالأزمة  ح���ل  لإي���ج���اد  اأ���ش��ب��وع��ني 
ال�شورية املتفاقمة، والتي تع�شف 

بالبالد منذ اأكرث من عامني.
ا�شتمرار  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 
م���و����ش���ك���و ب����دع����م ن����ظ����ام الأ�����ش����د 
اأ�شباب  ب��ني  م��ن  يعترب  بال�شالح 
ا�����ش����ت����م����رار احل���������رب ال����دم����وي����ة 
امل�شتعرة يف �شوريا، م�شرية اإىل اأن 
اأر�شلت قبل فرتة وجيزة  مو�شكو 
اأ�شلحة متطورة اإىل الأ�شد متثلت 
يف �شواريخ كروز امل�شادة لل�شفن، 
دفاع  اأ�شلحة  اإر���ش��ال  تعتزم  واأن��ه��ا 
اإىل النظام  اأخرى  جوي متطورة 

ال�شوري.
ب�����الأزم�����ة  م���ت�������ش���ل  �����ش����ي����اق  ويف 
ال�����ش��وري��ة، ق��ال��ت جم��ل��ة ت���امي اإن 
الأم��ريك��ي جون  وزي��ر اخلارجية 

ال�شرق  اإىل  ال��ب��ارح��ة  ع���اد  ك���ريي 
الرابعة  ل��ل��م��رة  وذل���ك  الأو����ش���ط، 
م���ن���ذ م�������ار��������س-اآذار امل���ا����ش���ي، يف 
�شلطنة  ب���زي���ارة  ي���ب���دوؤه���ا  ج��ول��ة 
فل�شطني  اأي�����ش��ا  وت�شمل  ُع��م��ان، 
الأردن  ي����زور  واأن�����ه  واإ����ش���رائ���ي���ل، 
اليوم الأربعاء لبحث حٍل �شيا�شي 

تفاو�شي لالأزمة يف �شوريا .
ي�شت�شيف  اآخ����ر،  م�شتوى  وع��ل��ى 
جديدا  اج��ت��م��اع��ا  ال���ي���وم  الأردن 
ال�شعب  اأ������ش�����دق�����اء  مل���ج���م���وع���ة 
ال�������ش���وري، وذل�����ك مل��ن��اق�����ش��ة عقد 
���ش��وري��ا يف  ب�����ش��اأن  م���وؤمت���ر دويل 
�شمي  امل���ق���ب���ل  ي���ون���ي���و-ح���زي���ران 
اجتماع  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا   ،  2 جنيف 

اأن  اإىل  بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة 
اجل��ي�����س ال�����ش��وري احل���ر يخو�س 
النظام  ق��وات  مع  �شارية  معارك 
م����دع����وم����ة م�����ن ع���ن���ا����ش���ر ح���زب 
بريف  الق�شري  يف  اللبناين  اهلل 
اأ�شفر  مم��ا  ال��ب��الد،  و�شط  حم�س 
ال��ع�����ش��رات من  ع��ن مقتل وج���رح 
يقاتلون  ال��ذي��ن  احل���زب  عنا�شر 

داخل الأرا�شي ال�شورية.
اجلي�س  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
احل��ر اأع��ل��ن ع��ن ���ش��ده حماولت 
وعنا�شر  النظام  ق��وات  بها  تقوم 
حزب اهلل لقتحام مدينة الق�شري، 
موؤكدا يف بيان اأن حزب اهلل و�شع 
يف  الع�شكرية  وق��ي��ادات��ه  قوته  ك��ل 

يونيو-حزيران   30 يف  ج��ن��ي��ف 
على  اتفاقا  اأنتج  والذي   2012
ظل  ���ش��وري��ا  يف  �شيا�شية  ت�����ش��وي��ة 

حربا على ورق.
�شحيفة  اأ�����ش����ارت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
مونيتور  ���ش��اي��ن�����س  ك��ري�����ش��ت��ي��ان 
اإىل  ق����ادم جم����ددا  ك���ريي  اأن  اإىل 
ال�شرق الأو���ش��ط، وذل��ك من اأجل 
لالأزمة  حل  لإيجاد  اجلهود  دفع 

ال�شورية.
اخلارجية  وزي����ر  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
قبل  اأك������د  اأن  ���ش��ب��ق  الأم�����ريك�����ي 
اأي��ام اأن ب��الده ما زال��ت تعتقد اأن 
الأ�شد لن يكون جزءا من حكومة 
اأ�شارت  كما  ���ش��وري��ا.  يف  انتقالية 

يعتربها  لأن����ه  ال��ق�����ش��ري،  ج��ب��ه��ة 
وي�شار  فا�شلة وحمورية.  معركة 
اأن اجلي�س احلر نفى و�شول  اإىل 
و�شط  اإىل  ال�شوري  النظام  ق��وات 
اأن  ال���ق�������ش���ري، م�����وؤك�����دا  م���دي���ن���ة 
اأطرافها،  على  ت��دور  ال�شتباكات 
وعنا�شر  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  وت���وع���د 
حزب اهلل مبفاجاآت ويتزامن ذلك 
مع ا�شتمرار ق�شف جوي ومدفعي 
املدينة  ع���ل���ى  وم���ك���ث���ف  ع���ن���ي���ف 
اللبنانية  احل����دود  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة 
القتلى  م���ن  ك���ب���ريا  ع�����ددا  اأوق������ع 
الق�شري،  ���ش��ك��ان  م��ن  واجل���رح���ى 

وفق بيان اجلي�س احلر.
الرئي�س  اأدان  اخ��رى،  ناحية  من 
�شليمان  م���ي�������ش���ال  ال����ل����ب����ن����اين 
الق�شف ال��ذي ط��اول فجر ام�س، 
بالده  ح���دود  ع��ل��ى  ع��ك��ار  منطقة 
م���ع ���ش��وري��ا م���ا اأوق�����ع ع�����دداً من 
على  اللبنانيني  وحث  الإ�شابات، 
�شوريا  يف  للقتال  الإجن����رار  ع��دم 
�شليمان  اإن  رئ��ا���ش��ي،  ب��ي��ان  وق���ال 
اأدان ما تعر�شت له منطقة عكار 
�شوريا،  م�����ش��دره��ا  ق���ذائ���ف  م���ن 
و���ش��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ع���دم اإجن���رار 
القتال  اىل  اللبنانيني  الأف��رق��اء 
ال��دائ��ر يف ���ش��وري��ا.. ح��ر���ش��اً على 
م�شتقرة  الداخلية  ال�شاحة  اإبقاء 

�شيا�شياً واأمنياً .
اللبنانيني  ام������ام  اأن  واأ������ش�����اف 
�شيا�شية  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
واجتماعية  ودمي�����وق�����راط�����ي�����ة 
تفر�س اأن تكون حمط اهتمامهم 
اأمر  اأي  قبل  وق��ي��ادات،  م�شوؤولني 

اآخر .

�صليمان يدعو اللبنانيني لعدم القتال يف �صوريا 

ت�ضليح رو�ضيا لالأ�ضد يطيل �أمد �حلرب �الأهلية 

مع�شكر  لزيارة  اأئمة  جمموعة  اإىل  بالن�شمام  اأعماله  اأوىل  يف  �شيقوم 
الع��ت��ق��ال ال��ن��ازي يف اأو���ش��ف��ي��ت��ز، وم��ن ث��م ال��ت��وج��ه اإىل امل��وؤمت��ر الدويل 

للمنتدى العاملي ملحاربة معاداة ال�شامية يف القد�س.
وجاء تعيني فورمان بالتزامن مع �شدور تقرير احلريات الدينية لعام 
حول  لل�شامية  العداء  يف  الزيادة  اأن  اعترب  الذي  وا�شنطن،  يف   2012

العامل تثري قلقا كبريا .
ميهد  ال�شامية  م��ع��اداة  ع��ن  ال�شيا�شيني  تغا�شي  اأن  التقرير  واع��ت��رب 
ال��ط��ري��ق ل���ش��ت��م��راره��ا ومن��وه��ا ح��ول ال��ع��امل، واأ���ش��ار باخل�شو�س اإىل 
حكوميني  م�شوؤولني  عن  �شدرت  لل�شامية  ع��داء  عن  تعرب  ت�شريحات 
وزعماء دينيني وو�شائل الإعالم وخ�شو�شا يف فنزويال وم�شر واإيران، 

اأدت يف بع�س الأحيان اإىل اعتداءات وعنف .

•• وا�صنطن-وكاالت:

عّينت الوليات املتحدة الأمريكية مبعوثا خا�شا جديدا ملراقبة وحماربة 
اأ�شدرته  الذي  الدينية  احلريات  تقرير  حذر  حني  يف  ال�شامية،  معاداة 
وزارة اخلارجية الأمريكية من ت�شاعد معاداة ال�شامية والقوانني التي 

ت�شتخدم ل�شتهداف الأقليات الدينية.
واأعلنت وزارة اخلارجية يف بيان تعيني اإيرا فورمان -الذي عمل لفرتة 
خا�شا  مبعوثا  القومي  اليهودي  الدميقراطي  للمجل�س  مديرا  طويلة 
التي  روزن��ت��ال  لهانا  خلفا  وذل���ك   ، ال�شامية  م��ع��اداة  مل��راق��ب��ة وحم��ارب��ة 

ا�شتقالت العام املا�شي.
واأ�شارت الوزارة اإىل اأن فورمان وهو خريج جامعتي هارفرد و�شتانفورد 

•• كين�صا�صا-رويرتز:

الدميقراطية  ال��ك��وجن��و  جي�س  ب��ني  ا���ش��ت��ب��اك��ات  دارت 
ومتمردين لليوم الثاين قرب مدينة جوما ب�شرق البالد 
مما يهدد �شالما ه�شا دام �شتة اأ�شهر قبل اأيام من زيارة 

المني العام ملنظمة المم املتحدة بان جي مون.
وتبادلت القوات احلكومية ومتمردو حركة 23 مار�س 
�شباح  من  الوىل  ال�شاعات  منذ  ب�شراوة  النار  اط��الق 
ام�س واأورد اجلانبان اأنباء عن �شقوط عدد من القتلى 

واتهم كل منهما الخر ببدء ال�شتباكات.
وق���ال ال��ك��ول��ون��ي��ل اأول��ي��ف��ي��ي��ه ه��ام��ويل امل��ت��ح��دث با�شم 
اجل��ي�����س ل��روي��رتز ح��اول��ت ح��رك��ة 23 م��ار���س اقتحام 

مواقعنا ونحن ب�شدد �شدها.. نحن على ثقة بالغة.
وهذا اأول اقتتال منذ نوفمرب ت�شرين الثاين عندما هزم 
23 مار�س القوات احلكومية و�شيطروا لفرتة  مقاتلو 
ق��وات حفظ  انت�شار الف من  ق�شرية على جوما رغم 

كابا�شا  اأم���اين  وق���ال  امل��ت��ح��دة.  ل��المم  التابعة  ال�����ش��الم 
املتحدث با�شم 23 مار�س ان املتمردين تعر�شوا لق�شف 
للحركة  الع�شكري  ال��ق��ائ��د  وان  ال��ث��اين  ل��ل��ي��وم  ���ش��دي��د 
�شولتاين ماكينجا اأعطى اأوامره بالرد واأ�شاف يبدو اأن 
احلكومة تريد القتال.. ل توجد رغبة �شيا�شية يف اقرار 

ال�شالم من خالل ت�شوية يجري التفاو�س عليها.
وت��ع��رثت حم��ادث��ات ال�����ش��الم ب��ني 23 م��ار���س وحكومة 
المم  وتن�شر  كمبال  الوغندية  العا�شمة  يف  الكوجنو 
ق���وة تدخل  3000 ج��ن��دي يف اط����ار  امل��ت��ح��دة ح����وايل 
لتعزيز مهمة حفظ ال�شالم التي ي�شارك فيها 17 األف 
فرد. وهذه القوة مكلفة بتحييد اجلماعات امل�شلحة يف 
�شرق الكوجنو مبا فيها حركة 23 مار�س ومن املقرر ان 
ي�شل بان ورئي�س البنك الدويل اىل جوما هذا ال�شبوع 
الدائر  ال�����ش��راع  ل��ل��ف��ت الن���ظ���ار اىل  ت��ه��دف  زي����ارة  يف 
يف ال��ك��وجن��و م��ن��ذ ن��ح��و 20 ع��ام��ا ول��ق��ي ف��ي��ه املاليني 

حتفهم.
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العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1019    عم جز- م ع -ب- اأظ

مدعي/ رفيق ال�شالم �شوهار اهلل اجلن�شية : بنغالدي�س   مدعي عليه: ايه تي 
ام للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  ام  تي  ايه  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/3550    عم جز- م ع -ب- اأظ

مدعي/ زهور عبا�س ب�شري احمد اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: فالك �شري 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت 
عمالية املطلوب اعالنه/ فالك �شري للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  مزيد  العمالية  املحكمة 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/08
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/323    مد جز- م ر-ب- ع ن

ديبال  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  علي  ا�شاقي  هرياديا  م  �س  مدعي/ 
اثبات  الدعوى:  وا�شالتنا كول�شينغي كول�شينغي اجلن�شية: �شريلنكا مو�شوع 
بيع �شيارة   املطلوب اعالنه/ ديبال وا�شالتنا كول�شينغي كول�شينغي اجلن�شية: 
�شريلنكا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاء   امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية 
- الكائنة املركز الداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/509جت جز- م ر-ب- ع ن

الدولية  املالحه  عليه:  مدعي  م�شر  اجلن�شية:  الفار  حممد  حممد  معتز  مدعي/ 
الب�شاعة  ا�شرتداد  الدعوى:  مو�شوع  المارت  اجلن�شية:  الربي  ال�شحن  خلدمات 
الربي  ال�شحن  خلدمات  الدولية  املالحه  اعالنه/  املطلوب  درهم   2500 قيمتها  او 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارت   اجلن�شية: 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر  الثالثاء  املحكمة يوم  وحددت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري   املركز  الكائنة   -
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1282    عم جز- م ع -ب- اأظ

مدعي/ �شم�س القمر �شم�س التمريز اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: ال�شواعد 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الذهبية 
عمالية املطلوب اعالنه/ ال�شواعد الذهبية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/418    عم جز- م ع -ب- اأظ

مدعي/ مر�شيد عامل انار اهلل اجلن�شية: بنغالدي�س    مدعي عليه: �شلطان �شعيد 
زهور لعمال البالط والرخام اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/ �شلطان �شعيد زهور لعمال البالط والرخام اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
 اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   660و 2013/663    عم جز- م ع -ب- اأظ

مدعيان/ 1- حممود رهول امني قطب علي 2- خالد احمد عبدالقادر اجلن�شية: 
بنغالدي�س مدعي عليه: ال�شغال ال�شريعة للنجارة واحلدادة امل�شلحة اجلن�شية: 
ال�شغال  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  
حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  امل�شلحة  واحلدادة  للنجارة  ال�شريعة 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/29
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

ا عالن  فقدان �شهادات ا�شهم 
فقدت ورثة/ ماجد حممد �شالح-المارات  

�شهادات ا�شهم عدد 3
�شهماً  220 بعدد   )104232( رقم  �شهادة   )1

�شهماً  4 بعدد    )113141( رقم  2(�شهادة 
�شهماً  22 بعدد   )122913( رقم  �شهادة   )3

ي�شلمها اىل  ب��ان  م��ن يعرث عليها  ال��رج��اء   - ات�����ش��الت  م��ن  ���ش��ادرة 
)ات�شالت( او الت�شال برقم )050/6298444( عادل ماجد-م�شكورا

اعالن تعديل  ال�شم
انا جاردين فينود نيف�س ثاجناراج، احمل جواز ال�شفر رقم اف- 
2615857 والد الطفلة كاتلني نيفي�س والتي حتمل جواز ال�شفر 
الدائم  العنوان    2011/4/25 يف  ال�شادر   4718509 جيه-  رق��م 
ايانافارام-  ناغر-  ثريوفاللوفار  �شرتيت،  مادهاكويل   75 رقم 
ابوظبي-  يف  احل��ايل  املقيم  الهند  تاملنادو،   600023 �شيناي- 
لي�شبح  نيفي�ض  كاتلني  القا�شر  ابنتي  ا�شم  بتغيري  اقوم  بهذا 

كاتلني جاردين لتنفيذ ذلك فوراً.  

