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•• دبي-وام: 
اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �شرورة اال�شتمرار يف تطوير اخلدمات 
تلك  وت�شل  ون�شبقها  حولنا  م��ن  ال��ت��ط��ورات  جن���اري  حتى  احلكومية 

اخلدمات ملختلف �شرائح املجتمع ب�شهولة وي�شر حيثما كانوا.
االإب��داع يف تقدمي اخلدمات احلكومية م�شددا  �شموه �شرورة  اأك��د  كما 
وتك�شر  للأمام  مت�شي  متطورة  حكومة  هي  املبدعة  احلكومة  اأن  على 
الروتني وت�شتطيع اأن تكون دائما الرقم واحد..جاء ذلك خلل اإطلق 
�شموه مبادرة احلكومة الذكية والتي اأعلن من خللها مرحلة ما بعد 
احلكومة االإل��ك��رون��ي��ة وذل���ك م��ن خ��لل ت��وف��ر اخل��دم��ات احلكومية 
روؤية  مع  يتوافق  ومب��ا  للمتعاملني  املتحركة  واالأج��ه��زة  الهواتف  على 
للمتعاملني يف  و�شولها  وت�شهيل  احلكومية  توفر اخلدمات  �شموه يف 
مفهوم  تكري�س  يف  جنحنا  �شموه  قال  املنا�شبة  وزمان..وبهذه  مكان  اأي 
توفر  حكومة  نحو  ننطلق  واليوم  مبدعة  اإلكرونية  حلكومة  ع�شري 
يف  حتتية  بنية  اأف�شل  منتلك  فنحن  املحمول  الهاتف  ع��ر  خدماتها 
االإم���ارات  ال��ه��وات��ف يف  امل�شركني يف  بالعامل وع���دد  االت�����ش��االت  ق��ط��اع 
يقارب حوايل 14 مليونا مبعدل هاتفني حممولني لكل فرد ..واأ�شاف 
نريد اليوم اأن ننقل مراكز اخلدمات وا�شتقبال املعاملت احلكومية اإىل 
كل هاتف وجهاز متحرك يف يد اأي متعامل ومبا ميكنه من تقدمي طلبه 

للحكومة من هاتفه حيثما كان.                                التفا�شيل )�س2(

   

انطالق املناف�سات الوطنية
 لأوليمبياد الروبوت العاملي 2013

•• اب�ظبي – ف�ؤاد علي

نظم جمل�س اأبوظبي للتعليم املناف�شات الوطنية الأوليميباد الروبوت 
العاملي بالتعاون مع مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني 
باملدار�س  الطلب  ال��روب��وت  بامل�شابقة  ي�شارك  و  املركز  مبقر  اأم�س 

احلكومية واخلا�شة من خمتلف مناطق الدولة. 
و اأقيمت امل�شابقة على م�شتوى اإم��ارات الدولة يف الفرة من 22 و 
حتى 31 مايو 2013، وذلك متهيدا الختيار اأف�شل الفرق لتمثيل 
الدولة يف املناف�شات النهائية العاملية الوليمبياد الروبوت العاملي التي 
ت�شت�شيفها اندوني�شيا خلل الفرة بني 15 و17 نوفمر 2013 
 379 املناف�شات الوطنية  . وي�شارك يف  العاملي  ال��راث  حتت عنوان 
فريقاً من خمتلف املناطق مب�شاركة 1500 طالب وطالبة، و�شيتم 
اختيار اف�شل 18 فرق �شمن املناطق التي تقام فيها املناف�شات وذلك 
للم�شاركة يف الت�شفيات النهائية التي �شتقام يف اأبوظبي يف 30 و31 
يف  العاملي  ال��روب��وت  اوملبياد  يف  للم�شاركة  الفائزين  و�شيتاأهل  مايو 

اندوني�شيا 2013.
االإلكروين  التعلم  مدير  النقبي  ال���رواي  جن��لء  الدكتورة  وقالت 
يف جمل�س اأبوظبي للتعليم، اإنه مت تكليف املجل�س منذ عام 2008 
بتنظيم املناف�شات الوطنية الوليمبياد الروبوت العاملي والتي ي�شارك 
على  املجل�س  يحر�س  ولذلك  الدولة،  اأنحاء  خمتلف  من  طلبة  بها 
تو�شعاً  العام  مناف�شات هذا  وت�شهد  اآخ��ر،  بعد  عاماً  امل�شابقة  تطوير 

حممد بن را�شد خلل اإطلقه مبادرة احلكومية الذكية)وام(

وجه اجلهات احلكومية بتقدمي خدماتها عرب الهواتف والأجهزة املتحركة خالل 24 �شهرا

حممد بن را�سد يعلن انتقال احلكومة من الإلكرتونية اإىل الذكية 

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

حزب اهلل ي�شيع قتله الذين ق�شوا اأثناء قتالهم ال�شوريني دعماً لنظام االأ�شد  )ا ف ب(

•• ع�ا�صم-وكاالت:

اإن  االإخ��ب��اري��ة  ���ش��ام  �شبكة  ق��ال��ت 
اجل��ي�����س ال�������ش���وري احل����ر متكن 
م�����درع�����ات جلي�س  ت����دم����ر  م����ن 
النظام يف الق�شر بريف حم�س، 
النظامية  ال��ق��وات  توا�شل  حيث 
اهلل  ح��زب  بعنا�شر من  مدعومة 
القتحام  حم���اوالت���ه���ا  ال��ل��ب��ن��اين 
االئتلف  ط��ال��ب  وق���د  امل��دي��ن��ة. 
واملعار�شة  الثورة  لقوى  الوطني 
ال�شورية يف بيان كافة الكتائب يف 
�شوريا باإر�شال املقاتلني وال�شلح 

للق�شر حاال.
وع��ل��ى اجل��ب��ه��ات االأخ����رى، متكن 
دبابة  ت��دم��ر  م��ن  احل��ر  اجلي�س 
تابعتني  ع�����ش��ك��ري��ت��ني  واآل���ي���ت���ني 

لقوات النظام يف ريف اإدلب.
وو�شط ا�شتمرار املعارك يف تخوم 
ال��ق�����ش��ر، اأع���ل���ن اجل��ي�����س احلر 
اأن����ه ت�����ش��دى الأح�����دث حم���اوالت 
وكالة  نقلت  ح��ني  يف  االق��ت��ح��ام، 
م�شدر  عن  الفرن�شية  ال�شحافة 
اإر�����ش����ال  ت����اأك����ي����ده  اهلل  ح�����زب  يف 
عنا�شر  م��ن  ع�شكرية  ت��ع��زي��زات 

النخبة يف احلزب اإىل الق�شر.
ك��م��ا ر����ش���د م��را���ش��ل ���ش��ب��ك��ة �شام 
ا���ش��ت��ه��داف اجل��ي�����س احل���ر ملعاقل 
الغا�شبية  قرية  يف  النظام  ق��وات 

بريف حم�س ال�شمايل.

ودم�����ش��ق ح���اال ول���و ق���وة �شغرة 
لنجدة حم�س.

احبطت  ذات�������ه  ال�������ش���ع���ي���د  ع���ل���ى 
لتنفيذ  خطة  الركية  ال�شرطة 
�شوريني  الجئني  على  اع��ت��داءات 
يف ج��ن��وب ت��رك��ي��ا واع��ت��ق��ل��ت �شتة 
اتراك لل�شتباه بتورطهم يف هذه 
م�شوؤول  اعلن  م��ا  وف��ق  الق�شية، 
يخططون  وكانوا  االربعاء  تركي 
ل���ت���ن���ف���ي���ذ ه����ج����م����ات ب���ال���ع���ب���وات 
النا�شفة وخطف الجئني �شوريني 

من املخيمات.
اخلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
بلده  ان  هيغ  وليام  الريطاين 
امكانية  ه��ن��اك  لي�س  ب��اأن��ه  ت���رى 
حل��ل ال���ن���زاع يف ���ش��وري��ا م��ع بقاء 

ب�شار اال�شد على راأ�س ال�شلطة.
�شحايف  م���وؤمت���ر  يف  ه��ي��غ  وق�����ال 
االردين  ن���ظ���ره  م����ع  م�������ش���رك 
اململكة  م��وق��ف  ان��ه  ج���ودة  نا�شر 
اال�شد  ان  بعيد  امد  املتحدة منذ 
يجب ان يرحل وانه لي�س باأمكاننا 

روؤية اي حل ينطوي على بقائه.
م��ن ج��ان��ب��ه، اع���اد ج���ودة التاأكيد 
ع����ل����ى م�����وق�����ف ب���������لده ال���ث���اب���ت 
الداعي اىل اال�شراع يف  وامل�شتمر 
التو�شل اىل حل �شيا�شي ي�شمن 
ووحدتها  ����ش���وري���ا  وام������ان  ام����ن 
مكونات  كافة  مب�شاركة  الرابية 

ال�شعب ال�شوري.

تركيا حتبط هجمات �شد الالجئني ال�شوريني وهيغ ي�شتبعد حاًل مع بقاء الأ�شد

 الق�سري تبتلع مدرعات النظام وحزب اهلل يدعم دم�سق بقوات النخبة   

•• القاهرة-وكاالت:

ام�س  امل�شرية،  ال�شلطات  اأع��ادت 
االجتاهني،  يف  رف���ح  م��ع��ر  ف��ت��ح 
امل�شري  اجل��ي�����س  حت���ري���ر  ع��ق��ب 
خمتطفني  م�����ش��ري��ني  ج��ن��ود   7
�شيناء  يف  املا�شي  اخلمي�س  منذ 
امل�شري  ال��رئ��ي�����س  ق����ال  ب��ي��ن��م��ا   ،
حممد مر�شي اإن العملية االأمنية 
اأنها  موؤكدا  �شيناء  يف  �شتتوا�شل 
اأكر  الهتمام  انطلقة  �شتكون 
ب�شيناء وتنميتها. واأ�شاف مر�شي 
خلل ا�شتقباله اجلنود املحررين 
اأملاظة  مطار  اإىل  و�شولهم  عقب 
عملية  اأن  القاهرة،  يف  الع�شكري 
عملية  لي�شت  املختطفني  حترير 
اإ�شارة  ق�شرة االأجل وتنتهي، يف 
اإىل ا�شتمرار العمليات الع�شكرية 
مل���واج���ه���ة  اجل�������زي�������رة  ����ش���ب���ه  يف 
امل�شلحني الذين كانوا وراء تنفيذ 

عدد من العمليات يف املنطقة.
امل�شلحني  امل�شري  الرئي�س  ودع��ا 
اأ�شلحتهم،  ت�شليم  اإىل  �شيناء  يف 
من  امل���واط���ن���ني  اأم������ن  اإن  وق������ال 

ونوه  وح��ده��ا،  ال��دول��ة  م�شوؤولية 
و�شيوخ  ����ش���ي���ن���اء  اأه�������ل  ب���ت���ع���اون 
وتعهد  الق�شية،  ح��ّل  يف  قبائلها 
يف  واال���ش��ت��ق��رار  االأم����ن  بتحقيق 
اأه��ل��ه��ا يف  �شيناء و���ش��م��ان ح��ق��وق 
التنمية قائل اإن احلادث منطلق 
احلقوق  ومنح  ب�شيناء  للهتمام 

الكاملة الأهل �شيناء.
لتوجيه  املنا�شبة  مر�شي  وا�شتغل 
دعوة للمعار�شة امل�شرية للتوحد 

وال���ت���ع���اون وال���ت���واف���ق م���ن اأج���ل 
بنجاح  م�شتدال  البلد،  م�شلحة 
ال�شبعة  اجل��ن��ود  حت��ري��ر  عملية 
ب���ف�������ش���ل ت���وح���ي���د اجل�����ه�����ود بني 

العديد من االأطراف.
امل�شري  ال���رئ���ي�������س  وا����ش���ت���ق���ب���ل 
ال�شبعة  اجل��ن��ود  م��ر���ش��ي  حم��م��د 
الذين كانوا خمتطفني يف �شيناء 
اأملاظة  مطار  اإىل  و�شولهم  لدى 

الع�شكري.

وت��ت��ع��ر���س ال��ق�����ش��ر م��ن��ذ اأي����ام 
لهجمات متكررة من قوات النظام 
مدعومة من م�شلحي حزب اهلل، 
اإ�شراتيجية  منطقة  تعتر  اإذ 
لكونها ت�شكل �شلة و�شل اأ�شا�شية 
ال�شوري،  وال�����ش��اح��ل  دم�شق  ب��ني 
وخطا رئي�شيا للإمدادات لقربها 

من احلدود اللبنانية.
با�شم  ال���ن���اط���ق  ي����وؤك����د  وب��ي��ن��م��ا 
لقيادة  ال��ت��اب��ع��ة  ح��م�����س  ج��ب��ه��ة 

�شهيب  احل�����ر  اجل���ي�������س  اأرك��������ان 
احلر  اجلي�س  اأن  للجزيرة  العلي 
الق�شر،  ع��ل��ى  ي�شيطر  ي���زال  ال 
ال�شورية  الوطن  �شحيفة  تقول 
جي�س  اإن  ال�شلطات  من  القريبة 
النظام �شيطر على جميع املباين 
احلكومية واحليوية يف الق�شر. 
يف  اال�شتباكات  ا�شتمرار  وو���ش��ط 
االئتلف  رئ��ي�����س  دع����ا  امل���دي���ن���ة، 
جورج  باالإنابة  ال�شوري  الوطني 

�شرا يف بيان كل كتائب اجلي�س 
احلر اإىل جندة الق�شر.