اعالن تعديل  ال�شم
ف��ي��ل��ي��ب وحت���م���ل ج������واز �شفر  اآن  ف��ي��ل��ي��ب وال������د  ����ش���ريي���ل  ان�����ا 
)H0109189( مكان ال�شدار بامارة دبي بتاريخ 2009/5/25 
باثاناما�شيتا  كونني  بو،  فاكيار  فان�شيبارا  منزل  يف  دائم  مقيم 
، ك��ريال- 689698 ومقيم حاليا يف ابوظبي ارج��و منكم تغيري 
 )G7565542( رق��م  ه��ن��دي  �شفر  ج���واز  يحمل  ال���ذي  ال���ش��م 
ال�شادر يف تريفاندرم، بتاريخ 2008/6/5 من اآنن فيليب اىل اآن 

ايل�صا فيليب باأ�شرع وقت ممكن.

اعالن تعديل  ال�شم
ان����ا ���ش��ريي��ل ف��ي��ل��ي��ب وال�����د اي���ف���ي ف��ي��ل��ي��ب وحت���م���ل ج�����واز �شفر 
)H0109189( مكان ال�شدار بامارة دبي بتاريخ 2009/5/25 
باثاناما�شيتا  كونني  بو،  فاكيار  فان�شيبارا  منزل  يف  دائم  مقيم 
، ك��ريال- 689698 ومقيم حاليا يف ابوظبي ارج��و منكم تغيري 
 )K9347742( رق��م  ه��ن��دي  �شفر  ج���واز  يحمل  ال���ذي  ال���ش��م 
فيليب  ايفي  ا�شم  من   2013/3/7 بتاريخ  ابوظبي،  يف  ال�شادر 

اىل ايفي ماريا فيليب  باأ�شرع وقت ممكن.

فقدان جواز �شفرت
�شيرتا  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
ليخا بالكري�شنان - هندي 
اجلن�شية  -  ج��واز �شفرها 
)5749177(�شادر  رقم 
من الهند   من يجده عليه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

050/6600681

فقدان جواز �شفرت
حم�شن  امل������دع������و/  ف�����ق�����د  
حممد - بريطانيا اجلن�شية  
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز    -
)512526287(   �شادر 
م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

056/6850208

فقدان جواز �شفرت
فقدت  املدعوة/ جوال رئيف 
ن�شر    - لبناين   اجلن�شية  
رق����م  ����ش���ف���ره���ا  ج���������واز    -
�شادر     )1375800(
م���ن الم��������ارات م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/2333462

فقدان جواز �شفرت
فقد  املدعو/ يو�س رو�شميني 
بت ادن اوناب       - اندوني�شية   
�شفرها  ج����واز    - اجل��ن�����ش��ي��ة  
�شادر     )774240( رق���م 
ان��دون��ي�����ش��ي��ا م���ن يجده  م���ن 
رقم       بتليفون  الت�شال  عليه 

050/6134566

فقدان جواز �شفرت
فقد  املدعو/ هاربال �شينغ 
�شوخديب �شينغ       - هندي   
اجلن�شية  -  ج��واز �شفره 
  )2929150( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم       الت�������ش���ال 

050/9723116

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د  امل�����دع�����و/ ع����ب����داهلل عمر 
ع��ب��داهلل ح�����ش��ني ن����زال  - اردين   
اجل��ن�����ش��ي��ة  -  ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
ممن  ال��رج��اء   )K430533(
القن�شلية  اىل  ت�شليمه  ي��ج��ده 
الردنية بدبي او اىل اقرب مركز 
الرقمٍ    على  الت�شال  او  �شرطة 

050/5954535

فقدان جواز �شفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ ج����م����ال 
قا�شم  ح�����ش��ني  ع��ب��دال��ن��ا���ش��ر 
علي- ميني اجلن�شية -  جواز 
 )4284417( رق��م  �شفره 
اليمن م��ن يجده  ���ش��ادر م��ن 
رقم       بتليفون  الت�شال  عليه 

050/3675566

فقدان جواز �شفرت
امل����دع����و/ ع���ل���ي احمد  ف���ق���د  
باك�شتاين  ب���خ�������س-  ك������رمي 
اجل��ن�����ش��ي��ة   -  ج�����واز �شفره 
�شادر   )1158451( رق��م 
يجده  م�����ن  ب���اك�������ش���ت���ان  م�����ن 
رقم       بتليفون  الت�شال  عليه 

050/2826755

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

اإعــــــــــالن
املعدات  لتجارة  ال�ش�����ادة/جالك�شي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1236718 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مقبول احمد عبدالغني )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عبيد مبارك العبد املن�شوري )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شبري احمد حممد ح�شني بالوجي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شكيب �شبري احمد بالوجي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مرمي غلوم ر�شا عبداهلل الب�شتكي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

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

CN 1503747:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف عي�شة حممد را�شد املزروعي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   

 اعــــــــــــالن
ال�شادة/اآرت  بان  والثقافة  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
�شياحية  رخ�شة  ذ.م.م  والقوارب  اليخوت  لتاأجري  مارين 
الرخ�شة  الغاء  يف  رغبتهم  ابدو  قد   TL11616 رقم 

وف�شخ عقد ال�شراكه
الجراء  هذا  على  العرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�شبوع ميالدي من تاريخ 
اي  الهيئة غري م�شوؤولة عن  ن�شر هذا العالن وال فان 
�شت�شتكمل  املده حيث  انق�شاء هذه  بعد  او دعاوي  حقوق 

الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�شياحية

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 168183       بتاريخ:2012/1/22 م
  HUES با�ش��م:هيوز

وعنوانه:دبي الرباحة ، �س.ب:5245 ، هاتف: 042365566، فاك�س: 042365666
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات وخدمات اليواء املوؤقت . 
الواق�عة بالفئة:43

بي�شاء .   خلفية  على  البي�س  باللون   HUES و�شف العالمة:كلمة
ال�ش��رتاطات:ل يوجد . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 191752       بتاريخ:2013/5/15 م
با�ش��م:مركز جيون للتجميل و�شبا ذ.م.م  

geyon.me@gmail.com :وعنوانه:العني ، �س.ب:80535 ، هاتف: 0506228228 ، الربيد اللكرتوين
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

مركز تدليك وا�شرتخاء حمام �شرقي للن�شاء ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للن�شاء مركز جتميل وعناية 
�شخ�شية للن�شاء . 
الواق�عة بالفئة:44

من  نهايتها  ويف  مميز  ب�شكل  مكتوب  الفاحت  الزرق  باللون  بجعه  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
املنت�شف �شكل ورقة �شجر ا�شفل ال�شكل جيون باللون ال�شود وبخط مميز وعلى ي�شارها GEYON باللون 

ال�شود وبخط مميز مع تداخل الحرف مع بع�شها البع�س ال�شكل على خلفية باللون البي�س .  
ال�ش��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر التعديالت املو�شحة ادناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: / /200 م املودعة حتت رقم: 4184 
بتاريخ:1995/6/24م امل�شجلة حتت رقم:1940 

با�ش��م:جمموعة احلبتور �س.ذ.م.م  
وعنوانه:ال�شفا الثانية ، �شارع الو�شل ، دبي ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
خدمات ادارة وموؤ�ش�شات اعمال جتارية . 

الواق�عة بالفئة:35
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) ( - ) / / 200م(

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بران فودز ليمتد �س م ح

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 57317
با�ش��م:ال�شيد/اح�شن خان �شودهري بن ماجور جرنال اجمد خان �شودهري

وعنوانه:عجمان ، �س.ب:21032 ، المارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم:)48091(   بتاريخ:2004/8/14

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/11/29 وحتى تاريخ : 2023/11/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بران فودز ليمتد �س م ح

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 57318
با�ش��م:ال�شيد/اح�شن خان �شودهري بن ماجور جرنال اجمد خان �شودهري

وعنوانه:عجمان ، �س.ب:21032 ، المارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم:)48088(   بتاريخ:2004/8/14

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/11/29 وحتى تاريخ : 2023/11/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 58694         بتاريخ : 2004/2/4م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /       م

با�ش��م: فال�س اند بارترنز ا�س. بي. ايه.
وعنوانه: فيا تايبولو 6، 35019 متبولو )بي دي(، ايطاليا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
، مالب�س  �شبا�شب   ، �شنادل  اأب���واط،   ، اأحذية منخف�شة   ، اأحذية مطاطية   ، اأحذية جلدية   ، ال��راأ���س  اأغطية 
اجلمباز ، معاطف املطر ، العباءات ، بالطني ق�شرية ، بلوزات ، ب��دلت ، تنانري ، ب��دلت رج��ايل ، بالطني ، 
مالب�س الأطفال ، معاطف ر�شمية ، الرداء ال�شروايل ، املعاطف الطويلة ، مالب�س الأطفال ، ف�شاتني ال�شهرة ، 
جاكيتات ، ثوب ن�شائي بدون اأكمام ، جينز ، ثوب للرق�س ، اأرواب احلمامات ، املالب�س الداخلية ، بدلت �شباحة 
قم�شان حمبوكة من   ، داخلية  قم�شان   ، الن�شاء  ، مالب�س  ن�شائي  قمي�س   ، ريا�شة  �شريت  تي   ، �شويرتات   ،
ال�شوف ، �شرتة �شوفية ، بيجامات ، تنورة حتتية ق�شرية ، قمي�س البولو ، ربطات العنق ، قفازات للحماية 
من الربد ، �شالت ، معاطف للكتفني ، اأو�شحة ، اجلوارب الطويلة اأو الق�شرية ، مالب�س م�شدودة على اجل�شم 

، اأحزمة مالب�س
بالفئة: 25

و�شف العالمة:عبارة عن الكلمات الالتينية COME AS YOU ARE باللون الأ�شود 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  22  مايو 2013 العدد 10799

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 189209       بتاريخ:2013/3/27 م
با�ش��م:ال�شركة العربية لالبعاد والت�شاميم الداخلية ذ.م.م  

وعنوانه:ابوظبي ، املطار ، �س.ب:567 ، هاتف: 024465012 ، فاك�س: 024465013 ، الربيد اللكرتوين.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

اعمال الت�شميم الداخلي )الديكور( . 
الواق�عة بالفئة:42

باللون   INTERIORS وبجانبها  الفاحت  البني  باللون   ARCOI عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
ال�شود والنقاط فوق احلرف )I( باللون البني الفاحت .  

ال�ش��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مايو 2013 العدد 10798
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القدم  ك��رة  للجنة   2013-2012 مو�شم  �شجل 
لل�شيدات التابعة ملجل�س اأبوظبي الريا�شي، جناحات 
1080 لعبًة  كبرية وم�شاركة قيا�شية و�شلت اىل 
وال�شيدات،  والنا�شئات  للفتيات  الدوري  يف بطولت 
اأقيمت مناف�شاتها على  بجانب كاأ�س الإم��ارات التي 

مدى اأربعة ا�شهر.
اأعلن عن ذلك يف احلفل اخلتامي الباهر الذي اقيم 
�شباط  بنادي  اجلاهلي  امل�شرح  يف  الول  اأم�س  ي��وم 
القدم  كرة  بتنظيم جلنة  باأبوظبي  امل�شلحة  القوات 
لل�شيدات التابعة ملجل�س ابوظبي الريا�شي وذلك يف 

ختام براجمها واأن�شطتها الكروية.
ح�شر احلفل �شعادة حممد �شامل الظاهري الرئي�س 
التنفيذي لقطاع املدار�س مبجل�س ابوظبي للتعليم 
وح�شن لوتاه مدير اإدارة الرتبية الريا�شية يف وزارة 
الها�شمي  ون���دى  اح��م��د  وم�شلم  والتعليم  الرتبية 
وعلياء احلو�شني اأع�شاء جلنة كرة القدم لل�شيدات ، 
وعلي جا�شم مدير احتاد الريا�شة املدر�شية وحممد 
والريا�شة  لل�شباب  العامة  الهيئة  ممثل  اجل��اب��ري 
والرائد ماهر بن حيدر ممثل اإدارة الطوارئ وامن 
و�شلطان   ، دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  املن�شات 
ع��ب��د ال��رح��م��ن م���دي���ر ال��ف��ع��ال��ي��ات مب��وؤ���ش�����ش��ة دبي 

اأولياء  من  كبري  ح�شد  بجانب   ، الإ�شعاف  خلدمات 
يف  الثالثة  باملراكز  الفائزة  الفرق  ولعبات  الأم��ور 
وكاأ�س  وال�شيدات  والنا�شئات  الفتيات  دوري���ات  ك��ل 

المارات.
جلنة  كلمة  احلفل  بداية  يف  الها�شمي  ن��دى  واألقت 
بالنيابة  فيها  تقدمت  ال��ت��ي  لل�شيدات  ال��ق��دم  ك��رة 
عن رئي�شة جلنة كرة القدم لل�شيدات �شعادة حف�شة 
اآيات  باأ�شمى  اللجنة،  اأع�شاء  كافة  وبا�شم  العلماء 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ملقام  وال��ع��رف��ان  ال�شكر 
العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  الم���ارات  ام  مبارك 
ودورها  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  العلى  الرئي�س 
الريا�شية  ال��ن��ه�����ش��ة  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ك��ب��ري  ال���ري���ادي 
ل��ل��م��راأة الم��ارات��ي��ة يف �شتى امل���ج���الت، م��ع��رب��ة عن 
الكبرية  والرعاية  للدعم  والتقدير  ال�شكر  خال�س 
اآل نهيان  التي يوليهما �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�شي ، واهتمامه املبا�شر 
الريا�شة  م�����ش��رية  يف  والرت���ق���اء  ال��ت��ط��ور  بتج�شيد 
ومنها   ، وال��ري��ا���ش��ات  الأل��ع��اب  مبختلف  الن�شائية 
بنجاح  طريقها  �شقت  ال��ت��ي  الن�شائية  ال��ق��دم  ك���رة 
الفاعل  وح�شورها  مكانتها  على  وبرهنت  واق��ت��دار 
ومتثيلها امل�شرف لريا�شة المارات يف ال�شتحقاقات 

اخلارجية .
القدم  ك����رة  ال��ه��ا���ش��م��ي ان ح�����ش��ول جل��ن��ة  واأك������دت 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ج��ائ��زة  على  لل�شيدات 
مبارك للمراأة الريا�شية عن فئة تطوير املنتخبات 
على  قاطعا  دليال  اإل  ه��و  م��ا   ، الفاعلة  وامل�شاركات 
املحرتفة  وامل�����ب�����ادرات  وال����ربام����ج  اخل���ط���ط  ح��ج��م 
وكان   ، ال��ري��ا���ش��ي��ة  لل�شاحة  اللجنة  قدمتها  ال��ت��ي 
حتت  للفتيات  وطني  منتخب  تكوين  مقدمتها  يف 
يف  الأوىل  الر�شمية  م�شاركته  وت�شجيل  �شنة   14
ت�شفيات كاأ�س ا�شيا التي اختتمت يف الدوحة ب�شهر 
م��ار���س امل��ا���ش��ي ، ب��ج��ان��ب ذل���ك اإط����الق 20 مركزا 
م�شتوى  على  والنا�شئات  للفتيات  ك��روي��ا  تدريبيا 
الثاين على  ، وتنظيم للعام  ال�شبعة  الدولة  اإم��ارات 
التوايل دوريات للفتيات والنا�شئات بزيادة ملحوظة 
،بالإ�شافة  بطولة  ك��ل  امل�����ش��ارك��ة يف  ال��ف��رق  ع��دد  يف 
لكرة  والنا�شئات  للفتيات  الم��ارات  كاأ�س  اقامة  اىل 
القدم، وذلك اإميانا من اللجنة ب�شرورة ن�شر ثقافة 
اللعبة وتو�شيع قاعدتها وبناء فرق ومنتخبات على 
وتدرج  علمية  اأ�ش�س  وفق  العمرية  املراحل  م�شتوى 
�شليم ،مينحها التاألق والتميز يف م�شوارها الكروي.

اإطالق  �شهد   2013-2012 مو�شم  ان  واأ���ش��ارت 

فرق  خم�شة  مب�شاركة  لل�شيدات  ك��روي  دوري  اأول 
وهو الهدف الذي و�شعته اللجنة منذ بداية املهمة، 
يف  امل�شاركة  والفرق  الالعبات  بتطلعات  لالنطالق 
جميع املناف�شات، عرب بوابة البطولت املحلية ، التي 
متهد ملنتخبات وطنية قادرة على متثيل كرة القدم 
يف  الها�شمي  .وق��دم��ت  م�شرفة  ب�شورة  الم��ارات��ي��ة 
الريا�شي  ابوظبي  ملجل�س  والمتنان  ال�شكر  اخلتام 
واحتاد   ، اللعبة  ت��ق��دم  و�شاحب  الرئي�شي  ال��داع��م 
 ، والتعليم  الرتبية  ووزارة   ، القدم  لكرة  الإم���ارات 
وجمل�س ابوظبي للتعليم وجميع املكاتب التعليمية 
القيوين  واأم  والفجرية  وعجمان  وال�شارقة  دبي  يف 
املدر�شية  الريا�شة  احت��اد  بجانب   ، اخليمة  ورا����س 
والأهلي  ال�شارقة  ن��ادي��ي  با�شت�شافة  اأ���ش��ادت  كما   ،
واحتاد املوؤ�ش�شات ملباريات دوريات الفتيات والنا�شئات 

وال�شيدات.
منتخب  م�شاركة  ع��ن  م�شور  ع��ر���س  الكلمة  وت��ل��ت 
ت�����ش��ف��ي��ات ك��اأ���س ا�شيا  ���ش��ن��ة يف   14 ال��ف��ت��ي��ات حت��ت 
القدم  واأه��م ملحات دوري كرة  املا�شي،  ب�شهر مار�س 
�شهد  والذي  التدريبية  واملراكز  والنا�شئات  للفتيات 
تفاعال وحما�شا كبريا من لعبات الفرق املتواجدة 
يف قاعة امل�شرح واأعقبه عر�س الباليه املو�شيقي من 

طالبات مدر�شة الآفاق النموذجية، كما �شهد احلفل 
تكرمي ال�شركاء واجلهات الداعمة لأجندة الحداث 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  تنظمها  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ولت 
، جمل�س  الريا�شي  ابوظبي  وهم ) جمل�س  الدولة 
احتاد   ، والتعليم  الرتبية  وزارة   ، للتعليم  ابوظبي 
الريا�شة املدر�شية ، احتاد كرة القدم ، نادي �شباط 
القوات امل�شلحة ، نادي الأهلي ، نادي ال�شارقة ، اإدارة 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  املن�شات  وام��ن  ال��ط��وارئ 
دبي ، مدر�شة الآفاق النموذجية باأبوظبي ، موؤ�ش�شة 
دبي خلدمات الإ�شعاف ( ، بالإ�شافة اىل ذلك تكرمي 
، تثمينا مل�شاركته الر�شمية الأوىل  منتخب الفتيات 
العلمية  اللجنة  بجانب   ، ا�شيا  ك��اأ���س  ت�شفيات  يف 
والكوادر التحكيمية الن�شائية الوطنية، التي اأ�شرفت 

على قيادة جميع مباريات املو�شم الكروي.
وندى  ل��وت��اه  ال��ظ��اه��ري وح�شن  �شامل  وق��ام حممد 
مركز  ف��ري��ق  بتتويج  احل��و���ش��ن��ي  وع��ل��ي��اء  الها�شمي 
للفتيات ومركز  الم����ارات  ب��ك��اأ���س  اب��وظ��ب��ي  ت��دري��ب 
، ك��م��ا �شهد احلفل  ال��ن��ا���ش��ئ��ات  ب��ك��اأ���س  ت��دري��ب دب���ي 
تتويج مركز تدريب ال�شارقة-ال�شرقية بلقب دوري 
الريا�شي  ابوظبي  ون��ادي   ، �شنة   14 الفتيات حتت 
ب����دوري ال��ن��ا���ش��ئ��ات حت��ت 16 ���ش��ن��ة ، ب��ج��ان��ب ذلك 

الذهبية  بامليداليات  الريا�شي  ابوظبي  ن��ادي  ت��وج 
على  الأوىل  ل���ل���درج���ة  الم�������ارات  دوري  وب���ط���ول���ة 
فريق  الف�شية  امليداليات  ون��ال   ، ال�شيدات  م�شتوى 
ادامز ، يف حني ح�شل على املركز الثالث وامليداليات 

الربونزية فريق الظفرة .
الفتيات  ل���دوري  ال��ف��ردي��ة  اجل��وائ��ز  وع��ل��ى م�شتوى 
ال�شرقية  مركز  من  را�شد  �شالة  الالعبة  اختريت 
كاأف�شل لعبة يف دوري الفتيات، فيما نالت الالعبة 
ف��ط��ي��م ع��ب��د احل��م��ي��د م��ن م��رك��ز دب���ي ع��ل��ى اأف�شل 
ابراهيم  جنود  دبي  مركز  لعبة  وح�شلت   ، حار�شة 
على هدافة البطولة ، وحازت على الإداري��ة املميزة 
رفيقة الدخالوي من فريق را�س اخليمة ، وظفرت 
مدربة  الطرابل�شي  ه��دى  امل��م��ي��زة  امل��درب��ة  ب��ج��ائ��زة 
باأف�شل  النا�شئات فازت  ، ويف دوري  ال�شرقية  مركز 
الريا�شي  ابوظبي  نادي  الغافري من  لعبة طرفة 
، وحازت مرمي عبد اهلل من مركز تدريب دبي على 
اأف�شل حار�شة ، وذهبت جائزة هدافة البطولة ملرمي 
داود من نادي ابوظبي الريا�شي ، يف حني منح كا�س 
الإداري��ة املميزة لعفاف م�شطفى من مركز تدريب 
فاطمة  املتميزة  امل��درب��ة  بكاأ�س  وظ��ف��رت   ، ابوظبي 

الفوقي مدربة نادي ابوظبي الريا�شي.

اخلا�س  لالوملبياد  الإقليمية  الرئا�شة  وا���ش��ل��ت 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة  ال��دويل 
بالقاهرة   2013 لعام  الأول  ال�شنوي  اجتماعها 
ال���وه���اب الرئي�س  اأمي����ن ع��ب��د  امل��ه��ن��د���س  ب��راأ���ش��ه 
القليمية  الرئا�شة  اأع�����ش��اء  وبح�شور  القليمي 

، ح��ي��ث ت��ن��اول��ت الج��ت��م��اع��ات ا���ش��ت��ع��را���س م��ا مت 
مبختلف  اقليمية  وك���وؤو����س  دورات  م��ن  حتقيقه 
الرئا�شة  اأع�شاء  وخطة  الآن  حتي  املنطقة  دول 
للعام القادم كل يف جماله ، وما تبقي من دورات 

وكوؤو�س اقليمية .

2013 اق���ام���ة جم��م��وع��ة من  ح��ي��ث ���ش��ه��د ع����ام 
ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ك��ب��ريي امل���درب���ني اقيمت 
لكرة  امل��وح��ده  القليمية  الكاأ�س  ،ث��م  بال�شعودية 
القدم والتي اقيمت بدبي وهي الت�شفيات املوؤهلة 
 ،2014 ب���ال���ربازي���ل  ���ش��ي��ق��ام  ع����امل  ك���اأ����س  لأول 

وح�شلت ال�شعودية علي بطاقة التاأهل.
املر�شحة  ال��دول  ا�شتعرا�س  الجتماع  تناول  كما 
والتي   ،  2014 القليمية  الل��ع��اب  ل�شت�شافة 
�شوف ت�شهد 19 ريا�شة ومب�شاركة 1500 لعب 
ولعبه ، ويف اأكرب حدث ريا�شي يقام وفق قواعد 

الدورات الوملبية والألعاب العاملية .
زي��ادة عدد  ���ش��رورة  القليمي علي  الرئي�س  واأك��د 
العاملية  الل���ع���اب  امل�����ش��ارك��ون يف  امل��ن��ط��ق��ة  لع��ب��ي 

 ،  2015 اجنلو�س  بلو�س  �شتقام  التي  ال�شيفية 
ال�شابقة  اللعاب  اع��داد  عن  تزيد  اأن  يجب  واأنها 
عددهم  بلغ  وال��ت��ي   ،2011 باأثينا  اأقيمت  التي 
ي�شل  اأن  املتوقع  من  حيث   ، ولعبا  لعبا   923
ع���دد ال��الع��ب��ني ايل ال���ف لع���ب ولع��ب��ه ميثلون 
م���ن بني  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ج��م��ي��ع  ه���م  دول����ة  ال23 

7000 لعب ولعبه من 182 دولة .
املجل�س  اجتماع  ال��ع��ام  ه��ذا  اأح���داث  م��ن  و�شيبقي 
ال���ش��ت�����ش��اري مب�����ش��ق��ط ، وال������دورة الق��ل��ي��م��ي��ة يف 
والربنامج  لل�شباب  القليمي  وامل��وؤمت��ر  ال�شباحة 
�شبتمرب،والكاأ�س  يف  ب���دب���ي  و���ش��ت��ق��ام  ال�����ش��ح��ي 
الق��ل��ي��م��ي��ة يف ك���رة ال��ق��دم امل���وح���دة ل����دول �شمال 
وي�شهد   ، القادم  اكتوبر  بالقاهرة  �شتقام  افريقيا 

الر�شي  التن�س  يف  القليمية  ال���دورة  ال��ع��ام  اخ��ر 
ال��ق��ادة م��ن الالعبني  اقليمي لإع���داد  ، وم��وؤمت��ر 

والربنامج ال�شحي يف م�شقط.
القليمية  الرئا�شة  اأع�شاء  الجتماعات  �شارك يف 
عماد  وامل�شابقات  الريا�شة  م��دي��ر  نا�شر  حممد 

�شريف  والتدريب  الريا�شة  مدير  الدين  حميي 
فتوين  نيبال  وامل�شابقات،  الأل��ع��اب  مدير  الفويل 
الربنامج  مدير  الغندور  �شلمي  امل��ب��ادرات،  مدير 
نادين  و  الإداري  امل���دي���ر  ���ش��اك��ر  ن��ه��ل��ة  ال�����ش��ح��ي، 

حجازي من�شق املوقع الإلكرتوين واملطبوعات.