كتائب  ي����ا  ه���ب���وا  ����ش���را  وق������ال 
ال��ث��ورة واجل��ي�����س ال�����ش��وري احلر 
لنجدة الق�شر وحم�س. لت�شرع 
ك��ت��ائ��ب ال��ق��ل��م��ون وري����ف حم�س 
الق�شر  لنجدة  ال�شمايل وحماة 
والوعر وبقية املناطق ال�شامدة. 
ول��ر���ش��ل ك��ل واح���دة م��ن كتائب 
الزور  واإدل��ب والرقة ودي��ر  حلب 

اإطالق �شراح اجلنود امل�شريني املختطفني

اإعادة فتح معرب رفح ومر�سي يلمح اإىل ا�ستمرار عملية �سيناء 
الربملان العربي يعترب ت�سريحات اخلارجية 

الإيرانية ب�ساأن البحرين تدخال �سافرا وممنهجا 
•• القاهرة-وام:

الداخلي  ال�شاأن  يف  الوا�شح  االإي��راين  التدخل  العربي  الرملان  رف�س   
عبد  اأم��ر  ح�شني  بها  اأدىل  التي  الت�شريحات  معترا  البحرين  ململكة 
اللهيان م�شاعد وزير اخلارجية االإيراين لل�شوؤون العربية واالإفريقية 
ب�شاأن البحرين والتي ت�شمنت تهديدات خطرة من قبل اإيران..تدخل 
و  الدولية  العلقات  يف  معهود  غر  �شلوك  وه��و  مقبول  وغ��ر  �شافرا 

يتنافى مع جميع القوانني واملواثيق الدولية.

 25 كيلو خمدرات بحوزة 3 متهمني يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة -الفجر

رجب  يو�شف  امل�شت�شار  برئا�شة  اخليمة  راأ����س  يف  اجلنايات  حمكمة  اأج��ل��ت 
ق�شية  الزعابي  حميدان  وع��ارف  عبدالكرمي،  حمد  القا�شيني  وع�شوية 
جلب وحيازة 25 كيلو من خمتلف اأنواع املخدرات واملتهم فيها 3 اأ�شخا�س 
من جن�شيات خمتلفة اىل جل�شة قادمة .ويف التفا�شيل علمت �شرطة راأ�س 
اإدخ��ال م��واد خم��درة اإىل االإم���ارة ويف �شوء  اأف��راد الع�شابة  اخليمة برغبة 
ذلك ا�شت�شدرت اذنا من النيابة العامة واأع��دت كمينا جنح يف الك�شف عن 
5 حقائب داخل �شيارة اأحدهم  املتهمني الذين كانوا يحملون املخدرات يف 
رجال  بت�شييق  املخدرات  ع�شابة  تقل  التي  ال�شيارة  ل�شائق  تبني  .وعندما 
مكافحة املخدرات اخلناق عليه زاد من �شرعتها اىل اأق�شى حدود حتى بلغت 
200 كيلو يف ال�شاعة ما �شكل مطاردة مثرة على �شارع ال�شيخ حممد بن 
زايد كانت اأ�شبه مبا يجري باالأفلم ال�شنمائية ، اإىل اأن املتهمني وهو ال�شيء 

الذي �شكل خطورة كبرة على م�شتخدمي الطريق.  التفا�شيل )�س7(

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 
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الدولية  اجلنايات  حمكمة  قا�سي 
ي�سيد بالنظام القانوين يف الإمارات

•• اأب�ظبي-وام:

 اأكد القا�شي هوار موري�شون من 
حم��ك��م��ة اجل��ن��اي��ات ال��دول��ي��ة اأن 
النظام القانوين لدولة االإمارات 
الدولية  ال��ق��وان��ني  م��ع  ين�شجم 
العدالة  حتقيق  اإىل  ت���وؤدي  التي 
و ���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون. وق���ال خلل 
القانون  م���وؤمت���ر  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 
اجل���ن���ائ���ي واالإن���������ش����اين ال�����دويل 
ال���ع���رب���ي  م���ن���ط���ق���ة اخل����ل����ي����ج  يف 
خيار  اأو  �����ش����رورة  ع���ن���وان  حت���ت 
االإم����ارات  جمعية  نظمته  ال���ذي 
ل��ل��م��ح��ام��ني وال��ق��ان��ون��ي��ني حتت 
رع���اي���ة م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ه���ادف 
ب����ن ج����وع����ان ال����ظ����اه����ري وزي����ر 
االقت�شادي  التطور  اإن   .. العدل 
ت�شهدهما  اللذين  واالج��ت��م��اع��ي 
انعكا�شا  ي��ع��دان  االإم������ارات  دول���ة 
الق�شائي.  ال����ن����ظ����ام  ل����ت����ط����ور 
اأن االإم��ارات دولة تتمتع  واأ�شاف 
ال�����ش��لم و ه��ي نقطة  ب���االأم���ن و 
ال���ت���ق���اء يف ال�������ش���رق االأو������ش�����ط و 
ملختلف  ال�شلمي  للتعاي�س  منوذج 

اجلن�شيات والثقافات. 

جنود االحتلل خلل اقتحامهم املدر�شة واعتقال التلميذ 

الإحتالل يعتقل اأطفاًل مبدر�سة لالأيتام يف القد�س 
•• القد�س املحتلة-ي� بي اأي:

طلب  م��ن  طفًل   12 م��ن  اأك��ر  ام�����س،  االإ�شرائيلية،  ال��ق��وات  اعتقلت 
مدر�شة للأيتام يف القد�س بدعوى �شرب م�شتوطن يف البلدة القدمية.

ونقلت وكالة االأنباء الر�شمية )وفا( عن نائب مدير ب�شام خليل، اإن قوات 
االحتلل اعتقلت عدداً من الطلبة يف البلدة القدمية، بعد خروجهم من 

املدر�شة، عرف منهم حممد اأبو �شنينة، وعبيدة ا�شعيد، ومروان دويك.
وذكر �شهود عيان للوكالة باأن القوات االإ�شرائيلية اعتقلت اأكر من 12 
طالباً، واقتادتهم للتحقيق يف مركز �شرطة بيت الياهو، يف باب ال�شل�شلة 
بالبلدة القدمية.وكانت قّوات اجلي�س االإ�شرائيلي اعتقلت 6 فل�شطينيني 
خلل حملة دهم فجر االأربعاء، يف ال�شفة الغربية.وقال م�شدر حقوقي 
اإن قوات اجلي�س االإ�شرائيلي اقتحمت عدة بلدات وقرى يف  فل�شطيني، 

اخلليل جنوب ال�شفة الغربية واعتقلت 5 �شبان بينهم 3 اأ�شقاء.

مر�شي خلل ا�شتقباله اجلنود امل�شريني املحررين )ا ف ب(
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حمدان بن زايد ي�سهد البيان العملي للتمرين الع�سكري قلعة الإمارات 2013

اللجنة التنفيذية تناق�س عددا من امل�ساريع يف اإمارة اأبوظبي

••  املنطقة الغربية-وام:

اأ����ش���اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي��د 
الكبر  ب��ال��دور  الغربية  املنطقة 
الذي ت�شطلع به القوات امل�شلحة 
يف حماية تراب الوطن واحلفاظ 
ال����ت����ي حتققت  امل����ن����ج����زات  ع���ل���ى 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  بف�شل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 

للقوات امل�شلحة حفظه اهلل.
امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  اأن  �شموه  واأك���د 
واهتمام  ب���دع���م  ك���ذل���ك  حت��ظ��ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
والفريق  اهلل  رع����اه  دب����ي  ح��اك��م 
زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.
ج���اء ذل���ك خ���لل ح�����ش��ور �شموه 
ال��ي��وم اخلتامي  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����س 
امل�شرك  ال��ع�����ش��ك��ري  ل��ل��ت��م��ري��ن 
الذي   ”2013 االإم����ارات  قلعة 
مب�شاركة  امل�شلحة  القوات  نفذته 
واالأفرع  االأ�شلحة  �شنوف  ك��اف��ة 

الكرمية  وال����رع����اي����ة  اخل���ا����ش���ة 
وامل�شتمر  ال�������ش���ادق  واحل����ر�����س 
لقواتنا امل�شلحة من قبل قيادتنا 

الر�شيدة.
�شهد احلفل ال�شيخ الدكتور �شعيد 
بن حممد اآل نهيان وال�شيخ را�شد 
نهيان  اآل  حممد  بن  حمدان  بن 
و����ش���ع���ادة ال���ف���ري���ق ال���رك���ن حمد 
رئي�س  ال��رم��ي��ث��ي  ث����اين  حم��م��د 
وروؤ�شاء  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان 
الرئي�شية  القوات  وق��ادة  الهيئات 

والبحرية  ال���ري���ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
واجلوية والدفاع اجلوي وحر�س 

الرئا�شة.
�شموه على كفاءة وقدرات  واأثنى 
امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  واف����راد  ���ش��ب��اط 
وال���ت���ي عك�شت  ال��ت��م��ري��ن  خ���لل 
م�شتوياتهم وقدرتهم العملية يف 

امليدان ...
جناح  اأن  اإىل  ����ش���م���وه  م�������ش���را   
مترين” قلعة االإم��ارات 2013 
للعناية  طبيعية  نتيجة  ج��اء   “

وامللحقون الع�شكريون يف �شفارات 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة وكبار 
ووزارة  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط 

الداخلية وعدد من املدعوين.
وكان احلفل قد بداأ بو�شول �شمو 
ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
اىل موقع االحتفال حيث كان يف 
الركن  الفريق  �شعادة  ا�شتقباله 
الرميثي  ث������اين  حم���م���د  ح���م���د 
امل�شلحة..  ال��ق��وات  اأرك���ان  رئي�س 
واحل�شور  �شموه  ا�شتمع  بعدها 

اإىل اإيجاز عام ا�شتمل على اأهداف 
والوحدات  وم��راح��ل��ه  ال��ت��م��ري��ن 

والت�شكيلت امل�شاركة فيه.
امل�شاركة  القوات  قامت  ذلك  بعد 
البيان  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ت���م���ري���ن  يف 
�شاركت  احلية  بالذخرة  العملي 
االأ�شلحة  ���ش��ن��وف  خم��ت��ل��ف  ف��ي��ه 
ب��ق��وات��ن��ا امل�����ش��ل��ح��ة وال���ت���ي متت 
بدقة متناهية اأبرزت تعاون كافة 
لتحقيق  واالأ���ش��ل��ح��ة  ال����وح����دات 
التمرين  م��ن  الرئي�شي  ال��ه��دف 
قواتنا  اإل��ي��ه  و�شلت  م��ا  وعك�شت 
وامكانيات  ا�شتعداد  من  امل�شلحة 
ع�شكرية متطورة وقدرات عالية 

على تطبيق خطة التمرين.
وقام �شموه بعد ذلك با�شتعرا�س 
م�شافحا  امل���������ش����ارك����ة  ال�����ق�����وات 
التطبيق  يف  امل�شاركني  ال�شباط 

العملي.
ي����اأت����ي مت���ري���ن ق��ل��ع��ة االإم��������ارات 
ق���درة  ت��ع��زي��ز  اإط������ار  يف   2013
والت�شكيلت  االأ���ش��ل��ح��ة  خمتلف 
القيام  ع��ل��ى  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ق��وات��ن��ا 
واال�شتعداد  الوطنية  بالواجبات 
م����ع خمتلف  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال����دائ����م 
وتاأمني  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال���ت���ه���دي���دات 
اأف���������ش����ل ح���م���اي���ة و����ش���ب���ل دف�����اع 

••  اأب�ظبي-وام:

التابعة  التنفيذية  اللجنة  ناق�شت   
للمجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
برئا�شة  اأم�������س  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ����لل 
م���ع���ايل حم��م��د اأح���م���د ال����ب����واردي 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع���ددا 
الدوائر  من  املقدمة  امل�شاريع  من 
وا�شتعر�شت  احلكومية  واجل��ه��ات 
العامة  بال�شوؤون  املتعلقة  الق�شايا 
ل����لإم����ارة. واط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة على 
واإن�شاء  بت�شميم  اخلا�شة  اخلطة 

ب�شكل  امل���ح���ط���ة  ه������ذه  و����ش���ت���خ���دم 
احلالية  ال��ع��م��ال  م�شاكن  اأ���ش��ا���ش��ي 
األف   57 �شكانها  ع���دد  يبلغ  ال��ت��ي 
امل�شاكن  خدمة  على  ع��لوة  ن�شمة 

املخطط الإقامتها م�شتقبل.
وراعت اخلطة االآثار البيئية الإن�شاء 
بنظام  تزويدها  خلل  من  املحطة 
ملعاجلة الروائح يف خمتلف مراحل 
العمل ونظام اخر للمراقبة علوة 
م�شكلة  على  للق�شاء  اأهميتها  على 
ال�����ش��رف ال�شحي يف  ت��ف��ري��غ م��ي��اه 
كما  لها  املخ�ش�شة  غ��ر  االأم��اك��ن 

ال�شرف  م���ي���اه  م���ع���اجل���ة  حم���ط���ة 
املنطقة  ب����ال����روي���������س  ال�������ش���ح���ي 
تلبية  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة 
االحتياجات الناجتة عن التو�شعات 
اجلارية ومتطلبات تطوير املناطق 

ال�شناعية يف منطقة الروي�س.
قدمتها  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  وت�����ش��م��ن��ت 
ال�شرف  خل��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 
حمطة  واإن�����ش��اء  ت�شميم  ال�شحي 
األف   15 تبلغ  ا�شتيعابية  ب��ط��اق��ة 
مر مكعب يف اليوم قابلة للتو�شعة 

اإىل 30 األف مر مكعب.