•• تغطية – املكتب االعالمي:

اآل خليفة رئي�س  اأعرب �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 
اللجنة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  الأع��ل��ى  املجل�س 
الأوملبية البحرينية عن خال�س تقديره للمت�شابقتان 
البحرينيتان ندى جم�شري ودانة زباري يف م�شابقة 

الرجل احلديدي والتي اأقيمت يف ا�شبانيا.
اأك���دت رغبة  واأك���د �شموه ب���اأن امل�����ش��ارك��ة الإي��ج��اب��ي��ة 
الفتاة البحرينية التواجد يف املحافل الريا�شية من 

اأجل اإبراز ا�شم مملكة البحرين عالياً.
ه���ذا م��اح��دث م��ع امل��ت�����ش��اب��ق��ت��ان ح��ي��ث متكنت ندى 
بطولة  يف  يف  �شاركتا  اللتان  زب���اري  ودان���ة  جم�شري 
الإ�شبانية بدعم  الرجل احلديدي مبدينة مايوركا 

بكل  ال�شباق  انهاء  نا�شر بن حمد من  من موؤ�ش�شة 
البحرينينات  ال�����ش��ي��دات  اول  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون��ا  جن���اح 

الالتي تتمكن من انهاء �شباق الرجل احلديدي.
 07:01:16 ال�شباق يف  انهاء  زب��اري من  ومتكنت 
���ش��اع��ة ف��ي��م��ا ان���ه���ت ج��م�����ش��ري امل�����ش��اب��ق��ات يف زمن 

07:24:25 �شاعة.
وكانت جم�شري وزباري قد �شاركتا يف ال�شباق بدعم 
رئي�س  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  م��ن 
اللجنة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  الأع��ل��ى  املجل�س 
الأوملبية البحرينية الرئي�س الفخري ملوؤ�ش�شة نا�شر 
املثالثة  ال��ظ��روف  تهيئة  على  عمل  ال��ذي  حمد  ب��ن 
امامهما من اجل حتقيق نتيجة طيبة يف هذا امللتقى 

الكبري.

قد  خليفة  اآل  ح��م��د  ب��ن  ن��ا���ش��ر  ال�شيخ  �شمو  وك���ان 
للبحرين  قبل مغادرتهما  وزب��اري  ا�شتقبل جم�شري 
للم�شاركة يف ال�شباق حيث اكد �شموه اأهميةامل�شاركة 
يف هذا املحفل الريا�شي باعتبارهما اأول بحرينيتان 
امل�شاركة توؤكد قدرة  اأن هذه  تتواجدان فيه معترباً 
الفتاة البحرينية على امل�شاركة يف خمتلف الفعاليات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وحت��ق��ي��ق الإجن�����ازات ال��ك��ب��رية للمملكة 
وت��اأك��ي��د ري��ادت��ه��ا ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي م�شيفا 
احلر�س  ك��ل  حري�شة  حمد  ب��ن  نا�شر  موؤ�ش�شة  اأن 
البحرينية يف هذا املحفل  الفتاة  على دعم م�شاركة 
الريا�شي وتقدمي كافة الت�شهيالت الالزمة لإجناح 

هذه امل�شاركة.
وبعد امل�شاركة الناجحة يف ال�شباق اعربت زباري عن 

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اىل  وتقديرها  �شكرها 
م�شابقة  يف  مل�شاركتها  الكبري  دعمه  على  خليفة  اآل 
و�شط  ا�شبانيا  يف  اق��ي��م��ت  ال��ت��ي  احل��دي��دي  ال��رج��ل 
م�شاركة كبرية من قبل خمتلف املت�شابقني اللذين 
مثلوا دول العامل معتربتا ان دعم �شمو ال�شيخ نا�شر 
بن حمد اآل خليفة كان له الف�شل الكبري يف حتقيق 
النتيجة اليجباية يف ال�شباق والتمكن من انهاءه يف 

فرتة زمنية جيدة.
وا�شارت زباري اىل ان انهاء �شباق الرجل احلديدي 
جاء لي�شجل ا�شمها كاأول بحرينية تتمكن من انهاء 
ال�شباقات  م��ن  يعد  ال��ذي  احل��دي��دي  ال��رج��ل  �شباق 
عاليا  بدنيا  ج��ه��دا  تتطلب  وال��ت��ي  وامل��ث��رية  القوية 
وهي  يت�شمنها  التي  الثالث  امل�شابقات  لقوة  نظرا 

اىل  م�شرية  واجل���ري  ال���دراج���ات  و���ش��ب��اق  ال�شباحة 
الفتاة  ب��ه  تتمتع  م��ا  اظ��ه��ار  على  ال��ت��ام  حر�شها  ان 
من  مكنها  كبرية  رعاية  من  الريا�شية  البحرينية 

حتقيق هذه النتجية الطيبة وانهاء ال�شباق.
ال�شباق وانهاءه  امل�شاركة يف هذا  ان  واك��دت وزب��اري 
يعد اجنازا للفتاة البحرينية الريا�شية حيث حظي 
ال�شباق مب�شاركة كبرية جدا وكانت املناف�شة حا�شرة 
ال�شباقات  �شتعمل يف  انها  موؤكدت  فيه بني اجلميع 
التي  م��ن  اك���رث  ن��ت��ائ��ج مم��ي��زة  ع��ل��ى حتقيق  املقبلة 

حتققت.
ال��ت��ي وجهها  ال��ك��ل��م��ات  ان  اك���دت  ف��ق��د  ام���ا جم�شري 
قبل  اليها  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو 
امل�شاركة يف ال�شباق كانت دافعا قويا نحو بذل املزيد 

ال�شباق  اليجابية يف  النتيجة  لتحقيق  من اجلهود 
امل���راأة يف اململكة  ب��ه ريا�شة  ت��وؤك��د م��ا حتظى  وال��ت��ي 
ان  اىل  م�شرية  �شموه  قبل  من  واهتمام  رعاية  من 
كبرية  اجن��ازا  تعد  وانهاءه  ال�شباق  هذا  يف  امل�شاركة 

للمراأة البحرينية.
كان قويا جدا من  ال�شباق  ان  اىل  وا�شارت جم�شري 
وحر�س  الكبرية  للم�شاركة  نظرا  الفنية  الناحية 
اجلميع على حتقيق النتيجة اليجابية فيه م�شرية 
اجل  م��ن  قويا  داف��ع��ا  اعطتها  املناف�شة  ه��ذه  ان  اىل 
ا�شمها  لت�شجل  جيدة  زمنية  فرتة  يف  ال�شباق  انهاء 
ك�����اأول ب��ح��ري��ن��ي��ة ت��ت��م��ك��ن م���ن ان���ه���اء ���ش��ب��اق الرجل 
يف  جهدها  ق�شارى  �شتبذل  انها  م��وؤك��دة  احل��دي��دي 

امل�شابقات املقبلة لتحقيق نتائج اف�شل.

مب�صاركة 1080 لعبة يف خمتلف البطولت 

جن���اح���ات كبي������رة يف خت������ام م���و�ض�����م جلن������ة ك������رة �لق�������دم لل�ضي�������������د�ت

�ألف العب والعبة ميثلون �ملنطقة يف �الألعاب �لعاملية 
لالأوملبياد �خلا�س �ل�ضيفية بلو�س �أجنلو�س 2015

�صاركتا يف ال�صباق بدعم من موؤ�ص�صة نا�صر بن حمد

ن����ا�ض����ر ب����ن ح���م���د �أ�ض�����اد ب��ن��ج����اح �مل�ض�����ارك�����������ة
زباري وجم�صري اأول بحرينيتني تتمكنا من اإنهاء م�صابقة الرجل احلديدي

•• دبي – الفجر:

جن��ح امل��ت�����ش��اب��ق الإم����ارات����ي حم��م��د حبيب 
حلبة  ع����ل����ى  الأول  امل�����رك�����ز  اإح�����������راز  يف 
التحدي  يف  وذل���ك   ، موتوربلك�س  اإم����ارات 
يف  موؤخرا  اأقيم  ال��ذي  احل��ر  ال�شتعرا�شي 
اأم القيوين برعاية ال�شيخ مروان بن را�شد 
املعال ، و�شارك فيه اأكرث عن 90 مت�شابقا 
مت�شدرا  ي���ع���د  ح��ب��ي��ب  حم���م���د  وب����ف����وز   ،
ما  وف��ق  الني�شان،  فئة  يف  خا�شة  البطولة 
ذكره حممد الفال�شي مدير عام برودرفت 
للمت�شابق  وال���داع���م  وال���راع���ي  اأك���ادمي���ي 

الكثيف  احل�شور  اأن  اإىل  م�شريا   ، حبيب 
م�شاهدة   ع��ل��ى  ح���ر����س  ال�����ذي  ل��ل��ج��م��ه��ور 
يتمتع  ، حتى  احلر  ال�شتعرا�شي  التحدي 
مبا عرف عنها من اأداء املت�شابقني ملجموعة 
متناغمة من احلركات املوؤثرة خالل فرتة 
3 دقائق والتي تن�س عليها جلنة التحكيم 
بقواعد  املت�شابق  ال��ت��زام  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،
الأمن و ال�شالمة و احرتام الوقت امل�شموح 

به .
رائعا  اأداء  حبيب  ق��دم  الفال�شي  واأ���ش��اف 
التحكيم  جلنة  من  التقدير  عليه  اأ�شتحق 
واملنظمني ، مما اأهله لإح��راز املركز الأول 

اأم��ت��ع ج��م��ه��ور احل�شور  ب��ج��دارة ، ب��ع��دم��ا 
هذا  اأن  اإىل  لفتا   ، الرائعة  با�شتعرا�شاته 
ال���ذي حققه حبيب  ال��ن��ج��اح  ال��ف��وز وه���ذا 
7 ���ش��ن��وات م�شت ، مي��ار���س فيها  ه��و ن��ت��اج 
ت���ل���ك ال���ري���ا����ش���ة ح�����از ف��ي��ه��ا ع���ل���ى األ���ق���اب 
امل�شتويني  على  قيمة  جوائز  ون��ال  عديدة 
ريا�شة  اأن  اإىل  م�شريا  والإقليمي،  املحلي 
نوعها  من  فريدة  تعد  احل��ر  ال�شتعرا�س 
العليا  املكانة  الإم����ارات  وحتتل  ال��ع��امل،  يف 
يف ابتكار و تطوير هذا النوع من الريا�شة 
املنطقة  ك��ب��ريا يف  ت�����ش��ه��دا من����وا  وال���ت���ي   ،

وخا�شة يف قطر وعمان و ال�شعودية.

�الإمار�تي حبيب بطل �ال�ضتعر��س �حلر بعد ختام �ملناف�ضات على حلبة �إمار�ت موتوربلك�س
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العدد  10799 بتاريخ   2013/5/22     
 اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/211    عم جز- م ر-ب- ع ن

عليه:  مدعي  فل�شطني   اجلن�شية:  ف�شفو�س  عثمان  يو�شف  �شالح  حممد  مدعي/ 
الور�شة املتحدة للخراطة واحلدادة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
عمالية- رواتب متاخرة- �شمان بنكي- بدل اجازة  املطلوب اعالنه/ الور�شة املتحدة 
للخراطة واحلدادة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/5/29 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22     
 يف الدعوى رقم 2013/394 جتاري كلي

يعلن اخلبري املحا�شبي حممد علي فرحات واملعني من قبل حمكمة ابوظبي 
/ املدعي  من  واملقامة  كلي  جتاري   2013/394 رقم  الق�شية  يف  البتدائية 

البنك اخلليج الول، وتنفيذ للمهمة فان املدعى عليه ال�شيد/ خالد حممد 
احل�شابية  اخلربة  اجتماع  حل�شور  مدعو  املهري  عامر  بن  م�شبح  احمد 
املوافق  الربعاء  يوم  واملقرر عقده  بوا�شطة وكيال معتمدا منه  او  ب�شخ�شه 
ديرة-  دبي-  الكائن يف   الثالثة ع�شرا مبكتب اخلبري  ال�شاعة   2013/5/29
اخلام�س  الطابق  ايت�س  فندق  بناية  لالأعمال-  الرقة  مركز  الرقة-  �شارع 

مكتب رقم )5001( ت : 2500251 04 متحرك : 050-6466748

اعالن اجتماع خربة

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/351   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه /1- بو�شتان الكهروميكانيكية والعمال الكهربائية ���س.ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي: م�شاريع ال�شرياوي �شركة ذات م�شئولية حمدودة وميثله: علي ا�شماعيل 
بتاريخ 2012/11/18  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  الزرعوين   حممد عبداهلل 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ م�شاريع ال�شرياوي �شركة ذات م�شئولية حمدودة 1- بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 99.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 
رقم 2012/177 حجز  التحفظي  وتثبت احلجز  ب�شحة   -2 ال�شداد.  املطالبة وحتى متام  تاريخ 
الزام   -3 املحاماة.  اتعاب  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�شروفات  عليها  املدعى  وال��زام  جت��اري  حتفظي 
املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف للدعوى وطلب التدخل ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10799 بتاريخ 2013/5/22     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/158   مدين كلي            
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  حممد  غني  عبداملختار   -1/ عليه  املدعى  اىل 
امل��دع��ي: ف��ران��ك ف��ري��دري�����س ح��اج ومي��ث��ل��ه: حممد ع��ب��داهلل حممد العامري  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/11/29 يف الدعوى 
يوؤدي  بان  املدعى عليه  بالزام  املذكورة اعاله ل�شالح/ فرانك فريدري�س حاج 
درهما- مع  الف  اربعمائة وخم�شو    - دره��م  للمدعي مبلغا مقداره 450.000 
اتعاب  - مقابل  دره��م  ال��ف   - دره��م   1000 ومبلغ  وامل�شروفات  الر�شوم  الزامه 
يوما  ث��الث��ني  ق��اب��ال لال�شتئناف خ��الل  احل�����ش��وري  امل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10799 بتاريخ 2013/5/22   



19

الفجر الريا�ضي

1919

األربعاء   -  22   مايو    2013 م    -    العـدد    10799
Wednesday   22    May     2013  -  Issue No   10799

•• املنطقة الغربية - الفجر  

م�شاء  ال��ظ��ف��رة  ب��ن��ادي  النا�شئني  ق��ط��اع  اح��ت��ف��ل 
-2012 ال��ري��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  ب��خ��ت��ام  ام�����س  اول 

النادي  ادارة  جمل�س  ع�شوي  بح�شور   2013
عي�شى  وخمي�س  امل��زروع��ي  خلفان  اأح��م��د  ���ش��امل 
امل���زروع���ي وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ن��ادي م�شعب 
واملوؤ�ش�شات احلكومية  الدوائر  املرزوقي ومدراء 

النادي  ولعبي  اأم��ور  واأول��ي��اء  الغربية  باملنطقة 
للقطاع.  والإداري����ة  الفنية  ب��ال��ق��ط��اع،والأج��ه��زة 
وح�����ش��ر الإح��ت��ف��ال ال����ذي اق��ي��م مب��دي��ن��ة املرفاأ 
تخرجوا  والذين  بالنادي  الأول  الفريق  لعبي 
م��ن ق��ط��اع ال��ن��ا���ش��ئ��ني ع��ل��ي اب��راه��ي��م احلمادي 
و�شامل ابرهيم ومروان ح�شني احلمادي وعمران 
احلمادي. بداأ احلفل بال�شالم الوطني فالقراآن 
جمل�س  ع�شو  امل��زروع��ي  �شامل  القى  ثم  الكرمي 
الدارة رئي�س قطاع النا�شئني كلمة النادي والتي 
رحب فيها باحل�شور واأ�شاد فيها بت�شافر جهود 
الأفراد واملجتمع لإخراج املو�شم بال�شورة املثلى 
، ومتنى املزروعي من نا�شيئ النادي العمل بجد 
موؤكداً  وامكانياتهم  لتطوير مهاراتهم  واإجتهاد 
ان الإلتزام وحده هو مفتاح النجاح والإحرتاف، 

واأ�شاف ورئي�س قطاع النا�شئني اأن جمل�س ادارة 
جهداً  ياألو  لن  العامري  م�شلم  برئا�شة  النادي 
اأبناء  ق��درات  لتطوير  المكانيات  كل  توفري  يف 
العليا  ل��الأه��داف  املواطنني و���ش��وًل  ال��ن��ادي من 
واأ�شاد  اأجلها،  من  اجلميع  يعمل  التي  الوطنية 
الفريق  بالعبي  كلمته  خ��الل  امل��زروع��ي  ���ش��امل 
ودعمهم  حل�����ش��وره��م  ال���ن���ادي  اأب���ن���اء  م��ن  الأول 
عر�س  مت  ذل��ك  ال�شغار.وبعد  لالعبني  ال��دائ��م 
بالنادي  ال��ن��ا���ش��ئ��ني  ق���ط���اع  ع���ن  م�����ش��غ��ر  ف��ي��ل��م 
ادارة  قامت  الإح��ت��ف��ال  وخ��الل  الأول.  والفريق 
نادي الظفرة بتكرمي الدوائر واملوؤ�ش�شات املحلية 
واملدربني  ال��ن��ادي  وم��وظ��ف��ي  الغربية  باملنطقة 
اجلوجيت�شو،ثم  ريا�شة  يف  املميزين  والالعبني 
 ، النا�شئني  لقطاع  والداري�����ة  الفنية  الأج��ه��زة 

تكرمي  مت  كما   ، درا���ش��ي��اً  املتفوقني  وال��الع��ب��ني 
الالعبني املميزين يف كل فريق )اف�شل حار�س ، 
اف�شل لعب، اأف�شل مهاجم(،وكذلك مت تكرمي 
لعبي النادي امل�شاركني يف التجمعات الوطنية.

�شنة   14 املنتخبات  لع��ب��ي  ت��ك��رمي  مت  واأخ����رياً 
را�شد احلمادي ولعبي منتخب  يو�شف  �شلطان 
اأحمد ح�شني احلمادي وعبداهلل  زايد  �شنة   17

ابراهيم احلمادي.

التعاقد  ان  الريا�شي ليوفنتو�س اليطايل بيبي ماروتا  املدير  راأى 
النكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  م��ن  تيفيز  ك��ارل��و���س  الرجنتيني  م��ع 
ا�شم  وارت��ب��ط  هيغواين  غ��ون��زال��و  م��واط��ن��ه  م��ع  التعاقد  م��ن  ا�شهل 
اىل  ال�شيف  هذا  حمتمل  بانتقال  موؤخرا  الرجنتينيني  املهاجمني 
بطل الدوري اليطايل الذي يبحث عن هداف من الطراز الرفيع 
يعزز به �شفوفه على امل قيادته املو�شم املقبل اىل ابعد من الدور 
ا�س  �شحيفة  وذك���رت  اوروب����ا.  اب��ط��ال  دوري  مل�شابقة  النهائي  رب��ع 
خالل  �شيلتقون  ويوفنتو�س  م��دري��د  ري��ال  م�شوؤويل  ان  ال�شبانية 
انتقال  تت�شمن  حمتملة  �شفقة  حول  للمفاو�شة  احل��ايل  ال�شبوع 
هيغواين اىل فريق املدرب انتونيو كونتي مقابل تخلي الخري عن 
ظهريه ال�شوي�شري �شتيفان ليخ�شتايرن. ويف حديث مع �شبكة �شكاي 
ايطاليا بعد خ�شارة يوفنتو�س امام �شمبدوريا )2-3(، قال ماروتا 

�شيتي  مان�ش�شرت  مع  التفاو�س  فريقه  على  ال�شهل  �شيكون من  انه 
العام الخري  ان الخري يدخل  ب�شاأن تيفيز )29 عاما(، خ�شو�شا 
�شيكون من  الفريق النكليزي. وا�شاف ماروتا رمبا  من عقده مع 
ال�شن )من هيغواين( ومل  انه اكرب يف  التعاقد مع تيفيز.  ال�شهل 
يبق �شوى عام على عقده. لكن يف الواقع مل نقم باي �شيء )تفاو�س( 

مع ريال مدريد او مان�ش�شرت �شيتي .
وا�شارت ا�س ان ريال الذي �شيخو�س املو�شم املقبل مع مدرب جديد 
الثنني  اعلن م�شاء  ان  بعد  ان�شيلوتي  كارلو�س  اليطايل  يكون  قد 
مهتم جدا  املو�شم،  نهاية  مورينيو يف  الربتغايل جوزيه  رحيل  عن 
ومن  الن��ك��ل��ي��زي.  ار���ش��ن��ال  اه��ت��م��ام  ي��ث��ري  ال���ذي  ليخ�شتايرن  ب�شم 
ري��ال مدريد  ليهغواين يف  الخ��ري  احل��ايل  املو�شم  يكون  ان  املرجح 
لنه ي�شعى اىل اللعب ا�شا�شيا ولي�س الكتفاء باملداورة مع الفرن�شي 

كرمي بنزمية على مركز راأ�س احلربة، كما ان جمهور النادي امللكي 
غري را�س عنه اذ وجه له �شافرات ال�شتهجان ب�شبب الفر�س التي 
ن�شف  ال��دور  اي��اب  دورمتوند )2-�شفر( يف  بورو�شيا  ام��ام  اهدرها 
النهائي من م�شابقة دوري ابطال اوروبا. وت�شري بع�س التقارير اىل 
اي�شا بخدمات هيغواين )25 عاما(،  النكليزي مهتم  توتنهام  ان 
ال��درج��ة الوىل  ال��ع��ائ��د اىل دوري  م��ون��اك��و  ان  اخ���رى  ذك���رت  فيما 
الكولومبي لتلتيكو مدريد  الفرن�شي ي�شعى ل�شم تيفيز والهداف 
ال�شباين راداميل فالكاو، لكن م�شعاه قد يتعرث ب�شبب م�شكلته مع 
الحتاد الفرن�شي الذي ي�شعى اىل جتريد فريق المارة من المتياز 
اتفاق  التا�شع ع�شر مبوجب  القرن  الذي يتمتع به منذ  ال�شرائبي 
الالعبون  يدفع  ل  ب��ان  ويق�شي  الفرن�شية  وال��دول��ة  موناكو  ب��ني 

الجانب يف الفريق ال�شرائب كما حال امل�شوؤولني الداريني فيه.

يوفنتو�س: �لتعاقد مع تيفيز �أ�ضهل من هيغو�ين 

دعماً لالأندية امل�شاركة يف البطولت اخلارجية، 
تعديل  ع��ل��ى  امل��ح��رتف��ني  دوري  واف��ق��ت جل��ن��ة 
موعد مباراة الو�شل وبني يا�س �شمن مباريات 
اجلولة ال� )26( والأخرية من دوري ات�شالت 
الثنني  يوم  لت�شبح  املو�شم،  هذا  للمحرتفني 
ال�شاعة  اجل����اري  م��اي��و  �شهر  م��ن   27 امل��واف��ق 
يف  ال�شابق  موعدها  من  ب��دًل  م�شاًء،   06:15
25 من ال�شهر نف�شه، وذلك لرتباط بني يا�س 

اخلليجية  الأندية  بطولة  نهائي  اإياب  مبباراة 
�شتقام  وال��ت��ي   28 الأب��ط��ال خليجي  ل��الأن��دي��ة 
يوم  ال�شاخمة  يف  ي��ا���س  بني  ن���ادي  ا���ش��ت��اد  على 

اخلمي�س املوافق 23 من ال�شهر نف�شه اأي�شاً.
اجلدير ذكره اأن مباراة دوري ات�شالت الرديف 
الثالثاء  ي��وم  وال��و���ش��ل  ي��ا���س  بني  ب��ني  �شتقام 
ال�شاعة  اجل����اري  م��اي��و  �شهر  م��ن   28 امل��واف��ق 

06:20 م�شاًء.

تاأجيل موعد مبار�ة �لو�ضل 
وبني يا�س يف �جلولة �الأخرية

�شت�شكل طرقات اليونان اجلبلية التي 
ت�شتهر ب�شعوبتها حتديا اآخرا جديدا 
عودته  عند  القا�شمي  خ��ال��د  لل�شيخ 
لالإثارة يف وقت لحق من هذا ال�شهر 
اأكروبولي�س(،  )رايل  اأث��ي��ن��ا  رايل  يف 
الفعالية التي �شهدت تقدمي القا�شمي 
لأداء يعترب من بني الأف�شل يف تاريخ 

م�شاركاته يف بطولة العامل للراليات 
حتى اليوم. 

وم�شاركا اإىل جانب املالح الربيطاين 
اأبوظبي  ب�������ش���ي���ارة  م����ارت����ن  ����ش���ك���وت 
للراليات،  ال��ع��امل��ي��ة  ت��وت��ال  ���ش��رتوي��ن 
مل��وا���ش��ل��ة تقدمي  ال��ق��ا���ش��م��ي  ي��ت��ط��ل��ع 
يف  ح���ق���ق���ه  ال�������ذي  ال����ق����ت����ايل  الأداء 

ال���ربت���غ���ال ال�����ش��ه��ر امل���ا����ش���ي، وال����ذي 
متكن من خالله حتقيق اأوىل نقاطه 
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��رال��ي��ات هذا 
املركز  حتقيق  م��ن  وبتمكنه  امل��و���ش��م. 
 ،2009 ع��ام  اأثينا  رايل  يف  ال�شاد�س 
النتيجة التي متكن من التفوق عليها 
بعد عامني بتحقيقه املركز اخلام�س 

القا�شمي  ب����دا  ا����ش���رتال���ي���ا،  رايل  يف 
اليونان،  يف  م�شاركته  ح��ول  متفائال 
على الرغم من اأن التغيريات الكبرية 
التي طراأت على م�شار الرايل و�شكله 
تكون  ل��ن  املا�شية  خربته  ب��اأن  ت�شري 
القا�شمي:  وق����ال  ك���ب���ري.   ع���ون  ذات 
اأثينا )اأكروبولي�س(  لقد خ�شت رايل 
امل�شكلة  لكن  امل��ا���ش��ي،  م���رات يف  اأرب���ع 
الرايل  موقع  تغيري  يوا�شلون  باأنهم 
واملراحل كل �شنتني اأو ثالثة. يف اأول 
م�شاركة يل يف رايل اأثينا عام 2004 
ك��ان بعيدا ج��دا يف مدينة لم��ي��ا، ثم 
اأثينا، والآن هو  اإىل  اأخ��رى  ع��اد م��رة 

يف لوتراكي. 
ت��خ��ي��ل �شكل  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  واأ�����ش����اف: ل 
�شبيهة  ك���ان���ت  اإذا  م���ا  ول  امل����راح����ل، 
ال�شابق  يف  خ�شتها  ال��ت��ي  ل��ل��م��راح��ل 
طويل،  بع�شها  اأن  اأعلم  لكنني  ل،  اأم 
ح���وايل 50 ك��م. ه��ن��اك اأي�����ش��ا بع�س 
اأخ�س  وال���ت���ي مل  ال��ل��ي��ل��ي��ة،  امل���راح���ل 
هذا  �شيكون  الآن.  ل�شنوات  منها  اأي��ا 

الرايل خمتلفا كليا بالن�شبة يل .
ومتكن رايل اأثينا من تخطي الأزمة 
ال��ت��ي �شربت  الق��ت�����ش��ادي��ة اخل��ان��ق��ة 
اأق�شر  جديدا  م�شارا  ليقدم  اليونان 
بيوم واحد لكنه ما زال يت�شمن بع�س 

على  واأب��رزه��ا  اخلا�شة  امل��راح��ل  اأروع 
اأجندة البطولة العاملية للراليات. 