ب��ت��زوي��د خزانات  امل��ح��ط��ة  ���ش��ت��ق��وم 
املعاجلة  باملياه  املنطقة  يف  الغابات 
الغابات  ت���واج���د  م���ن  ���ش��ي��ع��زز  مم���ا 
حلماية  واالأتربة  للرياح  كم�شدات 
اأطلعت  اأخ���ر  �شعيد  وع��ل��ى  امل����دن. 
الفنية  ال����درا�����ش����ة  ع���ل���ى  ال��ل��ج��ن��ة 
اخلا�شة برفع كفاءة الطريق من اأم 
الزمول اإىل طوى اأربعني يف العني 
وتاأتي  ك��ل��م.   55 ط��ول��ه  وال���ب���ال���غ 
اإط�����ار احلر�س  ال���درا����ش���ة يف  ه���ذه 
الطرق  ج��اه��زي��ة  اإ���ش��ت��م��راري��ة  على 
الرئي�شية يف االإمارة واإدارة احلركة 

ال�����ذي ي�شمن  ب��ال�����ش��ك��ل  امل����روري����ة 
توفر بنية حتتية متطورة حلركة 
ال�شلمة  عنا�شر  وت��وف��ر  ال��ن��ق��ل 

املرورية مل�شتخدمي الطرق.
ا�شتعرا�س  االج��ت��م��اع  خ���لل  ومت 
واملذكرات  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
املرفوعة من قبل اجلهات احلكومية 
يف اإمارة اأبوظبي واملرتبطة بتنفيذ 
وتطوير  وامل�������ش���اري���ع  امل��خ��ط��ط��ات 
اخل����دم����ات امل����درج����ة ع���ل���ى ج����دول 
اأعمال اللجنة والتي اتخذت ب�شاأنها 

القرارات املنا�شبة. 

و�شيادتها  ال����دول����ة  ت������راب  ع����ن 
وا�شتقرارها.

قلعة  مترين  فعاليات  وا�شتملت 
االإمارات 2013 على �شل�شة من 
امل�شركة  الع�شكرية  التدريبات 
التدريبية  اخل��ط��ط  يف  امل��درج��ة 
لقواتنا امل�شلحة يف �شبيل توحيد 
التدريب  بهدف  امل�شرك  العمل 
اإدارة  وت��ن��ف��ي��ذ  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��ل��ى 
وكيفية  امل�������ش���رك���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
وال�شيطرة  ال���ق���ي���ادة  مم���ار����ش���ة 
وت����ط����وي����ر م�������ش���ت���وى ال����ت����واف����ق 
العملياتي بني كافة اأفرعها ورفع 

اجلاهزية والكفاءة القتالية.

وي���ع���د مت���ري���ن ق��ل��ع��ة االإم��������ارات 
2013 جتربة ميدانية متميزة 
االأ�شلحة  اأح����دث  ف��ي��ه  ا���ش��ت��خ��دم 
واأكرها تطورا وطبق من خلله 
الع�شكرية مما  النظريات  اأح��دث 
حقق االأه��داف املرجوة منه عر 
االرتقاء بامل�شتوى القتايل عك�شت 
ما و�شلت له قواتنا امل�شلحة من 
واإمكانيات  وق�������درات  ا���ش��ت��ع��داد 
اأو�شح  ك��م��ا  م��ت��ط��ورة  ع�����ش��ك��ري��ة 
بها  ميتاز  التي  القتالية  الكفاءة 
اأحدث  مع  التعامل  يف  منت�شبيها 

التقنيات واالأ�شلحة.
امل�شلحة  اأن قواتنا  بالذكر  جدير 

داأب����ت ع��ل��ى تنفيذ م��ث��ل هذه  ق��د 
�شقل  بهدف  امل�شركة  التمارين 
القتالية  واالإم��ك��ان��ي��ات  ال��ق��درات 
من  ان��ط��لق��ا  وذل����ك  ملنت�شبيها 
ال��ع��ام��ة للقوات  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
امل�شلحة الدائم على رفع م�شتوى 
والتما�شك  واالن�����ش��ب��اط  االأداء 
الواحد  ال��ف��ري��ق  ب����روح  وال��ع��م��ل 
وفق اإ�شراتيجية وا�شحة املعامل 
العام  بامل�شتوى  للرتقاء  تهدف 
لقواتنا  ال��ق��ت��ال��ي��ة  واجل���اه���زي���ة 
م����ع جميع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل�����ش��ل��ح��ة 
االأجهزة واالأ�شلحة احلديثة على 

م�شارح العمليات كافة .

ان�شجاما مع مبادرة حممد بن را�شد باإطالق احلكومة الذكية

�سندوق الت�سالت ونظم املعلومات يدعم مبادرة احلكومة الذكية بـ200 مليون درهم
الذكية و�شارعنا للم�شاهمة يف حتويلها اإىل حقيقة فاعلة على اأر�س الواقع 
ونحن واثقون باأنها �شتقدم منوذجا وجتربة تقنية جديدة ت�شاف اإىل �شجل 
االإجنازات التقنية على م�شتوى املنطقة والعامل . واأ�شار اإىل اأن ال�شندوق 
يعمل ومنذ تاأ�شي�شه على االإرتقاء بقطاع تقنيات االت�شال وتبادل املعلومات 
خلل  من  وذل��ك  االأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  الرائد  لي�شبح  الدولة  يف 
دعم  اإىل  ي�شعى  باأنه  منوها  املجال  هذا  يف  امل�شتدام  االبتكار  وتبني  متكني 
دولة  يف  املعلومات  وت��ب��ادل  االت�شال  تقنيات  قطاع  يف  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات 
االإمارات وحت�شني حلقة الو�شل ما بني القطاع والدرا�شات االأكادميية من 

اأجل ت�شجيع الكوادر املواطنة على االبتكار وحتقيق التميز. 

من كل �شرائح املجتمع يف دولة االمارات عر الهاتف املتحرك بكل �شهولة 
وي�شر ويف اأي زمان ومكان على مدار ال�شاعة.

وقد اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم اليوم االربعاء 
بتوفر جميع اخلدمات  والتي وجه من خللها  الذكية  مبادرة احلكومة 
احلكومية على الهواتف املتحركة للمتعاملني ومبا يتوافق مع روؤية �شموه 
املتعاملني  ميكن  مبا  با�شتمرار  وتطويرها  احلكومية  اخلدمات  توفر  يف 
ودون  كانوا  حيثما  املتحركة  هواتفهم  من  للحكومة  طلباتهم  تقدمي  من 
للذهاب  احل��اج��ة  دون  املعاملت  ه��ذه  اإج����راءات  �شر  ومتابعة  انتظار  اأي 
رئي�س  اخلياط  اإبراهيم  القادر  عبد  الدكتور  واأك��د  اخل��دم��ات.  مراكز  اإىل 

اأطلقها  املبادرة التي  اأن  اأمناء �شندوق االت�شاالت ونظم املعلومات  جمل�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم تدل على بعد نظر �شموه 
املثلى  ب��ال��ط��رق  وتوظيفها  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ت��وف��ره  مم��ا  اال���ش��ت��ف��ادة  يف 
لتحقيق ال�شعادة للمواطنني واملقيمني يف دولة االإم��ارات وذلك من خلل 
واملال  اجلهد  يوفر  مبا  املحمول  الهاتف  عر  احلكومية  اخلدمات  تقدمي 
م�شوؤوليتنا  اإط��ار  يف  وق��ال  املتعاملني.  اأوق��ات  على  احلفاظ  اإىل  باالإ�شافة 
وجهود  ين�شجم  مبا  احلكومية  امل�شاريع  لدعم  احلثيث  و�شعينا  املجتمعية 
ال�شمو  ا�شتجبنا لدعوة �شاحب   2021 االم��ارات  روؤية  احلكومة لتحقيق 
ال�شيخ حممد بن را�شد ب�شرورة ت�شافر اجلهود الإجناح مبادرة احلكومة 

•• دبي -وام: 

يف ا�شتجابة �شريعة مع مبادرة احلكومة الذكية التي اأطلقها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل اأعلن �شندوق االت�شاالت ونظم املعلومات عن تخ�شي�س 
200 مليون درهم كمبادرة لتمويل تطبيقات اخلدمات الهاتفية للجهات 

احلكومية يف دولة االمارات العربية املتحدة.
ال��ف��ن��ي واال���ش��ت�����ش��اري للجهات  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ال�����ش��ن��دوق  وت�شمل م��ب��ادرة 
احلكومية ما ي�شاعدها على تطوير خدماتها والو�شول بها اىل املتعاملني 

اأطلق احلكومة الذكية بهدف توفري اخلدمات احلكومية وت�شهيل و�شولها للمتعاملني

 حممد بن را�سد يعلن انتقال احلكومة من الإلكرتونية اإىل الذكية 
وجه اجلهات احلكومية بتقدمي خدماتها عرب الهواتف والأجهزة املتحركة خالل 24 �سهرا

حممد بن را�شد: يف عام 2000 كنا الرواد يف التحول الإلكرتوين ال�شامل على م�شتوى املنطقة باإطالقنا احلكومة 

الإلكرتونية وحققنا املركز ال�شابع يف خدمات احلكومة الإلكرتونية على م�شتوى العامل .. احلكومة املبدعة هي 

تكري�س  يف  جنحنا  واحد.  الرقم  دائما  تكون  اأن  وت�شتطيع  الروتني..  وتك�شر  لالأمام..  مت�شي  متطورة  حكومة 

مفهوم ع�شري حلكومة اإلكرتونية مبدعة واليوم ننطلق نحو حكومة توفر خدماتها عرب الهاتف املحمول احلكومة 

الناجحة هي التي تذهب للنا�س ول تنتظرهم لياأتوا اإليها . احلكومة الذكية هي اإحدى حمطات �شعي احلكومة 

نحو حتقيق روؤية الإمارات 2021

••  دبي-وام:

 اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب��ي ���ش��رورة اال���ش��ت��م��رار يف 
حتى  احلكومية  اخلدمات  تطوير 
حولنا  م����ن  ال����ت����ط����ورات  جن������اري 
اخلدمات  ت��ل��ك  وت�����ش��ل  ون�شبقها 
ب�شهولة  املجتمع  ���ش��رائ��ح  ملختلف 

وي�شر حيثما كانوا.
ك��م��ا اأك����د ���ش��م��وه ����ش���رورة االإب����داع 
احلكومية  اخل���دم���ات  ت���ق���دمي  يف 
املبدعة  احلكومة  اأن  على  م�شددا 
مت�شي  م����ت����ط����ورة  ح���ك���وم���ة  ه����ي 
للأمام وتك�شر الروتني وت�شتطيع 

اأن تكون دائما الرقم واحد.
اإط������لق �شموه  ج����اء ذل����ك خ����لل 
ال��ذك��ي��ة والتي  م���ب���ادرة احل��ك��وم��ة 
بعد  ما  مرحلة  خللها  من  اأعلن 
من  وذل��ك  االإلكرونية  احلكومة 
خلل توفر اخلدمات احلكومية 

املتحركة  واالأجهزة  الهواتف  على 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ومب�����ا ي���ت���واف���ق مع 
ت��وف��ر اخلدمات  ���ش��م��وه يف  روؤي����ة 
و�شولها  وت�����ش��ه��ي��ل  احل���ك���وم���ي���ة 

للمتعاملني يف اأي مكان وزمان.
جنحنا  �شموه  قال  املنا�شبة  وبهذه 
ع�شري  م����ف����ه����وم  ت����ك����ري���������س  يف 
مبدعة  اإل����ك����رون����ي����ة  حل���ك���وم���ة 
توفر  حكومة  نحو  ننطلق  واليوم 
املحمول  ال��ه��ات��ف  ع��ر  خ��دم��ات��ه��ا 
حتتية  بنية  اأف�شل  منتلك  فنحن 
يف قطاع االت�شاالت بالعامل وعدد 
امل�شركني يف الهواتف يف االإمارات 
14 مليونا مبعدل  يقارب ح��وايل 