ل��ل��رايل مبرحلة   95 ال����دورة  وت��ب��داأ 
ي����وم اجلمعة  ت���ق���ام ���ش��ب��اح  ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
اجلولة  ت���ق���ام  ح����ني  يف  م����اي����و،   31
من  بالقرب  امل�شاء  يف  ال�شتعرا�شية 
معلم املدينة الزابيون الواقع يف قلب 
مرحلتني  تتبعها  اأث��ي��ن��ا،  ال��ع��ا���ش��م��ة 
و26كم  47كم  ب���ط���ول  خ��ا���ش��ت��ني 
ال��ت��ايل يخو�س  ال��ي��وم  ال��ل��ي��ل. ويف  يف 
خا�شة،  م���راح���ل  ع�����ش��رة  ال�����ش��ائ��ق��ون 
اأما اليوم الأخ��ري )الأح��د( فيت�شمن 

اربعة مراحل خا�شة.
�شيقوم  وال����ذي  ال��ق��ا���ش��م��ي،  واأ����ش���اف 
ب���اخ���ت���ب���ارات حت�����ش��ريي��ة ع���ل���ى منت 
توتال  ���ش��رتوي��ن  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��ي��ارت��ه 
يف  م�شاركته  قبل  ل��ل��رال��ي��ات  العاملية 
التجارب ال�شتطالعية للرايل يومي 
29-30 م��اي��و، وق���ال: م��ا اذك���ره يف 
الراليات  م���ن  اأن�����ه  ه���و  ال�����رايل  ه����ذا 
ال�شيارة.  ع��ل��ى  وال��ق��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ع��ب��ة 
باأ�شرار  ال�����رايل  ي��ت�����ش��ب��ب  اأن  مي��ك��ن 
اأن  ع��ل��ي��ك  ل���ذا  ال�����ش��ي��ارة،  يف  ج�شيمة 
ت�شل اإىل املعادلة ال�شحيحة لتتمكن 

من خو�س الرايل واإنهائه ب�شالم .
وتابع: الظروف هنا اأ�شعب واأق�شمى 

من الربتغال. امل�شار مليء بال�شخور، 
لهيكل  ب��ط��رق��ه��ا  ت�شعر  اأن  ومي��ك��ن��ك 
�شعب،  رايل  اإن����ه  ب��اأك��م��ل��ه.  ال�����ش��ي��ارة 

ويتطلب مهارات عالية .
والقا�شمي لي�س ال�شائق الوحيد الذي 
�شيكون �شعيدا بتكرار نتيجة 2009 
قد  كان  هريفونان  ميكو  اليونان.  يف 

العام متغلبا على  لنف�س  بالرايل  فاز 
�شيب�شتيان  للبطولة  احلايل  املت�شدر 
امل���رك���ز الثاين  ال����ذي ح���ل يف  اأوغ�����ري 
اآن����ذاك.  وال��ف��وز ه��ذه امل��رة �شي�شاهم 
الفنلندي يف  ال�شائق  تعزيز مكانة  يف 
يرفع  واأن  لل�شائقني  العام  الرتتيب 
����ش���رتوي���ن توتال  ف���ري���ق  اآم�������ال  م����ن 

اأبوظبي العاملي للراليات يف الرتتيب 
اأن  اإىل  ب��ال��ذك��ر  وي�����ش��ار  للفرق  ال��ع��ام 
بتوقيع  ق��ام��ت  ل��ل�����ش��ب��اق��ات  اأب��وظ��ب��ي 
�شنوات  خم�س  مل���دة  ���ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
مرات،   8 العامل  بطلة  �شرتوين،  مع 
البطولة  يف  ب��ف��ري��ق��ني  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

العاملية للراليات. 

اطماأنت اللجنة املنظمة حلدث �شباق القفال 23 
لل�شفن ال�شراعية املحلية 60 قدما والذي ينطلق 
يوم ال�شبت املقبل من جزيرة �شري بو نعري وحتى 
خ��ط ال��ن��ه��اي��ة ق��ب��ال��ة ف��ن��دق )ب����رج ال���ع���رب( على 
النجاح(  )�شركاء  قبل  من  اخلا�شة  التجهيزات 
ممثلي الدوائر والهيئات احلكومية وذلك خالل 
دبي  ن��ادي  مبقر  عقد  ال��ذي  التن�شيقي  الجتماع 

الدويل للريا�شات البحرية ظهر يوم اأم�س.
من  ودع��م  برعاية  �شنويا  الكبري  ال�شباق  وي��ق��ام 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
وموؤ�ش�س  الفكرة  �شاحب  املالية  وزي��ر  دبي  حاكم 
ال�شباق عام 1991 حيث ي�شل احلدث يف دورته 
كر�شالة   23 رق��م  الن�شخة  اإىل   2013 احلالية 
حت��م��ل ال��ع��دي��د م���ن الأه�������داف وامل���ع���اين وت���ربز 
الإمارات  و�شعب  الر�شيدة  القيادة  مت�شك  م��دي 
اأهلنا يف املا�شي واللذين  باملوروثات واإحياء حياة 

ارتبطت حياتهم بالبحر كم�شدر الر 
ب����ن غليطة  ع���ل���ي ج��م��ع��ة  وت�����راأ������س الج����ت����م����اع 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  يف  بالوكالة  التنفيذي  امل��دي��ر 
للريا�شات البحرية م�شرف عام ال�شباق بح�شور 
حممد �شهيل العيايل ع�شو جمل�س اإدارة النادي 
بح�شور  ال��رتاث��ي��ة  البحرية  ال�شباقات  م�شرف 
ويف  احل���دث  تنظيم  يف  امل�شاركة  اجل��ه��ات  ممثلي 
ممثلة  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مقدمتها 
و)العمليات-ق�شم  امل����واين(  )���ش��رط��ة  اإدارت����ي  يف 
املن�شات احليوية  البحث والإنقاذ( وجهاز حماية 
وال�شواحل )قيادة ال�شرب الرابع( والإدارة العامة 
ل��ل��دف��اع امل���دين يف دب���ي وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي لالإعالم 
ممثلة يف قناة امل�شاهري )دبي الريا�شية( ال�شريك 

الإعالمي والناقل احل�شري لل�شباق.
التنفيذي  امل��دي��ر  غليطة  ب��ن  جمعة  ع��ل��ي  ون��ق��ل 
البحرية  للريا�شات  الدويل  دبي  بنادي  بالوكالة 
م�����ش��رف ع���ام ���ش��ب��اق )ال��ق��ف��ال 23( حت��ي��ات �شمو 
رئ��ي�����س ال���ن���ادي ون���ائ���ب رئ��ي�����س ال���ن���ادي ورئي�س 
وممثلي  احل�شور  اإىل  الإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء 

ال����دوائ����ر وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة وال���ت���ي ت�شارك 
يف  التوفيق  للجميع  متمنيا  احل���دث  تنظيم  يف 
الإ�شهام بجهد وافر من اإجناح التظاهرة الكبرية 
والتي باتت اليوم عر�شا يرتقبه كل اأبناء الإمارات 
علي  وك�شف  وكبرية.  متميزة  تراثية  كاحتفالية 
جمعة بن غليطة اأن اللجنة املنظمة تراقب وعن 
كثب التقارير اليومية اخلا�شة بالأر�شاد اجلوية 
وح���ال���ة ال��ب��ح��ر وذل����ك م���ن اج���ل ت��ام��ني �شالمة 
ال�شيخ  �شمو  توجيهات  م��ع  ان�شجاما  امل�شاركني 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
املالية راعي احلدث الذي اأكد يف عدة منا�شبات اأن 
�شالمة املت�شابقني والنواخذة والبحارة امل�شاركني 
هي يف مقدمة الأول��وي��ات وه��ذا ما تاأمل اللجنة 

املنظمة حتقيقه خالل احلدث املرتقب.
ومراقبة  الأولوية  التقارير  ح�شب  اأن  اإىل  واأ�شار 
بع�س امل��واق��ع الل��ك��رتون��ي��ة ف��ان الأح����وال يومي 
الأربعاء واخلمي�س تبدو موؤاتية جلميع امل�شاركني 
لكن  بونعري  اإىل جزيرة �شري  والتوجه  لالإبحار 
والذي  اجلمعة  ي��وم  م�شتقرة  غ��ري  تبدو  الأم���ور 
اإىل  ي���وؤدي  ق��د  مم��ا  للرياح  عالية  �شرعات  ي�شهد 

ع��دم الإب��ح��ار يف ظ���روف ج��ي��دة مطالبا اجلميع 
اإدارة  مع  التفا�شيل  كل  ومتابعة  احل��ذر  بتوخي 
واإخطارها  املنظمة  واللجنة  النادي  يف  ال�شباقات 

بتفا�شيل التحرك حلظة بلحظة.
وج���ري يف الج��ت��م��اع ال��ت��ام��ني على ت��وج��ه قافلة 
البحرية  القطع  م��ن  ع���ددا  ت�شم  وال��ت��ي  ال��ن��ادي 
التنظيم  يف  �شت�شارك  التي  ال��ق��وارب  اإىل  اإ�شافة 
وال�شيطرة على ال�شباق يف خمتلف مراحله وتقل 
الفريق  واأع�شاء  املنظمة  العليا  اللجنة  اأفراد  كل 
الفني والطبي املرافق اإ�شافة اإىل طاقم قناة دبي 
يوم  �شباح  بونعري  �شري  ج��زي��رة  اإىل  الريا�شية 

اخلمي�س يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحا.
اآخر  الجتماع  يف  امل�شاركة  اجلهات  ممثلو  وق��دم 
امل�شتجدات فيما يتعلق بتحرك وفودها اإىل مقر 
انطالقة ال�شباق يف جزيرة �شري بونعري وكيفية 
�شيتم  وال���ذي  ال�شباق  خ��الل  ذل��ك  بعد  التحرك 
�شتقوم  وال��ت��ي  املنظمة  اللجنة  روؤي���ة  على  ب��ن��اءا 
اآخ��ر مع اجلهات  اجتماع فني  بعقد  ال�شباق  ليلة 
اآخر  ملعرفة  ال�شباق  تنظيم  يف  امل�شاركة  والدوائر 

التفا�شيل.

اإك�صبو 2020
من جانب اآخر ومن منطلق توجيهات �شمو راعي 
احلدث بدعم خمتلف الأحداث والفعاليات التي 
ت�شت�شيفها ار�س الإمارات قامت اللجنة املنظمة 
بو�شع �شعار )اك�شبو 2020 دبي( يف كل املل�شقات 
اخل��ا���ش��ة ب��ال�����ش��ب��اق اإ���ش��اف��ة اإىل ط��ب��اع��ة اإع���الم 
لل�شباق.  املنظمة  اللجنة  ق��وارب  كل  يف  �شتو�شع 
من  متميزة  اإعالمية  بتغطية  احل��دث  ويحظى 
خالل وجود مندوبني لعدد من و�شائل الإعالم 
ووكالة  الأوروبية  والوكالة  رويرتز  مثل  العاملية 
بر�س  اأ���ش��و���ش��ي��ت  ووك���ال���ة  الفرن�شية  ال�����ش��ح��اف��ة 
احلدث  عن  والتقارير  ال�شور  بنقل  تقوم  والتي 
فريق  م�شاركة  عن  ف�شال  العامل  اأنحاء  ملختلف 
لأحدي  ال�شباق  فعاليات  بتغطية  �شيقوم  اأمل��اين 

القنوات هناك.

�صكر وتقدير
لل�شفن   23 ال���ق���ف���ال  ل�����ش��ب��اق  ال��ل��ج��ن��ة  ق���دم���ت 
والتقدير  ال�شكر  قدما   60 املحلية  ل�شراعية 
والوطنية  احلكومية  وال���دوائ���ر  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اىل 

على الدعم الكبري واملتوا�شل لجناح احلدث ويف 
�شمو  مكتب  يف  البحرية  ال�شئون  اإدارة  مقدمتها 
ويل عهد دبي واإدارة اليخوت الأمريية وموؤ�ش�شة 
دبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة  تيم  الفيكتوري 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  وال���ق���ي���ادة  اإدارت����ه����ا  مب��خ��ت��ل��ف 
املدين وجمل�س  للدفاع  العامة  والإدارة  ال�شارقة 
دبي الريا�شي املظلة الراعية للن�شاط الريا�شي 
ل��ل��ري��ا���ش��ات البحرية  يف دب���ي واحت����اد الإم�����ارات 
ال�شريك  يف  مم��ث��ل��ة  ل���الإع���الم  دب����ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
الريا�شية  دب���ي  امل�����ش��اه��ري  ق��ن��اة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
الإ�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�ش�شة  دب��ي  وبلدية 
وجدول فعاليات دبي و�شركة ال�شفا لالت�شالت 
وال����ت����ي ت���وف���ر خ���دم���ة )ال�����رثي�����ا( وه���ي���ل���ي دبي 
املتخ�ش�شة يف الطريان وهيئة البيئة واملحميات 
الطبيعية يف ال�شارقة وجمعية الإمارات للغو�س 

وجمموعة الإمارات للبيئة.

�صجل حافل
اجلدير بالذكر اأن �شباق القفال �شهد تتويج 15 
بطال خالل م�شرية احلدث التي بداأت منذ عام 
�شمو  واهتمام  برعاية  �شنويا  وا�شتمرت   1991
م��ك��ت��وم ح��ي��ث كان  اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان 
�شاحب اأول لقب يف الن�شخة الأوىل عام 1991 
الثانية  بالن�شخة  ف���از  ث��م   47 ال��ع��وي��ر  ال��ق��ارب 
46 وتوج بطالن يف  القارب فار�س   1992 عام 
الن�شخة الثالثة عام 1993 هما القارب من�شور 

الأزيب  واملحمل   ) قدما   43( مناف�شات  يف   36
22 يف مناف�شات )60 قدما( وح�شل علي لقبي 
 1994 ع��ام��ي  واخل��ام�����ش��ة  ال��راب��ع��ة  الن�شختني 
اللقب  حقق  بينما   30 ب���راق  املحمل  و1995 
 1996 وال�شابعة عامي  ال�شاد�شة  الن�شختني  يف 

و1997 املحمل �شردال 83 .
 17 اجل��ي��ون  املحمل   1998 ع��ام  اللقب  ون���ال 
 1999 وح�شل على لقب الن�شخة التا�شعة عام 
املحمل دا�س 45 وفاز بلقب الن�شخة العا�شرة عام 
2000 املحمل الرائد 92 بينما نال املحمل براق 
والثانية  ع�شرة  احل��ادي��ة  الن�شختني  لقبي   30
ع�شرة عامي 2001و2002 ونال املحمل الزير 
غازي  املحمل  وح�شل   2003 ع��ام  اللقب   16
اللقب عام  وع��اد   2004 اللقب عام  103 علي 
2005 اإىل املحمل الزير 16 فيما ح�شل غازي 

جمددا علي اللقب عام 2006 .
وح�شل لقب الن�شخة ال�شابعة ع�شرة عام 2007 
الزير  املحمل  يعود  اأن  قبل   12 اأطل�س  املحمل 
اإىل معانقة اللقب عام 2008 و�شهدت الن�شخة 
بينما   4 القفاي  املحمل  تتويج  ع�شرة  التا�شعة 
2010 املحمل  نال لقب الن�شخة الع�شرين عام 
الرابعة  للمرة  ال��زي��ر  املحمل  وت���وج   25 زل���زال 
الن�شخة  لقب  ع��ان��ق  عندما  البطولة  ت��اري��خ  يف 
ال�شاحل  املحمل  فيما ح�شل  والع�شرين  احلادية 
العام  والع�شرين  الثانية  الن�شخة  لقب  31 علي 

املا�شي.