هاتفني حممولني لكل فرد .
واأ�شاف نريد اليوم اأن ننقل مراكز 
املعاملت  وا���ش��ت��ق��ب��ال  اخل���دم���ات 
ه��ات��ف وجهاز  ك��ل  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة 
ومبا  متعامل  اأي  ي��د  يف  متحرك 
ميكنه من تقدمي طلبه للحكومة 
اأي  ودون  ك���ان  حيثما  ه��ات��ف��ه  م��ن 
ان��ت��ظ��ار ف��احل��ك��وم��ة ال��ن��اج��ح��ة هي 

ومبا  الن�شية  والر�شائل  املحمولة 
اخلدمات  على  احل�����ش��ول  ي�شمن 
ال�شاعة  م������دار  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ي���ة 
وكفاءة  ومب�شطة  �شهلة  باإجراءات 
احتياجات  تلبي  و�شفافية  عالية 
يف  وت�شعرهم  املتعاملني  وتوقعات 
التوا�شل  ب��اأه��م��ي��ة  نف�شه  ال��وق��ت 
ين�شجم  ومب���ا  م��ك��ان  اأي  يف  معهم 
تطوير  يف  احلكومة  توجهات  م��ع 
وحتقيق  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 
دولة  مل��واط��ن��ي  عالية  ح��ي��اة  ج���ودة 
اأر�شها  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني  االإم�����ارات 
 .2021 ل���روؤي���ة االإم������ارات  وف��ق��ا 
وجاء االإعلن عن مبادرة �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
الذكية  احلكومة  ب��اإط��لق  مكتوم 
دولة  حكومة  نظمته  ل��ق��اء  خ��لل 
االإم�����������ارات مب�������ش���ارك���ة اأك������ر من 
وذلك  ح��ك��وم��ي  م�����ش��وؤول   1000
يف اأع����ق����اب ت���وج���ي���ه���ات ����ش���م���وه يف 
ال���ت���ي عقدت  ال���ق���م���ة احل���ك���وم���ي���ة 
يف دب���ي م���وؤخ���را وال��ت��ي اأك����د فيها 

اخلدمات  ت��ط��وي��ر  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
وجعلها  بها  واالرت��ق��اء  احلكومية 

قريبة من املواطنني.
الذكية  احل��ك��وم��ة  ن����دوة  وت���ه���دف 
لدى  ال����وع����ي  وت���ع���زي���ز  رف�����ع  اإىل 
لل�شتفادة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
املتنقل  ال����ه����ات����ف  خ�����دم�����ات  م�����ن 
وتطبيق اأف�شل التقنيات يف جمال 
اخلدمات لتقدمي اأف�شل ما لديها 
وحتفزيها للرتقاء بخدماتها اإىل 
اأرفع امل�شتويات ا�شتنادا اإىل عوامل 
االإبداع واالبتكار وانطلقا من فهم 
وا�شح الحتياجات املواطنني وكافة 
طموحهم  ي��واك��ب  مب��ا  املتعاملني 
خدمات  وت��ق��دمي  رغباتهم  ويلبي 
يف  املتاحة  تلك  بجودتها  ت�شاهي 
تبادل  خ��لل  من  اخلا�س  القطاع 
اخل���رات م��ع اجل��ه��ات املتميزة يف 
حول  املحمولة  االأجهزة  تطبيقات 
العامل ت�شجيعا للجهات احلكومية 
مبادرة  تطبيق  على  االإم�����ارات  يف 

احلكومة الذكية. 

تنتظرهم  وال  للنا�س  تذهب  التي 
لياأتوا اإليها .

واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
احلكومة  اأن  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ريادة  تر�شيخ  اإىل  ت��ه��دف  ال��ذك��ي��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
االإلكروين  ال��ت��ط��ور  �شعيد  على 
ومواكبة اأف�شل املمار�شات الدولية 
�شموه  م���ن���وه���ا  االإط���������ار  ه�����ذا  يف 

ن�شهل  اأن  كحكومة  دورن����ا  ���ش��م��وه 
ال�شعادة  لهم  ونحقق  النا�س  حياة 
�شرائح  ل��ك��اف��ة  ن�شل  اأن  وواج��ب��ن��ا 
املجتمع على اختلف م�شتوياتهم 
وثقافتهم االإلكرونية ونقدم لهم 
اأف�شل اخلدمات احلكومية . ووجه 
احلكومية  اجلهات  خمتلف  �شموه 
بتقدمي  وامل���ح���ل���ي���ة  االحت������ادي������ة 
و�شهل  اإب���داع���ي  ب�شكل  خ��دم��ات��ه��ا 

ال�شباقة  ك��ان��ت  االإم������ارات  اأن  اإىل 
االإلكروين  التحول  يف  وال��رائ��دة 
 2000 ع���ام  املنطقة  يف  ال�����ش��ام��ل 
االإلكرونية  للحكومة  باإطلقها 
ال�شابع يف  امل��رك��ز  ال��دول��ة  وحققت 
االإلكرونية  احل��ك��وم��ة  خ���دم���ات 
تعزز  وال��ي��وم  العامل  م�شتوى  على 
احلكومة  وتبني  ب��اإط��لق  ريادتها 
واأ�شاف  ت��ط��ورا.  االأك����ر  املتنقلة 

عر االأجهزة املتحركة للمتعاملني 
اأن  على  م�شددا  �شهرا   24 خ��لل 
احلكومة قادرة على امل�شي بنجاح 

يف تفعيل املبادرة.
وت����ه����دف امل�����ب�����ادرة اجل����دي����دة اإىل 
حتفيز وت�شجيع اجلهات احلكومية 
لتقدمي حلول  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
م����ب����ت����ك����رة يف جم����ال  اإب������داع������ي������ة 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ه���وات���ف واالأج����ه����زة 
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امل�شت�شفيات 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 الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

ال�شارقة 
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

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

ال�شارقة
�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�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

هيئة تنظيم الت�سالت تعلن خطة نطاقي الرتددي 700 و 800 ميجاهريتز
دولة االإمارات اأول دولة يف االإقليم 1 يف االإحتاد الدويل للت�شاالت 
اأن  �شاأنه  وذل��ك من  النطاقني  رئي�شيا على كل  حتدد طيفا تردديا 
يدعم ن�شر ال�شبكات باأ�شعار معقولة مع تغطية ت�شل اإىل عدد اأكر 
لقطاع  العام  املدير  نائب  امل�شمار  ماجد  �شعادة  وق��ال  ال�شكان.  من 
اإنه من خلل زيادة الطيف الرددي للنطاق  االإت�شاالت يف الهيئة 
االإقت�شادات  حجم  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  املتنقلة  للخدمات  العري�س 
املتنامية عامليا لهذين النطاقني .. فاإن قرار الهيئة ي�شمح بتحقيق 
ق��اب��ل��ي��ة ت�شغيل ب��ي��ن��ي وجت����وال ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع��امل��ي. واأ����ش���اف اأن 
الدولة تتوقع ارتفاع الطلب على تعزيز التوافق العاملي الإ�شتخدام 
الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  ملنطقة  700 ميجاهرتز  ال��رددي  النطاق 
منطقة  من  للأجهزة  عامليا  املتنامية  االإقت�شادات  من  للإ�شتفادة 

••  اأب�ظبي-وام:

اأم�����س خطتها  ال��دول��ة  االإت�����ش��االت يف  ق��ط��اع  اأع��ل��ن��ت هيئة تنظيم   
الرددات  وت��وزي��ع  ميجاهرتز   700 ال���رددي  بالنطاق  املتعلقة 
املتنقلة.  العري�س  النطاق  خلدمات  ميجاهرتز   800 النطاق  يف 
وترى الهيئة اأن توزيع اخلدمة املتنقلة يف هذه النطاقات مع وجود 
من  االإم��ارات  لدولة  العامة  امل�شلحة  يخدم  متكافئة  عاملية  اأجهزة 
خلل خف�س التكاليف واحلد من التداخل على املناطق احلدودية 
عر اجلمع بني خطة النطاق 800 ميجاهرتز يف اأوروبا وال�شرق 
30 ميجاهرتز كحد اأدنى  االأو�شط واأفريقيا مع الق�شم ال�شفلي 2 
ملنطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ يف النطاق 700 ميجاهرتز. و�شتكون 

 .. اللتينية  الأمركا  و�شوال  واأفريقيا  االأو�شط  ال�شرق  عر  اآ�شيا 
واملحيط  اآ�شيا  ال�شفلي من منطقة  الق�شم  ا�شتخدام  اأن  اإىل  م�شرا 
كحد  ميجاهرتز   30  2 ميجاهرتز   700 ال��ن��ط��اق  يف  ال��ه��ادئ 
من  مزيدا  يحقق   .. 10 ميجاهرتز   2 اإ�شافة  اإمكانية  مع  اأدن��ى 
كفاءة ا�شتخدام الطيف الرددي وخدمات االأمن العامة وال�شلمة 
ميجاهرتز  خم�شة  اإ�شايف  توزيع  بحث  حاليا  ويتم  ال��ك��وارث.  من 
بنظام الت�شغيل باأ�شلوب مبا�شر لتلبية نف�س الغر�س ومع االنت�شار 
الكبر للخدمة ال�شوتية يف الدولة..فاإن النمو امل�شتقبلي �شيعتمد 
على تطوير خدمات النطاق العري�س املتنقلة ولتحقيق هذه الغاية 
يحتاج م�شغلو �شبكات الهاتف املتحرك اإىل طيف ترددي اإ�شايف يتم 

توزيعه بطريقة مت�شقة عامليا. 

جواهرالقا�سمي توؤكد وقوفها ودعمها لالجئني ال�سوريني 

بلدية مدينة اأبوظبي جتتمع باملزايدين على م�سروع ال�سوق ال�سعبي اجلديد

جمعية اأم القيوين اخلريية تطلع على م�ساريع موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية داخل الدولة وخارجها

خريية ال�سارقة ت�سرف م�ستحقات مالية لـ 5987 يتيما يف فل�سطني 

على  الركيز  مع  اأبوظبي  الإم���ارة 
ال�����راث ال��غ��ن��ي ل���دول���ة االإم�����ارات 
ب�شكل  اأب��وظ��ي  واإم����ارة  ع��ام  ب�شكل 
مدينة  ب���ل���دي���ة  وت�����ش��ع��ى  خ����ا�����س. 
اأبوظبي اإىل اإن�شاء ال�شوق ال�شعبي 
التاريخية  ال��ب��واب��ة  م�����ش��ارف  على 
جلزيرة اأبوظبي مقابل برج املقطع 
واملقطع  زاي��د  ال�شيخ  ج�شري  بني 

••  اأب�ظبي-وام:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت��ن��ظ��م   
اجلاري  م��اي��و  �شهر  م��ن   29 ي���وم 
امل�شتثمرون  فيه  ي�شارك  اجتماعا 
واملتقدمون  اخل��ا���س  القطاع  م��ن 
ال�شوق  م�����ش��روع  ع��ل��ى  ل��ل��م��زاي��دة 
ال�����ش��ع��ب��ي اجل����دي����د ���ش��م��ن خطة 
 .. للم�شروع  التح�شرية  املرحلة 
الرئي�شية  العنا�شر  ملناق�شة  وذلك 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ وحتديد  اآل���ي���ات  وو����ش���ع 
امل�شروع  الإجن����از  ال��زم��ن��ي  االإط�����ار 
ال����ذي ي��اأت��ي ت��ن��ف��ي��ذه ���ش��م��ن اإط���ار 
روؤية  دع��م  يف  البلدية  اإ�شراجتية 
 .2030 االق��ت�����ش��ادي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
العمرة  ع��ل��ي  ب���ن  را����ش���د  و����ش���رح 
م�شت�شار ا�شتثمارات واأ�شول مكتب 
اأبوظبي  ب��ل��دي��ة  يف  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
ال�����ي�����وم..اأن ال��ب��ل��دي��ة ت��ع��م��ل وفق 
للمرحلة  املحدد  الزمني  اجل��دول 
طرح  منذ  للم�شروع  التح�شرية 
ال�شهر  امل���زاي���ده يف اخل��ام�����س م��ن 

احلاىل .. م�شرا اإىل اأن اللقاء مع 
املزايدين من القطاع اخلا�س يعد 
معاير  ملناق�شة  رئي�شية  خ��ط��وة 
والت�شغيل  التطوير  وا���ش��راط��ات 
البلدية مبدى  اإمي��ان  من منطلق 
اأهمية تلك الركائز لنجاح امل�شروع. 
ال�شوق  م�شروع  يحقق  اأن  وت��وق��ع 
ال�����ش��ع��ب��ي ال����ذي ي�����ش��ت��وح��ي منطه 
االأ�شيل  ال������راث  م���ن  امل���ع���م���اري 
لدولة االإمارات عددا من االأهداف 
يوفر  اأهمها..اأن  اإجن��ازه من  حني 
وجهة �شياحية وترفيهية وجتارية 
اأبوظبي  اإم�����ارة  ل�����ش��ك��ان  وث��ق��اف��ي��ة 
م����ن م���واط���ن���ني وم��ق��ي��م��ني حيث 
املواطنني  علقة  ال�شوق  �شر�شخ 
والتقاليد  وال�����ع�����ادات  ب����ال����راث 
وجهة  والعائلت  ل��لأف��راد  ويوفر 
يرفع  مم��ا  والت�شوق  لل�شتجمام 
املجتمعية  اخل����دم����ات  م�����ش��ت��وى 
ال�شوق  اأن  واأ����ش���اف  االإم�������ارة.  يف 
�شياحية  وج��ه��ة  �شي�شكل  ال�شعبي 
ال�شياحية  اخلارطة  على  اإ�شافية 

••  ال�صارقة-وام:

ال�شمو  ����ش���اح���ب  ق���ري���ن���ة  ق���ال���ت   
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
القا�شمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
للأ�شرة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
ملقر  زي��ارت��ه��ا  مبنا�شبة  بال�شارقة 
املفو�شية العليا ل�شوؤون اللجئني 
لبنان  يف  امل��ت��ح��دة-  االأمم  ه��ي��ئ��ة 
حتذيرات  م���ن  وب���ال���رغ���م  ان����ه   ..
امل�شوؤولة  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب��اخل��ارج يف بلدي  املواطنني  ع��ن 
اإىل بروت  الذهاب  االإم���ارات من 
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���ش��لم��ت��ه��م يف ظل 
التي  ال���ط���ائ���ف���ي���ة  ال���������ش����راع����ات 
هذه  اأن  اإال  واآخ���ر  اآن  ب��ني  تتجدد 
ال��ت��ح��ذي��رات مل تقف ح��ائ��ل دون 
املفو�شية  يف  مب�شوؤولياتي  القيام 
بهيئة  ال��لج��ئ��ني  ل�����ش��وؤون  العليا 
ب���ارزة  ك��م��ن��ا���ش��رة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
يتوجب  م��ا  اأداء  ودون  ل��لج��ئ��ني 
ع��ل��ي م���ن م���ه���ام اإن�����ش��ان��ي��ة ال بد 
اأهداف  حتقيق  يف  م�شاهمة  منها 

املفو�شية.

خا�شة  لهويته  وع�شقه  ال��راق��ي��ة 
ال��ف�����ش��ح��ى التي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
و�شلمة  بجماليتها  نده�س  كنا 
الدرامية  االأع��م��ال  ع��ر  منطقها 
والتي  خلت  �شنوات  ع��ر  الرائعة 
ك��ان��ت حت��م��ل م���ن ق��ي��م االح����رام 
واالأخ���لق ما  والثقافة  واالل��ت��زام 
حتمل وهذا من مقومات اجلمال 
�شموها  واأو����ش���ح���ت   . ل��ب��ن��ان  يف 
ل�شوؤون  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ش��ي��ة  وع���ر 
ال��لج��ئ��ني ج��ئ��ت اأت��ف��ق��د اأح�����وال 
اللجئني ال�شوريني يف جتمعاتهم 
للزيارة  رئ��ي�����س  ك��ه��دف  ال�شكنية 
ال�شيدات  فالتقيت مبجموعة من 
احلال  �شكون  ال��ل��وات��ي  ال�شوريات 
اأو�شاعهن  اأ�شى عن  وحتدثن بكل 
واأو����ش���اع اأب��ن��ائ��ه��ن واأ���ش��ره��ن بعد 
وبيوتهم  ق��راه��م  م��ن  ����ش���ردوا  اأن 
حقوقهم  وف��ق��دوا  كلها  وب��لده��م 
خ�شو�شا  وط��ن��ه��م  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة 
واال�شتقرار  ب��االأم��ان  ال�شعور  حق 
معهن  وتباحثت  الكرمي  والعي�س 
املوؤقتة  االأم���ان  �شبل  توفر  ح��ول 
وال���لزم���ة ل��ه��ن والأ���ش��ره��ن حتى 
يزيل اهلل عنهم هذه الغمة وتعود 

االأحوال اإىل اأف�شل مما كان .

ا�شتوقفني  ما  ولعل  االحتياجات 
العاملني من  ه��وؤالء  اأغلب  اأن  هو 
االأورب����ي����ني و���ش��م��ال اأم��ري��ك��ا مما 
جعلني اأطرح العديد من علمات 
املتطوعني  وج��ود  ع��ن  اال�شتفهام 
ال��ع��رب ب��ني ه����وؤالء ل��ل��ق��ي��ام بهذه 
واأننا  خ��ا���ش��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة  امل���ه���ام 
اإىل  يدعوان  ودي��ن  هوية  اأ�شحاب 
املنكوب  وم�شاعدة  امللهوف  اإغاثة 
 . والوقت  واجلهد  والنف�س  باملال 
واأ�شافت �شموها لقد خرجت من 
هذه الزيارة واأنا اأ�شعر مب�شوؤولية 
اأك�����ر جت����اه اإخ������وة ل��ن��ا ق����در لهم 
وحتديات  ح�����وادث  ي���واج���ه���وا  اأن 
جمتمعات  قبلهم  واجهتها  �شعبة 
جمتمعات  تواجهها  وق��د  ع��دي��دة 
اأخ���رى وجت���اه ك��ل اإن�����ش��ان منكوب 
حقوقه  اأب�������ش���ط  ف��ق��د  ال���ع���امل  يف 
ال��ك��رمي��ة.. وم���ا علينا  يف احل��ي��اة 
�شوى اأن نقف م�شاندين ومعينني 
ومنا�شرين للإن�شانية عموما من 
دون النظر اإىل الفروقات الثقافية 
اإىل  النظر  اأو  والعرقية  والدينية 
وتطلعات  ال�شيا�شية  احل�����ش��اب��ات 
االأط�����راف امل��ت��ن��ازع��ة ع��ل��ى حتقيق 
يكون  ال  واأه����داف  م�شالح  قائمة 

واأ�شافت وما اأن الم�شت خطواتي 
اأر�س لبنان منذ اأيام حتى اأخذتني 
ذكريات جميلة ع�شتها يف طفولتي 
االأ�شرة  م���ع  ل��ه��ا  زي���ارات���ي  خ���لل 
ال�شاحرة  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  وال��ت��ق��ائ��ي 
واأ�شفت  فيها  النا�س  قلوب  وطيبة 
اأجمل  اإل���ي���ه  اآل�����ت  ال�����ذي  ل��ل��ح��ال 
واأرق��ى م�شايفها  العربية  البلدان 
ال�شياحية  ال��ع��رب  وج��ه��ات  واأه����م 
التي كانت وال تزال رغم الظروف 
م����ف����خ����رة ال�������ش���ائ���ح���ني ف���ي���ه���ا .. 
فاالإن�شان يف ع�شرنا ويف كثر من 
الدول اأ�شبحت اأهميته تقا�س على 
ال  واملذهبية  الطائفية  انتماءاته 
الذي ميتنع  االإن�شاين  البعد  على 
���ش��واه وافرا�س  اإي�����ذاء  ف��ي��ه ع��ن 
�شوء النوايا خا�شة من بني وطنه 
اإىل  وجلدته .. هذا التفرق يوؤدي 
مت��زق يف ك��ي��ان احل��ب ال���ذي يقود 
منجزات  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال�����ش��ع��وب 
ثقافة  على  قائمة  امل�شتوى  عالية 
اإن�شانية را�شخة جتمع بني الهوية 
اأن  العربية والهوية العاملية ومنذ 
وعينا على دنيا االإعلم واالت�شال 
متميز  اللبناين  اأن  نعرف  ونحن 
االإن�شانية  للفنون  وحبه  بثقافته 

من  م�شت�شيفيهم  بيوت  يف  �شواء 
الغرف  يف  اأو  اللبنانيني  االإخ����وة 
اأكر  الواحدة منها  التي ي�شتاأجر 
وقد  فيها  تقيم  �شورية  اأ�شرة  من 
اللجئني  اإ���ش��ك��ان  م��و���ش��وع  ك���ان 
م����ن اإخ����وان����ن����ا ال�������ش���وري���ني اأك����ر 
نف�شها  فر�شت  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات 
امل�شوؤولني  م��ع  ح��وارات��ن��ا  يف  علينا 
عن  بحثا  املفو�شية  يف  والعاملني 
جممعات  لتحقيق  ال�شبل  اأف�شل 
اإىل  وت��و���ش��ل��ن��ا  ل��ه��م  اآم��ن��ة  �شكنية 
اأن��ه ال غنى ع��ن اأه��ل اخل��ر ممن 
اإخ��وت��ه��م يف  ي��رغ��ب��ون يف م�شاعدة 
املنا�شبة لهم على  تاأمني ال�شكنات 
كي  بنا  االت�����ش��ال  اأب����واب  تفتح  اأن 
رفع  يف  لن�شهم  بيدهم  يدنا  ن�شع 

معاناة اللجئني اليومية .
وق���ال���ت ���ش��م��وه��ا مم���ا ك����ان الفتا 
العاملني  ه��م��ة  اأي�����ش��ا  ل��لن��ت��ب��اه 
بالعمل  و���ش��غ��ف��ه��م  امل��ف��و���ش��ي��ة  يف 
الدقيقة  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م  ال��ت��ط��وع��ي 
لكل �شغرة وكبرة من احتياجات 
اللجئني واإي�شالها اإليهم فالبعد 
االإن�شاين والتعاطف مع اللجئني 
�شكل دافعا قويا لهم نحو بذل كل 
لتوفر  جهد  من  ي�شتطيعونه  ما 

وقالت �شموها خلل الزيارة التى 
ت�����ش��م��ن��ت ب��رن��ام��ج االط�����لع على 
اأح�����وال ال��درا���ش��ة وال��ت��ع��ل��ي��م لدى 
ل��ق��د دخلنا  ال�����ش��وري��ني  االأط���ف���ال 
امل�شائية  الفرة  مدر�شة خ�ش�شت 
طلب  يغادرها  اأن  بعد  لهم  فيها 
اإخوانهم  م��ن  ال�شباحية  ال��ف��رة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني وه����و اأحد  االأط����ف����ال 
للنتباه  ال��لف��ت  احل���ب  م�شاهد 
اللبنانيون  ب���ه  ي��ت��ع��ام��ل  وال������ذي 
ال�����ش��وري��ني معززين  اإخ��وت��ه��م  م��ع 
ه����ذا ال��ت��ع��اط��ف اجل����م ب���ني اإخ����وة 
العروبة وال��دم بالرحيب بهم يف 
ال�شكن  لي�شاركوهم  اأي�شا  بيوتهم 
ت�شوقهم  م��راك��ز  وبت�شخر  فيها 
ال�شوريات  ال�شيدات  اأمام منتجات 
ت�شويق  يف  ف�شاعدوهن  احلرفيات 
يحققن  ح���ت���ى  امل���ن���ت���ج���ات  ه������ذه 
حاجاتهن  م��ن  بع�شا  ي�شد  دخ��ل 
مكتب  ويف  اأ�����ش����ره����ن.  وح����اج����ات 
املفو�شية العليا ل�شوؤون اللجئني 
اأ�شافت �شموها اإطلعنا على ن�شاط 
املهام  ت���وزي���ع  واآل����ي����ات  ال��ع��ام��ل��ني 
واالأداء..  ال��ع��م��ل  تنظيم  وح�����ش��ن 
الترعات  اإي�������ش���ال  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ا 
ال�شوريني  اإق�����ام�����ات  م���ك���ان  اإىل 

ال�شديد  وللأ�شف  غالبا  االإن�شان 
ع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ب��ل م��ع م���رور االأي���ام 
واملوجعة  امل��وؤمل��ة  االأح���داث  وتتابع 
بعدا  ي���زداد  اأن��ه  نكت�شف  لل�شمر 
يف  اإال  امل�شالح  قائمة  مقدمة  عن 
ت��ع��اىل بقيادات  اأي��ده��ا اهلل  ب��ل��دان 
راأ�س  �شعوبها على  حكيمة و�شعت 
يبقى  �شموها  قالت  و   .. القائمة 
����ش���اء اهلل  اإن  ال���ق���ادم  ب�����اأن  االأم�����ل 
تزول  وال��غ��م��ة  للإن�شانية  اأج��م��ل 
�شم�س  ال�شم�س..  اأ�شعة  ق��وة  اأم��ام 
يهتدي  ك��ي  للنا�س  اأخ��رج��ت  اأم���ة 
التفاوؤل  و  واالأم���ل  باحلب  العامل 
اإىل ع��لق��ات اأج��م��ل اأك����ر ح��ب��ا و 

اأكر اإن�شانية .
مثل  وج�����ود  اأن  ���ش��م��وه��ا  واأك�������دت 
املفو�شية العليا ل�شوؤون اللجئني 
باالأمم املتحدة ميثل بارقة اأمل لكل 
املعوزين يف العامل فهي اإعلن عن 
اأن اأي اإن�شان متعب يف الدنيا لي�س 
وحيدا و يوؤكد على ذلك اختيارهم 
وامل�شاندين  البارزين  للمنا�شرين 
زيارتي  م��ن  ك��ان الب��د  لهم لذلك 
هذه للجئني ال�شوريني يف لبنان 
ب���اإذن اهلل  اإن غدكم   : واأق���ول لهم 

اأجمل و اأكر اأمانا .