القا�صمي ي�صتعد لالختبار اجلديد ال�صعب يف اليونان

�ل�ضائق �الإمار�تي يتطلع قدمًا للقيادة على �مل�ضار �جلديد و�ملر�حل �لليلية و�أنظاره نحو حتقيق مركز �آخر بني �لع�ضرة �الأو�ئل يف ر�يل �أثينا )�أكروبولي�س(

اللجنة املنظمة تطمئن على التجهيزات

قافلة )دبي �لبحري( �إىل جزيرة �ضري بونعري �خلمي�س
اللجنة املنظمة تدعو امل�صاركني توخي احلذر والتحرك اليوم وغدًا

نادي �لظفرة يحتفل بختام �ملو�ضم 
�لريا�ضي لقطاع �لنا�ضئني



دعوى جديدة �ضد ليند�ضي ب�5 ماليني
رفعت �شركة ل�شناعة الألب�شة دعوى 
م�������ش���ادة ع��ل��ى امل��م��ث��ل��ة الأم���ريك���ي���ة، 
فيها  ت��ت��ه��م��ه��ا  ل�����وه�����ان،  ل���ي���ن���د����ش���ي 
جّراء  فادحة  بخ�شائر  لها  بالت�شّبب 
التاأهيل،  اإع���������ادة  م���رك���ز  دخ���ول���ه���ا 
وت��ط��ال��ب��ه��ا ف��ي��ه��ا ب��ت��ع��وي�����س ق����دره 5 
اإم  ت��ي  ون��ق��ل م��وق��ع  م��الي��ني دولر. 
اآي  اإن  زي الأم��ريك��ي عن �شركة جي 
اإم اأباريل اإندا�شرتيز اأن لوهان زعمت 
�شابقاً،  رف��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال����دع����وى  يف 
 2009 ع��ام  ال�شركة  م��ع  اتفقت  اأن��ه��ا 
لت�شنيع مالب�س خلط اأزيائها 6126 
، واأّكدت اأن ال�شركة غ�ّشتها، مطالبة 

اإّياها ببدل عطل و�شرر قيمته مليون ومئة األف دولر. واأعلنت ال�شركة اأنها 
رّدت على لوهان بدعوى م�شادة، متهمة اإّياها باأنها �شبب ف�شل اتفاقيتهما. 
واأ�شارت اإىل اأنها قامت مبا يف و�شعها لبيع مالب�شها، غري اأنها يف ربيع العام 
2010، مل يقبل اأحد ب�شرائها ب�شبب عودة لوهان اإىل مركز اإعادة التاأهيل، 
مباأ�شاة  ال�شبيهة  الإع���الم  و�شائل  يف  واأدائ��ه��ا  القانونية  م�شاكلها  وج���ّراء 
دّمرت  باملخّدرات  امللّطخة  ليند�شي  �شورة  اأن  ال�شركة  وزعمت  اإغريقية. 
ال�شركة  وقالت  مالب�شها.  بيع  امل�شتحيل  من  وجعلت  اأزيائها،  خط  �شمعة 
املقابل،  الأزي��اء، ومل حت�شل على �شيء يف  ا�شتثمرت املاليني يف خط  اإنها 
فقررت مقا�شاتها بتهمة انتهاك بنود التفاقية، والختال�س، مطالبة اإّياها 

ببدل عطل و�شرر بقيمة 5 ماليني دولر على الأقل.

�ضاعة مفقودة جليم�س بوند يف مز�د
عرث على �شاعة مفقودة ارتداها املمثل �شون كونري حني ج�ّشد �شخ�شية 
اأن تعر�س  ، على  الرعد  اجلا�شو�س الربيطاين جيم�س بوند يف فيلم كرة 

للبيع يف مزاد حيث يتوقع اأن حتقق مبلغ 93 الف دولر.
وذكرت و�شائل اإعالم بريطانية اأن كونري ارتدى ال�شاعة الفاخرة من نوع 
بريتلينغ يف فيلم بوند الرابع كرة الرعد عام 1965، وا�شتخدمها يف الفيلم 

يف تعقب قنابل نووية مفقودة من خالل قيا�س درجات الإ�شعاع.
وكانت ال�شاعة التي بلغ ثمنها 39 دولراً فقط يف وقتها، اختفت بعد انتهاء 

ت�شوير الفيلم، ولكن عرث عليها موؤخراً يف �شوق لالأغرا�س امل�شتعملة.
26 حزيران يونيو،  ويعر�س دار مزاد كري�شتيز يف لندن ال�شاعة للبيع يف 

ويتوقع اأن حتقق مبلغاً يرتاوح بني 62 األف و93 الف دولر.
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تلميذ ب�41 ��ضمًا 
فليبينية  ث��ان��وي��ة  م��در���ش��ة  ذه��ل��ت 
تبني  جديد  تلميذ  ا�شتقبال  عند 

اأن لديه 41 ا�شماً. 
دايلي  ف��ل��ي��ب��ني  واأف������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة 
اإنكوايرر ، اأن اأحد تالميذ مدر�شة 
م���دي���ن���ة اأوردان����ي����ت����ا ال���ث���ان���وي���ة يف 
ا�شماً   40 ولديه  العمر  من  ال�15 

بالإ�شافة اإىل �شهرته.
التلميذ  ا����ش���م  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
اإ�شماعيل  تيم�شيل  رات��زي��ي��ل  ه��و: 
بايك  زاب������ود زمي�����ري  زي���روب���اب���ل 
ب���الف���ات�������ش���ك���ي ف���ي���ل���و ج���وداي���و����س 
اإي�شورينوي موريا نيلغارا راكوكزي 
اأ�شرام  ك��ري�����ش��ن��ام��ورت��ي  ك��وت��وم��ي 
روفينوروم  اأولتيمو�س  اأوم  ج��ريام 
ج��ان��ك�����ش��ي ج���ان���ك���و دامي����ون����د هو 
ووي  واك���ي���م���ان  زي���ك���ي  زاين  زي����ف 
ني�شيرتاه  �شوهكما  تيليتاي  م��وو 
مريكافا نيغيل �شيفن مورننغ �شتار 
اأوغ�شنت �شان خوان بالإ�شافة اإىل 

�شهرته �شي �شي �شي اآي اآي«.
ال�21  اأخ يف  اأن لل�شبي  اإىل  ولفتت 
 20 منهما  ول��ك��ل  ال�25  يف  واأخ���ت 

ا�شماً.
اإىل  راميل،  روفينو  الوالد،  واأ�شار 
اأن قراره اإطالق اأ�شماء طويلة على 
اأولده كان لإعطاء در�س للحكومة 

ب�شاأن املرونة.
اأن���ه ي���وم ت��وج��ه لت�شجيل  واأو����ش���ح 
اب���ن���ه، اأع���ط���اه امل��وظ��ف��ون ورق����ة ل 
»ماذا  ف�شاألهم  طويل  ل�شم  تت�شع 
لو اأردت اإطالق ا�شم طويل عليه«، 
ذلك«،  ميكنك  »ل  اجل����واب  وك���ان 
باختيار  ال����ق����رار  ات���خ���ذ  وع���ن���ده���ا 

اأ�شماء طويلة جداً لكل اأولده.

يعا�ضر جن�ضيا �بنة �ضقيقته طيلة 5 �ضنو�ت
التون�شية ق�شية فظيعة  ال�شروق  ن�شرت الثنني �شحيفة 
متثلت يف اإقدام خال يبلغ من العمر حوايل 50 عاما على 
معا�شرة ابنة �شقيقته ملدة 5 �شنوات بعد اأن قام با�شتقدامها 
اأّجر لها �شّقة  راأ�شها مبدنني للعا�شمة حيث  من م�شقط 
�شغرية بجهة املال�شني غرب العا�شمة  ثم اأنكر جرميته 
ك�شف  ومت  وال��رباه��ني.  ب��الأدل��ة  واجهته  ال�شّحية  اأن  اإّل 
ه���ذه اجل��رمي��ة ع��ل��ى اإث���ر حم��اول��ة ه���ذه ال��ف��ت��اة النتحار 
ال��دوري��ات الأمنية فتاة يف  اإح��دى  م��وؤخ��را حيث لحظت  
مقتبل العمر تقف اإىل �شكة حديدية على م�شتوى ج�شر 
عجالته،  حت��ت  نف�شها   لإل��ق��اء  القطار  تنتظر  املال�شني  
ف�شّك يف ت�شرفاتها اأعوان الأمن خا�شة املكان الذي تقف 
اإىل  وقوفها  �شّر  ع��ن  ل�شتف�شارها  نحوها  فاجتهوا  اإل��ي��ه 
الفتاة  اأّن  اإّل  الباكر   ال�شباح  يف  الأن��ظ��ار  عن  بعيد  مكان 
اأنها  ���ش��وى  بهويتها  الإدلء  ورف�����ش��ت  احل��دي��ث  رف�����ش��ت 
ت�شتعد لالنتحار كما رف�شت اأن تقّدم ما يّدل على هويتها 
ال�شرطة  ف��رق��ة  اإىل  نقلها  الأم���ن على  اأع���وان  اأج���رب  مم��ا 
اعرتفت  البحث  باملنطقة ل�شتنطاقها.  وخالل  العدلية 
العي�س مع خالها   لأنها مّلت  النتحار  ق��ّررت  اأنها  الفتاة  
واأ�شافت  و�شع حّد حلياتها،  ق��ّررت  واإنها  يعا�شرها  الذي 
وتعاين  العمر  م��ن  الثالث  العقد  يف  وه��ي  فيها  امل�شنون 
اأن��ه��ا ك��ان��ت تعي�س يف اأحد  ال��ف��ك��ري   ال��ت��ذب��ذب  م��ن بع�س 
اأرياف مدنني)اجلنوب التون�شي( حني قام خالها بجلبها 
اإىل العا�شمة بدعوى العمل.. وقد قام با�شتئجار بيت يف 
ال�شيغ  غري  على  بها  ت��زوج  حيث  املال�شني،  بجهة  �شغري 
القانونية اأو مبا ي�شعه يف خانة زنا املحارم، وقد بقيت على 
هذه احلالة مّدة 5 اأعوام كاملة حتى قّررت التّخل�س من 
حياتها. وببلوغ الأمر م�شامع النيابة العمومية مّت الإذن 
بفتح حتقيق عديل يف الق�شية واإيقاف الفتاة كما مت و�شع 
كمني للخال الذي مت الت�شال به واإعالمه اأن ابنة �شقيقته 
قد نفذت عملية انتحارها  اإّل اأّنها جنت من املوت، وطلب 
منه احل�شور العاجل اإىل امل�شت�شفى، اإّل انه وباإيقافه اأنكر 
بع�س  وق��ّدم��ت  واجهته  الفتاة  لكن  اإل��ي��ه،  املن�شوبة  التهم 

الأو�شاف الدقيقة التي تّدل على �شّحة اأقوالها.

�نتقد طبخها فقتله
باك�شتانية على قتل زوجها ب�شربه بفاأ�س  اأقدمت امراأة 
حادة على راأ�شه بعد انفعالها وفقدانها لأع�شابها ووعيها 
تناوله  بعد  ال��زوج  يتوقف عنها  التي مل  الرثثرة  ب�شبب 
لوجبة الغداء ومن ثم مالحقته لزوجته بانتقاد طريقة 
يتناولها يف  اآخ���ر وج��ب��ة  ك��ان��ت  وال��ت��ي  اإع��داده��ا للوجبة، 
حياته.  �شجلت اجلرمية يف منطقة بهاراكهو وهي اإحدى 
اآباد،  اإ�شالم  الباك�شتانية  العا�شمة  يف  النائية  ال�شواحي 
وبداأ ال�شجار بني الزوجني عندما عاد الزوج الذي يعمل 
حار�شاً لأحد املباين يف العا�شمة اإىل بيته، وطلب وجبة 
الغداء  وجبة  بتقدمي  بالفعل  ال��زوج��ة  وق��ام��ت  ال��غ��داء. 
النتقادات  وحتولت  طبخها.  ينتقد  راح  ال��ذي  لزوجها 
اإىل تعليقات جارحة فما كان من الزوجة اإل ان تناولت 
فاأ�شاً �شربت بها زوجها على راأ�شه عدة مرات. وقام �شقيق 
الزوج املغدور بتقدمي �شكوى اإىل مركز ال�شرطة املحلية 
القاتلة  ال��زوج��ة  على  القب�س  اإل��ق��اء  اإىل  ���ش��ارع��ت  ال��ت��ي 

واإكمال الإجراءات الق�شائية �شدها.