م��ر مربع  األ����ف   150 مب�����ش��اح��ة 
ال�شيخ  امل�����ش��روع مب��ن��ت��زه  وي��ت�����ش��ل 
خليفة وجامع ال�شيخ زايد الكبر. 
جذابة  ب���ح���ري���ة  واج����ه����ة  وي�������ش���م 
املحلت  م��ن  متكاملة  وجمموعة 
ال����راث����ي����ة وم���ت���اج���ر ال���ع���لم���ات 
وجمموعة  ال���ف���اخ���رة  ال���ت���ج���اري���ة 
واملقاهي  امل��ط��اع��م  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
االأذواق  جميع  تلبي  التي  املميزة 
وم�شاحة مفتوحة يف الهواء الطلق 
والعرو�س  الفعاليات  ال�شت�شافة 
ا�شافة  ل��ل��ج��م��ه��ور  ال���رف���ي���ه���ي���ه 
ومراكز  ال���ف���ن���ادق  م���ن  ع����دد  اإىل 
م�شروع  ويوفر  الرائدة.  ال�شيافة 
ا�شتثمارية  فر�شا  ال�شعبي  ال�شوق 
و�شي�شاهم  اخلا�س  للقطاع  كبرة 
قطاعات  خم���ت���ل���ف  ت��ن�����ش��ي��ط  يف 
والبنكية  االإن�������ش���ائ���ي���ه  االأع�����م�����ال 
وقطاع التجزئة والقطاع اخلدمي 
وغرها بجانب توفر فر�س عمل 
جديدة ومتنوعة ف�شل عن دعمه 
االإجمايل  ل��ل��ن��اجت  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل 

امل��ح��ل��ي ل���لإم���ارة. و���ش��ي��ت��م متويل 
وت���ط���وي���ر امل�������ش���روع اجل���دي���د من 
خلل القطاع اخلا�س وفقا لنظام 
بي  امللكية  ونقل  والت�شغيل  البناء 
اأو تي االأمر الذي ي�شهم يف تطوير 
م�شاريع متكاملة ذات جودة عالية 
واملوا�شفات  املعاير  اأف�شل  وف��ق 
الزمني  االإط�����ار  ال��ع��امل��ي��ة و���ش��م��ن 
املحدد ودون احلاجة للح�شول على 
اأي متويل حكومي. وي�شهد امل�شروع 
من  امل�شتثمرين  من  كبرا  اإقباال 
مزايدته  ع��ل��ى  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
االأربعة  ع��ن  م��دت��ه��ا  �شتزيد  ال��ت��ي 
مدينة  بلدية  تعمل  اأ�شهر..فيما 
من  جمموعة  م��ع  حاليا  اأب��وظ��ب��ي 
لتحديد  االإ�شراجتيني  ال�شركاء 
البحري والبنيه  الربط  متطلبات 
التحتية من كهرباء ومياه و�شرف 
ال����رك����ي����ز على  ب���ج���ان���ب  ����ش���ح���ي 
املتوقع  وم��ن  ال�شياحي  الت�شويق 
العام  ال�شوق خ��لل  اإجن��از  يتم  اأن 
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وفد من طلبة اجلامعة الكندية يف دبي يزور الوطنى الحتادي
••  دبي-وام :

زار فريق طلبة ق�شم ال�شحافة واالعلم يف اجلامعة الكندية بدبي املجل�س الوطني 
العادي  انعقاده  دور  من  ع�شرة  الثالثة  اجلل�شة  اأع��م��ال  الوفد  وح�شر  االحت���ادي. 
املجل�س  مقر  يف  اأم�س  عقدت  والتي  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  من  الثاين 
بح�شور معايل حممد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي و�شمو ال�شيخ عبداهلل 
اأنور  ومعايل  للإعلم  الوطني  املجل�س  رئي�س  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حممد قرقا�س وزير الدولة ل�شئون املجل�س الوطني االحتادي ومعايل �شهيل حممد 
فرج املزروعي وزير الطاقة رئي�س الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء. وا�شتمع طلب 
اجلامعة الكندية لكلمة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خلل اجلل�شة التي 
التقطت  حيث  �شموه  والتقوا  للإعلم..  الوطني  املجل�س  �شيا�شة  مناق�شة  تناولت 

�شورة تذكارية مع �شموه ومعايل حممد املر.

رابطة جي اأ�س اأم اأيه ت�سيد بقرار هيئة تنظيم الت�سالت مبنح ح�سة رقمية للهاتف
••  اأب�ظبي-وام:

 اأ�شاد توم فيليب�س كبر م�شوؤويل ال�شوؤون احلكومية والتنظيمية يف رابطة جي 
اأ�س اأم اأيه بقرار دولة االإمارات العربية املتحدة تخ�شي�س موجات طيف 700 
ميغاهرتز و 800 ميغاهرتز العائد الرقمي للهاتف اجلوال مما يوؤدي اإىل 
تعزيز تنا�شق الطيف داخل املنطقة وعلى ال�شعيد العاملي. وقال فيليب�س يف بيان 
له اليوم اإن قرار هيئة تنظيم قطاع االت�شاالت يف دولة االإمارات ب�شاأن تخ�شي�س 
طيف العائد الرقمي خلدمات النطاق العري�س املتنقلة يجعل االإمارات الدولة 
الكاملة  النهج مما ي�شمح بتقدمي اال�شتفادة  التي تتبني هذا  العامل  االأوىل يف 
من العائد الرقمي للنطاق العري�س. واأعرب عن اأمله اأن حتذو البلدان االأخرى 
حذو االإمارات .. مو�شحا اأن طيف العائد الرقمي منا�شب ب�شورة خا�شة لتوفر 
اأف�شل.  وبتغطية  بكثر  اأقل  بتكلفة  العري�س  النطاق  ذات  املتنقلة  االت�شاالت 
الأوروب���ا  بالن�شبة  ميغاهرتز   800 ال���  م��وج��ة  خطة  ب��ني  اجل��م��ع  اأن  واأ���ش��اف 
700 ميغاهرتز  ال�  وال�شرق االأو�شط واأفريقيا مع اجلزء ال�شفلي من موجة 
ملنطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ هو خطوة هامة بالن�شبة للمنطقة. واأكد اأن تن�شيق 
الطيف يوفر مزايا متعددة مبا يف ذلك اإن�شاء االقت�شادات الكبرة التي ت�شتد 
اإليها وت�شهيل التجوال �شبه العاملي على الهواتف اجلوالة واحلد من  احلاجة 
التداخل على احلدود بني البلدان ما يوفر يف نهاية املطاف خيارات اأو�شع من 
معقولة  باأ�شعار  العري�س  النطاق  ذات  املتنقلة  اخلدمات  من  واملزيد  االأجهزة 
ل�شكان دولة االإمارات وخمتلف اأنحاء الدول العربية. يذكر اأن رابطة جي اأ�س 
الهاتفية  لل�شبكات  امل�شغلة  ال�شركات  م�شالح  متثل  عاملية  جتارية  هيئة  اأي��ه  اأم 
اجلوالة يف جميع اأنحاء العامل وت�شم اأكر من 220 بلدا وع�شوية ما ي�شل 

اإىل حوايل 800 من �شركات ت�شغيل خدمات الهاتف اجلوال يف العامل . 

نه�سة مراأة راأ�س اخليمة تنظم 
م�سابقة القراآن الكرمي

•• راأ�س اخليمة -الفجر

فعاليات  اأم�����س  اخليمة  ب��راأ���س  امل����راأة  نه�شة  جمعية  مقر  يف  انطلقت 
مبركز  ال��دار���ش��ات  الع�شوات  مب�شاركة  الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ  م�شابقة 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لتحفيظ القراآن الكرمي التابع للجمعية.
مت�شابقة   14 حممد  ف��دوى  عليها  ت�شرف  التي  امل�شابقة  يف  وت�شارك 
بينما تتوىل مهمة التحكيم جلنة من املنطقة التعليمية تت�شكل من من 
اخليمة  راأ���س  مبنطقة  االإ�شلمية  الربية  موجهة  خلفان  غيث  علياء 
التعليمية ونادية املو�شى معلمة الربية االإ�شلمية مبدر�شة ال�شباحية 

للتعليم الثانوي للبنات .
ويف تعليق لها على امل�شابقة قالت موزة ال�شرهان مديرة جمعية نه�شة 
املراأة براأ�س اخليمة : تاأتي هذه امل�شابقة الدينية حل�س الدار�شات على 
حفظ كتاب اهلل وتدبر معانيه نظرا ملا لكلم اهلل من قد�شية عظيمة يف 
نفو�س امل�شلمني م�شرة باأن االقبال الكبر على امل�شاركة يف هذه امل�شابقة 

يدل على الرغبة يف حفظ اآيات من كتاب اهلل العزيز.
امل�شابقة يف حفل خا�س  الفائزات يف  تعتزم تكرمي  ان اجلمعية  وتابعت 

درجت اجلمعية على تنظيمه يف كل عام .

•• اأب�ظبي-وام:

 اأطلع �شعادة حممد حاجي اخلوري 
زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  عام  مدير 
االإن�����ش��ان��ي��ة.. ل��لأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 

ب����ن را�����ش����د املعل  ال�����ش��ي��خ م�������روان 
اأم  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
زيارته  خ����لل  اخل���ري���ة  ال��ق��ي��وي��ن 
امل�شاريع  اأم�������س..ع���ل���ى  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
ال��ت��ي نفذتها  االإغ��اث��ي��ة  وال���رام���ج 
وخارجها.  ال��دول��ة  داخ���ل  املوؤ�ش�شة 
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د يف مقر 
عدد  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي  يف  املوؤ�ش�شة 

اإىل  م�شرا   .. الكرمي  العي�س  �شبل 
م�شروع امل�شاعدات التعليمية الرائد 
عدد  وو���ش��ل  املوؤ�ش�شة  تنفذه  ال���ذي 
 180 ح��وايل  اإىل  منه  امل�شتفيدين 
األ������ف ط���ال���ب وط���ال���ب���ة ت���ق���دم لهم 
اإ�شافة  والقرطا�شية  املدر�شي  الزي 
اإىل م�����ش��اع��دات ن��ق��دي��ة. واأ���ش��ار اإىل 
ترعاه  ال��ذي  املنتجة  االأ�شر  م�شروع 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة 
ل���لأع���م���ال االإن�����ش��ان��ي��ة وال�����ذي بلغ 
االآن  حتى  فيه  امل�شاركة  االأ�شر  عدد 
حيث  مواطنة  اأ���ش��رة   600 ح���وايل 
موؤ�ش�شة  برنامج  تنفيذ  يف  ت�شارك 

وقال  املوؤ�ش�شتني.  يف  امل�شوؤولني  من 
تقدم  خليفة  موؤ�ش�شة  اإن  اخل���وري 
ل��ك��ل حم��ت��اج داخ����ل الدولة  ال���ع���ون 
اإغاثية  ب���رام���ج  وت��ن��ف��ذ  وخ���ارج���ه���ا 
والدخول يف م�شاريع اإن�شائية داخل 
على  اإن�شانية  مل�شات  ت�شفي  الدولة 

امل�شتهدفني منها. 
و�شلت  امل���وؤ����ش�������ش���ة  اأن  واأ�������ش������اف 
االإن�شانية  وبراجمها  مب�شاعداتها 
اإىل خمتلف اأنحاء الدولة من خلل 
برنامج طموح �شمل جوانب �شحية 
وت��ع��ل��ي��م��ي��ة واإغ���اث���ي���ة وغ���ره���ا من 
املجاالت احليوية التي توفر للمحتاج 

اإعداد  م��ن خ��لل  االإن�����ش��اين  خليفة 
خلل  لل�شائمني  ال��ف��ط��ار  وج��ب��ات 
�شهر رم�����ش��ان امل��ب��ارك م��ن ك��ل عام 
اإ�شافة اإىل برامج اأخرى للموؤ�ش�شة. 
واأو�شح مدير عام موؤ�ش�شة خليفة اأن 
م�شاعدات وم�شاريع املوؤ�ش�شة و�شلت 
حل���وايل 60 دول���ة خ���ارج االإم����ارات 
حيث قدمت االإغاثات العاجلة وبنت 
الطرق واجل�شور وامل�شاجد واملدار�س 
الدول  من  العديد  يف  وامل�شت�شفيات 
االإن�شانية  امل��ك��رم��ة  اإىل  م�����ش��را   ..
التي وجه بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

الدولة حفظه اهلل بتوفر م�شاعدات 
غذائية اإىل ال�شعب اليمني ال�شقيق 
وتنفذ  دره���م  م��ل��ي��ون   500 بقيمة 
برنامج  وف��ق  املكرمة  ه��ذه  املوؤ�ش�شة 
غذائي و�شعته لهذا الهدف. واأ�شار 
املعونات  ق��دم��ت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل 
من  امل���ت�������ش���رري���ن  اإىل  االإغ����اث����ي����ة 
النزاعات  وم��ن  الطبيعية  ال��ك��وارث 
امل�شلحة يف خمتلف دول العامل . من 
اأ�شاد ال�شيخ مروان بن را�شد  جانبه 
املعل بامل�شتوى املتقدم الذي و�شلت 
اإليه موؤ�ش�شة خليفة يف جمال العمل 
اخل���ري واالإن�����ش��اين داخ���ل الدولة 

لوكالة  ت�شريح  يف  وق��ال  وخارجها. 
املوؤ�ش�شة  اإن   .. وام  االإم����ارات  اأن��ب��اء 
مب�����ش��اري��ع��ه��ا االإن�����ش��ان��ي��ة ت��ع��ر عن 
�شاحب  ملوؤ�ش�شها  االإن�شاين  العطاء 

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ي�شل  اأن  على  ال��ذي يحر�س  نهيان 
الدولة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  اإىل  خ��ره��ا 
واإىل كل الدول وال�شعوب املحتاجة. 

••  ال�صارقة-وام:

للدعوة  ال��ع��ل��م��ي  امل��ج��ل�����س  ����ش���رع   
ال�شلفية بفل�شطني ب�شرف الكفاالت 
امل��ك��ف��ول��ني لديه  ل���لأي���ت���ام  امل���ال���ي���ة 
اخلرية  ال�شارقة  جمعية  بوا�شطة 
وعددهم خم�شة اآالف و987 يتيما 
وال�شفة  ال���ق���د����س  حم���اف���ظ���ات  يف 
يف  اجلنوبية  وامل��ح��اف��ظ��ات  الغربية 
قطاع عزة والتي ت�شاهم يف حت�شني 
اأو�شاع عائلت االأيتام وت�شاعد على 
عبداهلل  وذك��ر  اإحتياجاتهم.  توفر 
التنفيذي  امل��دي��ر  خ��ادم  ب��ن  �شلطان 
جل��م��ع��ي��ة ال�������ش���ارق���ة اخل����ري����ة ان 
تنفذه  ال��ذي  االأي��ت��ام  كفالة  م�شروع 
والرعاية  ال���دع���م  ي��ق��دم  اجل��م��ع��ي��ة 
ي��ت��ي��م يف  األ�����ف  م���ن /22/  الأك�����ر 
23 دول��ة واأن ع��دد االأ���ش��ر املكفولة 
 300 اإىل  و�شل  اجلمعية  قبل  من 

يف  واالجتماعي  النف�شي  ا�شتقراره 
رعاية  الثاين  الق�شم  يت�شمن  حني 
االأيتام يف الدول امل�شطربة واالأيتام 
ف��اق��دي االأب���وي���ن وذل���ك م��ن خلل 
مراكز الرعاية ال�شاملة حيث توفر 
املعي�شية  املتطلبات  ك��اف��ة  اجلمعية 
باملركز  املقيمني  والدرا�شية للأيتام 
النف�شي  ال����دع����م  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
القيم  اإىل  ال��لزم لتوجيه طاقاتهم 
امل��ث��ل��ى واالع��ت��م��اد ع��ل��ى اأن��ف�����ش��ه��م يف 

امل�شتقبل. 
الق�شم  �شمن  اجلمعية  ت��ق��دم  ك��م��ا 
للأيتام  ال�شاملة  ال��رع��اي��ة  ال��ث��ال��ث 
املادية  ال��ك��ف��ال��ة  ج��ان��ب  اإىل  وت��وف��ر 
الرعاية  م�شاريع  متكاملة من  باقة 
مناحي  ك��اف��ة  يف  ل��لأي��ت��ام  ال�شاملة 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ت�����ش��م��ل  احل���ي���اة 
املو�شمية  وال���ك�������ش���وة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بناء  اإىل  و���ش��وال  الغذائية  وال�شلة 

اأ�شرة فيما و�شلت جملة املبالغ التي 
الكفالة  حل��االت  اجلمعية  �شرفتها 
 33 اإىل   2011 ع���ام  ف��ق��ط خ���لل 
مليون درهم. وقال ان حملة اإ�شراقة 
واملحتاجني  االأي����ت����ام  ل��ك��ف��ال��ة  اأم����ل 
من  جديدة  اأع���داد  كفالة  ت�شتهدف 
االأي����ت����ام ���ش��ن��وي��ا واإن�������ش���اء ع����دد من 
ب��اأ���ش��ر االأيتام  امل�����ش��روع��ات اخل��ا���ش��ة 
ال�شودان  يف  م�����ش��اك��ن  ب��ن��اء  ت�����ش��م��ل 
الرعاية  م�����ش��روع  وت��ن��ف��ي��ذ  وال��ي��م��ن 
يتيما   855 ل���  ل��ب��ن��ان  يف  ال�شحية 
م�شروع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  واأم��ه��ات��ه��م. 
ثلثة  اإىل  ينق�شم  االأي���ت���ام  ك��ف��ال��ة 
االأيتام  بكفالة  خا�س  االأول  اأق�شام 
توفر  اإىل  وي���ه���دف  م��ن��ازل��ه��م  يف 
للأيتام  ال�شاملة  والرعاية  الكفالة 
���ش��م��ن اأ���ش��ره��م ب��ح��ي��ث ي��ت��م تقدمي 
اأق�����ش��ى درج����ة م��ن ال��ع��ن��اي��ة لليتيم 
وهو بني اأهله وذويه مما ي�شاهم يف 

و���ش��ي��ان��ة امل�����ش��اك��ن وه���دي���ة ال����زواج 
ف�شيلة  وق���ال  ال��ي��ت��ي��م��ات.  للفتيات 
ال�شيخ فوؤاد اأبو �شعيد نائب الرئي�س 
للدعوة  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
املجل�س  اإن  ب��ف��ل�����ش��ط��ني  ال�����ش��ل��ف��ي��ة 
ي�شعى بالتعاون مع جمعية ال�شارقة 
ملا  اليتيم  اخلرية للعتناء بكفالة 
له من �شاأن عظيم يف احلياة الدنيا 
واالآخرة موؤكدا اأن كفالة اليتيم هي 
التي حثت  اأب���واب اخل��ر  اأعظم  من 

عليها ال�شريعة االإ�شلمية.
ال�شارقة  ج��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
ت��وف��ر اخلدمة  ب����داأت يف  اخل��ري��ة 
لديها  املكفولني  للأيتام  ال�شحية 
من خلل برنامج الرعاية ال�شحية 
الو�شع  حت�����ش��ني  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي 
ال�شحية  الرعاية  وتوفر  ال�شحي 
طبية  ف���ح���و����ش���ات  م����ن  ال�����لزم�����ة 
واإجراء عمليات جراحية  وعلجات 

اأن ت�شاهم من احلد من  �شاأنها  من 
للأيتام  ال�����ش��ح��ي  ال��و���ش��ع  ت��ف��اق��م 
لدى  املالية  االأعباء  من  والتخفيف 
االأيتام املر�شى خا�شة الذين يعانون 
ويحتاجون  م��زم��ن��ة  اأم����را�����س  م���ن 
لعلج دائم اإ�شافة اإىل احلاالت التي 

حتتاج اإىل اإجراء عمليات جراحية.
ودعا اأمهات االأيتام واأولياء اأمورهم 
اإىل اال�شتفادة من الرامج ال�شحية 
ال�شارقة  ج��م��ع��ي��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
جميع  معهم  م�شطحبني  اخلرية 
امل�شتندات املطلوبة وت�شجيل اأبنائهم 

االأيتام �شمن هذه الرامج.
ومن املقرر اأن ت�شتمر عملية ت�شليم 
الكفاالت املالية على مدار اأ�شبوعني 
ب��ح��ي��ث ي��ت��م ����ش���رف ال���ك���ف���االت عن 
االأ�شهر الثلثة االأوىل لعام 2013 
مل�شتحقيها يف حمافظات قطاع غزة 

كلها.



04 اخلميس   -  23   مايو    2013 م    -    العـدد    10800
Thursday   23    May     2013  -  Issue No   10800

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/زون جروب الدارة املن�شات 

 رخ�شة رقم:CN 1013630 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فهد حممد احمد العثمان احلمادي )%1(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نا�شر حممد �شالح حممد املل من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ نا�شر حممد �شالح حممد املل من 100% اىل %99

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 0.3*0.4 اىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/زون جروب الدارة املن�شات

ZONE GROUP FACILITIES MANAGEMENT
اىل/زون جروب الدارة املن�شات ذ.م.م

ZONE GROUP FACILITIES MANAGEMENT LLC
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شكايلين للن�شر والتوزيع

 رخ�شة رقم:CN 1362492 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نا�شر حممد �شالح حممد املل من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ نا�شر حممد �شالح حممد املل من 100% اىل %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فهد حممد احمد العثمان احلمادي )%1(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/�شكايلين للن�شر والتوزيع

SKY LINE PUBLISHING & DISTRIBUTION
اىل/�شكايلين للن�شر والتوزيع ذ.م.م 

SKY LINE PUBLISHING & DISTRIBUTION LLC
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماجد �شعد املنهايل للمقاوالت 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1012234 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جا�شم حممد جا�شم احمد احلو�شني )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماجد �شعد عبداهلل علي املنهايل
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 0.6*0.4 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ماجد �شعد املنهايل للمقاوالت العامة ذ.م.م
MAJED SAAD AL MENHALI GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/نور ال�شاخمة للمقاوالت العامة ذ.م.م 
NOOR AL SHAMKHA GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خلل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

الغاء اعالن �شابق
را�شد  ال�ش�����ادة/حممد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
مطر را�شد ال�شام�شي امارات اجلن�شية وا�شامه حممود حممد 
ابو عبيد فل�شطيني اجلن�شية قد ابدوا رغبتهم يف الغاء االعلن 
بتاريخ   10673 رقم  العدد  يف  الفجر  جريدة  يف  ال�شادر  ال�شابق 
2012/12/24 بخ�شو�س الرخ�شة رقم CN 1006175 باال�شم 

التجاري : املرا�شد للتعمر واملقاوالت العامة ذ.م.م
ثم تقدم بطلب اجراء التعديلت التالية:

اعادة الو�شع كما كان عليه 
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
اند  وايت  ال�ش�����ادة/م�شبغة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مور   رخ�شة رقم:CN 1033334 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/م�شبغة وايت اند مور 
WHITE & MORE LAUNDRY

اىل/�شاي لزيز 
LAZEEZ TEA

تعديل ن�شاط/ا�شافة م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(
تعديل ن�شاط/حذف كي امللب�س )9601001(

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

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

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

CN 1038143:للمواد الغذائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*6
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل حممد رفيق للمواد الغذائية 

MOHAMMED RAFEEQ FOODSTUFF SHOP

اىل/بقالة حممد رفيق 
MOHAMMED RAFEEQ BAQALA

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

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمزن اجلميل

رخ�شة رقم:CN 1030098 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/خمزن اجلميل 
AL JAMEEL STORE
اىل/بقالة الرج اجلميل 

BAQALA ALBURJ ALJAMEEL
القمزي  عتيق  بناية حارب  االول  زايد  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
اىل ابوظبي ابوظبي �شارع زايد االول حو�س 4 ق 16 حمل رقم 26 مالك حممد 

�شامل عبيد املن�شوري
تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�شاط/ حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت �شعيد 

العجيلي  رخ�شة رقم:CN 1159354 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 5*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت �شعيد العجيلي   
SAEED AL AJAILY SUPERMARKET

اىل/بقالة �شعيد العجيلي 
BAQALA SAEED AL AJAILY

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�شتهلكي )�شوبر ماركت( )4711002(

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

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمزن حداد

رخ�شة رقم:CN 1023240 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3.40

تعديل ا�شم جتاري:من/خمزن حداد 
HADDAD STORE

اىل/بقالة حداد 
BAQALA HADDAD

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع الظفرة بناية ورثة عبدالرحمن 
�شامل جمعه الزعابي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املطار �شرق 1 - 

C74 املالك �شيخة مرزوق مبارك املن�شوري واأخرون  20
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلوبال با�شنجرز 
 CN 1489603:لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح نا�شر ح�شني املن�شوري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حامد قايد العزعزي
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مكتب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الناظم للطباعة وت�شوير امل�شتندات
رخ�شة رقم:CN 1123099 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

تنويه
�شعيد  ال�شيد/�شامل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رغبته  ابدى  قد  اجلن�شية  امارات  الدرعي  عبداهلل احلروت 
يف الغاء للعلن ال�شابق ال�شادر يف جريدة الفجر يف العدد 
رقم  الرخ�شة  بخ�شو�س  2013/1/17م  بتاريخ   10693 رقم 
1186901 باال�شم التجاري: موؤ�ش�شة الذهبي العمال البلط 