حتذير�ت من ��ضتئ�ضال �لثديني �لوقائي 
بعد اإعالن جنمة ال�شينما الأمريكية اأجنلينا جويل اإجراء جراحة وقائية ل�شتئ�شال ثدييها خوفا من الإ�شابة ب�شرطان 
الثدي، حث اأطباء اأملان الن�شاء على الرتيث قبل اخل�شوع ملثل هذه العمليات اجلراحية التي قد ل تكون دائما �شرورية، 
الإ�شابة  ويدفع اخلوف من  كافة.  والنف�شية  والوقائية  للمو�شوع من جوانبه اجلراحية  النظر  موؤكدين على �شرورة 
ب�شرطان الثدي الكثري من الن�شاء لإجراء عملية ا�شتئ�شال الثديني كاإجراء وقائي، اإذ تتم اإزالة ن�شيج الثدي وتعوي�شه 
بن�شيج دهني من اجل�شم اأو مادة ال�شيليكون. وهو ما اأقدمت عليه اأجنلينا جويل عندما علمت باحتمال اإ�شابتها ب�شرطان 
الثدي بعد خ�شوعها لفح�س جيني اأو�شح ذلك. وتو�شح املتحدثة با�شم مركز اأبحاث �شرطان الثدي واملبي�س يف جامع 
ليبت�شيغ الدكتورة �شوزانه بري�شت اأن هذه العملية ت�شهد اإقبال متزايدا من الن�شاء يف اأملانيا، فوفقا ملركز م�شاعدة مر�شى 
ال�شرطان الأملاين فاإن عدد حالت �شرطان الثدي امل�شخ�شة ت�شل اإىل 74 األف حالة �شنويا، يف حني ت�شل ن�شبة الن�شاء 
%. ويعترب �شرطان الثدي ثاين اأنواع الأورام ت�شببا بالوفاة يف  اللواتي لديهن ا�شتعداد وراثي لالإ�شابة بهذا املر�س اإىل 5 
�شفوف الن�شاء. ولذلك ين�شح الأطباء الن�شاء اللواتي لديهن ثالث قريبات اأو اأكرث يف العائلة قد اأ�شنب مبر�س �شرطان 
الثدي اأو املبي�س بالقيام بفح�س جيني للك�شف عن احتمال اإ�شابتهن بهذين املر�شني الفتاكني، ومن خالل هذا الختبار 

تعرف املراأة اإذا ما كانت حتمل اجلني املتحور )املتغري عن الطبيعي( امل�شوؤول عن الإ�شابة باملر�س.
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ثمانينيان يتزوجان بعد ق�ضة حب
قالت وزيرة املراأة التون�شية ام�س انها ا�شرفت على زواج م�شنني 
العمر يف ملجاأ حكومي يف مدينة بنزرت بعد  الثمانني من  يف 

ق�شة حب ا�شتمرت �شبع �شنوات.
وا�شافت �شهام بادي يف ت�شريح نقله راديو �شم�س وا�شع النت�شار 
�شبع  من  اأك��رث  منذ  حميمة  عالقة  على  امل�شنني  ان  تون�س  يف 
�شنوات م�شرية اىل انه خالل احتفالت الزواج انفجر م�شن اخر 

بالبكاء و�شرخ وقال انا اأي�شا اأحب ملياء واأريد الزواج بها. 
امل�شنني الخ��ري��ن خالل  زواج  �شيتم عقد  ان��ه  ال��وزي��رة  وق��ال��ت 

اليام القادمة م�شيفة لي�س للحب عمر.

حّب تعويذة  مقابل  دوالر  �ألف   200
اع��ت��ق��ل��ت ال�����ش��رط��ة الإ���ش��ب��ان��ي��ة، رج����اًل اق��ت��ح��م م��ن��زل عرافة 
األف دولر دفعها لها مقابل تعويذة   200 لي�شرتجع اأكرث من 
ال�شرطة  اأن   ، �شباين  ثينك  موقع  وذك��ر  بالف�شل.  ب��اءت  ح��ّب 
كرة  لفريق  ال�شابق  املدير  لب���ارا،  خو�شيه  اعتقلت  الإ�شبانية 
م��ن��زل عرافة  اق��ت��ح��ام  بتهمة  ك��ا���ش��ت��ي��ل��ون  دي��ب��ورت��ي��ف��و  ال��ق��دم 
اإن لبارا كان دفع للعرافة  املحققون  اأمواله. وقال  ل�شرتجاع 
حبيبته  لي�شرتجع  ح��ّب  تعويذة  مقابل  دولر  األ��ف   212 مبلغ 
يف  م�شت�شفى  اإىل  لب��ارا  ونقل  بالف�شل.  ب��اءت  ولكنها  ال�شابقة 
ويواجه  توقيفه.  خ��الل  ذع��ر  بنوبة  اإ���ش��اب��ت��ه  بعد  �شرق�شطة 

الرجل و4 �شركاء له تهم اقتحام املنزل.

حتذير من �لفريو�ضات �جلديدة 
اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  م��ن  العاملية  ال�شحة  منظمة  ح���ذرت 
بعد  وذل��ك  الب�شر،  �شحة  على  جديدة  فريو�شات  فيها  تت�شبب 
ع�شر �شنوات على تف�شي فريو�س �شار�س الذي اأودى بحياة اأكرث 
800 �شخ�س، وظهور فريو�س جديد من نف�س عائلته يف  من 
ال�شرق الأو�شط يف �شبتمرب اأيلول املا�شي، وذلك يف موؤمتر عقد 

يف جنيف.
الدورة  افتتاح  ل��دى  ت�شان  م��ارغ��ري��ت  املنظمة  م��دي��رة  وق��ال��ت 
للمنظمة  التابعة  العاملية  ال�شحة  جلمعية  وال�شتني  ال�شاد�شة 
يوم الثنني يف جنيف، اإن املوقف احلايل يتطلب تعاون جميع 
هذه  وت�شكل  بعد.  ينفرج  مل  ال�شحي  الو�شع  لأن  العامل  دول 
اجلمعية اأعلى جهاز لتخاذ القرار يف منظمة ال�شحة العاملية 
التي تاأ�ش�شت عام 1948. وياأتي الجتماع يف وقت �شجل فريو�س 
كورونا نوفل امل�شابه لفريو�س اللتهاب التنف�شي احلاد )�شار�س( 
انت�شار  ل�شتمرار  بالإ�شافة   .20 منهم  تويف  عامليا،  اإ�شابة   41
اأت�س7اأن9 يف  �شاللة  الطيور من  اإنفلونزا  فريو�س جديد من 

ال�شني الذي ت�شبب يف مقتل 36 �شخ�شا هذا العام حتى الآن.
اأن ال��و���ش��ع حت��ت ال�����ش��ي��ط��رة ف��ي��م��ا يتعلق  واأك�����دت م��ارغ��ري��ت 
لكنها  ال��ط��ي��ور،  واإن��ف��ل��ون��زا  ن��وف��ل  وك��ورون��ا  �شار�س  بفريو�شات 
اعرتفت باأن تعر�س اإحدى مناطق العامل خلطر �شحي ميكن 

اأن يعر�س بقية املناطق للخطر نف�شه.
يف  الأع�����ش��اء  ال�194  ال����دول  الأمم��ي��ة  املنظمة  رئي�شة  ودع���ت 
التي  الألفية  الأه���داف  حتقيق  اأج��ل  من  املزيد  لفعل  املنظمة 

حددتها الأمم املتحدة يف قطاع ال�شحة حتى عام 2015.
امللكة اليزابيث الثانية خالل افتتاحها معر�س الزهور الذي يقام �شنويا يف احلدائق امللحقة مب�شت�شفى ت�شيل�شي امللكي يف حي ت�شيل�شي يف العا�شمة لندن. )رويرتز(

كاثرين جونز تنهي عالجها 
كاثرين  ال��وي��ل��زي��ة  املمثلة  اختتمت 
ا�شطراب  م��ن  عالجها  ج��ون��ز،  زيتا 
يف  ل��ه  تخ�شع  ال���ذي  القطب  ثنائي 
للعودة  وت�شتعد  خا�س  طبي  مركز 
)بيبول(  م��وق��ع  ون��ق��ل  امل���ن���زل.  اإىل 
عن املمثل مايكل دوغال�س، زوج زيتا 
اإن  ك��ان،  املتواجد يف مهرجان  جونز 
املمثلة �شتعود اإىل منزلها وهي تبلي 
جيداً يف ا�شتعادة توازنها، واأنا فخور 
عاماً(   43( جونز  زيتا  وكانت   . بها 
العالج  لتلقي  ط��ب��ي��اً  م��رك��زاً  دخ��ل��ت 
من مر�س يعرف ب� ا�شطراب ثنائي 
ال�شهر.  ه��ذا  �شابق  وق��ت  يف  القطب 
هذا  من  عالجاً  تلقت  جونز  وكانت 
اإىل  ي�����ش��ار   .2011 ال��ع��ام  امل��ر���س يف 
يعرف  القطب  ثنائي  ا�شطراب  اأن 
الثنائي  امل�����زاج  ت��ع��ّك��ر  ب��ا���ش��م  اأي�����ش��اً 
 ،)bipolar Disorder( القطب 
التي  النف�شية  الأم��را���س  اأح��د  وه��و 
تتميز بتناوب فرتات من الكاآبة مع 
الطبيعي  غري  البتهاج  من  ف��رتات 
بالبتهاج  ال�شعور  عن  تختلف  التي 
ال�شخ�س  ت��دف��ع  ك��ون��ه��ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
للقيام باأعمال طائ�شة وغري م�شوؤولة 

وخطرية يف بع�س الأحيان.

�أنغ يل ين�ضحب 
من جتربته �لتلفزيونية 

الفائز  اأن�����غ يل،  ب����اي  ف��ي��ل��م ح���ي���اة  اأع���ل���ن خم����رج 
التلفزيونية  جت��رب��ت��ه  م��ن  ان�شحابه  ب��الأو���ش��ك��ار 
اإخ����راج  الأوىل ال��ت��ي ك����ان ي��ع��ت��زم خ��و���ش��ه��ا ع���رب 
م�شاكل  اإىل  تنجر  اأمريكية  عائلة  ح��ول  م�شل�شل 

ال�شرق الأو�شط.
ون�شر موقع )ديدلين( بياناً اأ�شدره اأنغ يل، قال 
فيه اأوؤكد بحزن اأنني ان�شحبت من التزامي باإخراج 

احللقة التجريبية من م�شل�شل الطاغية .
نابع عن رغبته يف  ق��رار الن�شحاب  اأن  اإىل  واأ�شار 
الراحة بعد اجلهد الذي بذله يف فيلم حياة باي 
ال���ذي ا���ش��ت��غ��رق اإن��ت��اج��ه وال���رتوي���ج ل��ه ح���وايل 4 

�شنوات.
يذكر اأن املخرج وهو من اأ�شل تايواين، فاز بجائزة 
ع��ن فيلم  اأف�شل خم��رج مرتني  ع��ن فئة  اأو���ش��ك��ار 

حياة باي و بروكباك ماونتني .
درامي  م�شل�شل  ه��و   )Tyrant اأو  و)الطاغية 
يتناول حياة عائلة اأمريكية وامل�شاكل التي تتعّر�س 

لها يف دولة �شرق اأو�شطية تواجه ا�شطرابات.

اأظهرت درا�شة علمية حديثة �شحة املثل القائل 
، على الأق��ل عند  امل��راأة ل توؤمتن على �شر  اإن 
امل�شريات  الن�شاء  اأن  اأثبتت  حيث  امل�شريات، 
 38 لأك��رث من  بال�شر  الحتفاظ  ي�شتطعن  ل 
غري  اأ�شخا�س  اإىل  به  يبحن  ما  وغالبا  �شاعة 

معنيني.
واأكدت اأ�شتاذة علم الجتماع يف جامعة مي�شيغن 
درا�شة  باول يف  مارغريت  الدكتورة  الأمريكية 
عاملية  اأنباء  وكالة  اأق��دم  امل��راأة  بعنوان  مطّولة 
الأ�شرار  حفظ  ت�شتطيع  ل  امل�شرية  امل���راأة  اأن 
الدرا�شة  وك�شفت  فقط.  �شاعة   38 من  اأك��رث 
ام��راأة م�شرية ترتاوح   500 التي ج��رت على 
اأع��م��اره��ن م��ا ب��ني 18 و60 ع��ام��ا، اأن 25 يف 
ي�شتطعن حفظ  باأنهن ل  اعرتفن  املئة منهن 

ال�شر اإطالقا مهما يكن �شخ�شيا وخطريا.
غالبا  امل�شريات  الن�شاء  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 

غ���ري معني  ���ش��خ�����س  اإىل  ب��ال�����ش��ر  ي��ب��ح��ن  م���ا 
اجتماعية  دائ�����رة  اإىل  ي��ن��ت��م��ي  اأو  ب��امل��و���ش��وع 
اأ�شل  من  فتيات   9 اأن  من  وبالرغم  خمتلفة، 
فاإنهن  بالثقة  جديرات  اأنف�شهن  يعتربن   10
يبحن دائما بالأ�شرار، واأن ثلثي الن�شاء ي�شعرن 

بالذنب بعد البوح بال�شر.
والإنرتنت  الهاتف  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  واأ���ش��ارت 
اأم��ا يف  الأ���ش��رار،  اإف�شاء  يف  كبري  ب�شكل  �شاهما 
العائلية  واللقاءات  فاحلقول  امل��شري  الريف 
ت�����ش��اه��م يف ن�����ش��ر الأ�����ش����رار وال���ب���وح ب��ه��ا. ومن 
جانبها، اأ�شارت اأ�شتاذة الرتبية يف جامعة حلوان 
مروة الرفاعي اإىل اأن ك�شف الأ�شرار ل يختلف 
بني الرجل واملراأة، فالإن�شان منذ ال�شغر يتعود 
تربيته،  لنمط  بالأ�شرار طبقا  الحتفاظ  على 
فاإذا ن�شاأ الطفل منذ ال�شغر على القيل والقال 

والرثثرة، يتعود على ك�شف الأ�شرار.

�ملر�أة �أقدم وكالة �أنباء 

مي �ضليم بدوية يف )�ضكة رجوع(
تعاقدت الفنانة الأردنية مي �شليم، على امل�شاركة يف بطولة فيلم )�شكة رجوع(، حيث تنتظر انتهائها 
الرم�شاين  ال�شباق  يف  عر�شها  واملنتظر  فيه�ا،  ت�ش��ارك  التي  امل�شل�شالت  يف  اأدوراه�����ا  ت�شوير  من 

املقبل.
مي جت�شد يف هذا العمل �شخ�شية )اجلازية البدوية(، التي تعي�س يف ال�شحراء، وتتعر�س للعديد من 

املواقف من قبل جمموعة �شباب، حيث تدور اأحداث الفيلم حول ق�شة 5 �شباب من الأثرياء يذهبون 
اأي��ام، ولكنهم ميوتون يف الطريق، وت�شبح وفاتهم لغز، وُيتهم يف  ال�شيخ لعدة  اإىل �شرم  يف رحلة 

اجلرمية �شديقهم اخلام�س، ومن املنتظر ت�شوير الفيلم بالكامل يف العني ال�شخنة.
فيلم )�شكة رجوع( بطولة �شريف رمزي، واأحمد عزمي، واأحمد �شفوت، واأحمد الدمردا�س، 
وال�شوري اأمين زيدان، ورغدة، واأحمد بدير، وعزت اأبو عوف، وهو من اإنتاج �شركة "فنون 

م�شر"، وتاأليف حممد عبد الاله مر�شي، واإخراج ح�شام ال�شاذيل.