والبل�شر . قبل �شدور الرخ�شة.
تقدم بطلب اجراء التعديلت التالية:

تراجع عن االعلن
والغاء الرخ�شة التجارية

االعلن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خلل  التنمية  دائرة 
االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

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

بن حريز لزينة ال�شيارات ذ.م.م - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1132800-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شرمني اجلديد  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 

 CN 1507055:للحلقة الرجالية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالواحد علي حممد جزايري احلمادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى ح�شن حممد علي احلمادي

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بروتك للعمال 

الكهروميكانيكية ذ.م.م - فرع ابوظبي
رخ�شة رقم:CN 1199856 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
فتح الدين قا�شم بافا لطيف من 24.5% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ها�شم كاكت حممد علي

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ابو عبداهلل 

لللكرونيات رخ�شة رقم:CN 1018891 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيب احمد �شودري بركت علي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شيف حممد �شيف �شويح املزروعي  من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شيف حممد �شيف �شويح املزروعي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  هولدرز  هاو�س  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1140168 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 004*002 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة هاو�س هولدرز للمقاوالت العامة ذ.م.م
HOUSE HOLDERS CONSTRACTING GENERAL CO. LLC

اىل/�شركة هم�شات لتنظيم االفراح ذ.م.م 
HAMASAT WEDDING SERVICES CO. LLC

اىل  اخليلي  بناية خليفة حارب مغر  ال�شناعية  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
العني العني و�شط املدينة بناية خلفان �شعيد حمد الظاهري

تعديل ن�شاط/ا�شافة تعهدات احلفلت واملنا�شبات الرفيهية )9000102(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

ملحق عقد �شراكة ذ.م.م بني االطراف
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
العمال  حممود  ال�ش�����ادة/عارف  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اال�شباغ رخ�شة رقم:CN 1103083 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/عارف حممود العمال اال�شباغ
اىل/مطعم عارف حممود 

ARIF MAHOOD RESTAURANT
تعديل عنوان/من العني العني ال�شناعية بناية فاطمة �شامل الدرمكي اىل 

العني هيلي �شناعية هيلي بناية �شغر حمدان �شعيد العامري واخرون
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطلء والدهانات للمباين )4330003(
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خلل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
االطارات  لت�شليح  ابوجهاد  ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتبديل الزيوت رخ�شة رقم:CN 1122592 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يو�شف را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ يو�شف را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شطفى خان غفار خان

تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*2
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل ابوجهاد لت�شليح االطارات وتبديل الزيوت

ABU JEHAD TYRE REPAIR & LUBRICATION SHOP

اىل/حمل ابو جهاد لتبديل االطارات 
ABU JEHAD TYRE REPAIR SHOP

تعديل ن�شاط/حذف تبديل زيوت املركبات )4520010(
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل الفواز لتجارة 

CN 1200408:امللب�س الرجالية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�شعيد �شباع م�شبح حممد الكندي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء
 �شعيد �شباع م�شبح حممد الكندي من 0% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالغفور اجنيلت بوتييا

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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حاكم عجمان يطلع على ا�سرتاتيجية وخطط وزارة الرتبية

برعاية نهيان بن مبارك

 م�ست�سفى برجيل ينظم موؤمتر الإمارات الدويل الأول غدا

بلدية العني ت�ستقبل وفدًا من بلدية املنطقة الغربية لالطالع على تطبيق العمليات ونظام الإدارة املتكامل

••  عجمان-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اإط����ل����ع 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
املجل�س االأعلى حاكم عجمان على 
الربية  وزارة  ب���رام���ج  و  خ��ط��ط 
والتعليم خلل املرحلتني احلالية 
وامل�شتقبلية يف ظل امل�شتجدات على 
ال�شاحة الربوية والتعليمية. جاء 
ذلك خلل ا�شتقبال �شاحب ال�شمو 
اأم�����س يف مكتيه يف  ح��اك��م عجمان 
ال��دي��وان االأم��ري..م��ع��ايل حميد 
وزير  القطامي  عبيد  حممد  ب��ن 
واأ�شاد �شاحب   . الربية والتعليم 
حتقق  مب��ا  عجمان  ح��اك��م  ال�شمو 
قطاع  يف  واجن����������ازات  ت���ق���دم  م����ن 

اأول  الفريق  يبذلها  التي  الكبرة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
من خلل �شعيه الدائم اإىل اإن�شاء 
والتكنلوجية  التقنية  امل��ج��م��ع��ات 
ال�شدد  ه��ذا  م�شرا يف   .. والفنية 
التابع  التقني  اإىل جممع عجمان 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ملركز 
منطقة  يف  وامل�����ه�����ن�����ي  ال����ت����ق����ن����ي 
�شموه  افتتحه  وال���ذي  احلميدية 
اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  بح�شور 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأ����ش���ار  م���وؤخ���را. 
اىل  ال�شدد  ه��ذا  حاكم عجمان يف 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  ح��ر���س 
متابعته  و  بالتعليم  العناية  على 

الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وال����ك����ادر 
تطورات  من  ي�شتجد  ما  ومتابعة 
مع املراجعة الدائمة ملا يطبق من 
ل�شمان  و�شيا�شات  ا�شراتيجيات 
�شلمة التطبيق وحتقيق االأهداف 
اأهمية  �شموه  اأك��د  كما  املر�شومة. 
اإع��ادة النظر يف اإع��داد ك��ادر خا�س 
والتدري�شية  االإداري������ة  للهيئتني 
ال��ع��م��ل يف هذا  ل��ط��ب��ي��ع��ة  ل��ن��ظ��را 
املناطة  اجل�شيمة  وامل��ه��ام  القطاع 
ب��امل��ع��ل��م وال��ه��ي��ئ��ات االإداري�������ة. من 
الربية  وزي���ر  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه 
ال�شمو  اأطلع �شاحب  اإنه  والتعليم 
حاكم عجمان على اآخر م�شتجدات 
ا�شراتيجية وزارة الربية  تنفيذ 
خا�شة  ال�����دول�����ة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 

ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ان��ط��لق��ا من 
ال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��ك��ام االإم�����ارات 
دع���م متوا�شل  م���ن  ي��ق��دم��ون��ه  مل���ا 
واهتمامهم  التعليمية  للعملية 
والرامج  اال�شراتيجية  بو�شع 
التي من �شاأنها االرتقاء بامل�شتوى 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال���ه���ي���ئ���ات االإداري��������ة 
اأ���ش��اد �شاحب  وال��ت��دري�����ش��ي��ة. ك��م��ا 
باجلهود  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 

واملناهج  النظم  لتطوير  الدائمة 
التخ�ش�شات  وخا�شة  التعليمية 
حتتاجها  ال��ت��ي  وال��ف��ن��ي��ة  العلمية 
ال�����دول�����ة م����ن خلل  م���وؤ����ش�������ش���ات 
املتطورة  العلمية  ال�شروح  اإق��ام��ة 
يف اإم�������ارات ال���دول���ة ك���اف���ة. واأك����د 
عجمان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
يف  اال�شتثمار  اأهمية  اللقاء  خلل 
االإن�شان  اأن  .. م�شرا اىل  التعليم 
احلقيقية  التنمية  حم��ور  يعتر 
ل��ل��ت��ط��وي��ر يف امل����ي����ادي����ن ك����اف����ة و 
امليدان  احتياجات  تلم�س  ���ش��رورة 
املنا�شبة  البيئة  وتوفر  ال��رب��وي 
الربوية  االأه������داف  حت��ق��ق  ال��ت��ي 
والتعليمية على اأكمل وجه بجانب 
املناهج  ت��وح��ي��د  م����راع����اة  اأه���م���ي���ة 

•• اأب�ظبي-وام:

ال�شيخ نهيان   حتت رعاية معايل 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
ينظم  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
موؤمتر  غ���دا  ب��رج��ي��ل  م�شت�شفى 
عن  االأول  ال��������دويل  االإم������������ارات 
عمليات احلد االأدنى من التدخل 
التنظرية  واجل��راح��ة  اجل��راح��ي 
للج�شم  الطبيعية  الفوهات  عر 
ملدة  وي�شتمر  ال��ي��وم  اأ���ش��ب��ح  ال��غ��د 
باأبراج  ج��م��را  ف��ن��دق  يف  ي��وم��ني 

االحتاد يف اأبوظبي.
ما  امل��وؤمت��ر  فعاليات  يف  وي�����ش��ارك 
يقارب من 100 خبر دويل حتت 
فاياليل  �شم�شر  الدكتور  اإ�شراف 
الع�شو املنتدب ل� م�شت�شفى برجيل 
وبرئا�شة االأ�شتاذ امل�شاعد الدكتور 
ق�شم  رئي�س  حيدجيب  بن  طاهر 

املمار�شات  اأف�شل  على  واالط���لع 
اجل��دي��دة يف  والتقنيات  وامل��ع��ارف 
ه���ذا امل��و���ش��وع وم��راج��ع��ة الطرق 
وا�شتك�شاف  ح��ال��ي��ا  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول 

التطورات املحتملة اأي�شا.
االإمارات  موؤمتر  عقد  اأن  واأو�شح 
املو�شوع  االأول حول هذا  ال��دويل 
الطبي املهم ي�شيف اإليهم كمن�شاأة 
الدولة  يف  متميزة  طبية  رع��اي��ة 
جديدة  وم�����ش��وؤول��ي��ات  ال��ت��زام��ات 
وزيادة  وتطوير  اإي��ج��اد  يف  تتمثل 
اأقل  وبتكلفة  اجلراحية  اخليارات 
اأف�شل  ���ش��ح��ي��ة  م��ع��اي��ر  و���ش��م��ن 

للمري�س.
خ�����راء  امل������وؤمت������ر  وي�����������ش�����ارك يف 
املتحدة  الواليات  من  وخمت�شون 
االأم����رك����ي����ة واأمل����ان����ي����ا وال���ي���اب���ان 
وفرن�شا  وب���ل���ج���ي���ك���ا  واإي����ط����ال����ي����ا 
و�شوي�شرا والهند ودولة االإمارات 

عمليات احلد االأدنى من التدخل 
التنظرية  واجل��راح��ة  اجل��راح��ي 
للج�شم  الطبيعية  الفوهات  عر 
اجلراحة  على  ال��رك��ي��ز  وي��ج��ري 
ووجهة  ال�����ش��رج  ع��ر  التنظرية 
نظر املراأة يف اجلراحة التنظرية 

عر الفوهات الطبيعية للج�شم.
وي����ق����ام ب���ال���ت���زام���ن م����ع امل���وؤمت���ر 
املنتجات  الأح����دث  ط��ب��ي  م��ع��ر���س 
ال�شحية  اخل��دم��ي��ة  وال��ت��وج��ه��ات 
وتقنيات  جت��ه��ي��زات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة خ�����ش��و���ش��ا يف 
جم��ال عمليات احل��د االأدن���ى من 
ال���ت���دخ���ل اجل����راح����ي واجل���راح���ة 
ال����ت����ن����ظ����ري����ة ع������ر ال����ف����وه����ات 
الطبيعية. وي�شكل املعر�س من�شة 
العاملية الراغبة  مثالية لل�شركات 
مبتكراتها  اأح���دث  ا�شتعرا�س  يف 

من االأجهزة الطبية. 

اجلراحة بامل�شت�شفى.
ت�شليط  اىل  امل�����وؤمت�����ر  وي����ه����دف 
االبتكارات  اأح����دث  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
عمليات  جم���ال  يف  واالك��ت�����ش��اف��ات 
احل��������د االأدن�������������ى م������ن ال����ت����دخ����ل 
التنظرية  واجل��راح��ة  اجل��راح��ي 

عر الفوهات الطبيعية للج�شم.
وقال الدكتور فاياليل اإن احلر�س 
على اإجراء عمليات جراحية ينتج 
دول����ة  يف  اأق������ل  واأمل  ن�����دب  ع��ن��ه��ا 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ويف 
اأو  من�شة  ي�شكل  اأ���ش��ب��ح  املنطقة 
اأ�شهر  م�����ش��رك��ة ج��م��ع��ت  اأر���ش��ي��ة 
الرعاية  ومم���ار����ش���ي  اجل���راح���ني 
حقل  يف  وال��������������رواد  ال�������ش���ح���ي���ة 
عمليات احلد االأدنى من التدخل 
التنظرية  واجل��راح��ة  اجل��راح��ي 
للج�شم  الطبيعية  الفوهات  عر 
للتباحث  واح��������د  ����ش���ق���ف  حت�����ت 

وي�شتمل  امل����ت����ح����دة.  ال���ع���رب���ي���ة 
الدورات  العديد من  املوؤمتر على 
حيث  املهمة  النقا�شية  واحللقات 
اأربعة  االأول  ال���ي���وم  يف  ي��ن��اق�����س 
التقنيات  ه��ي  رئي�شية  م��وا���ش��ي��ع 
احلد  بعمليات  اخلا�شة  احلديثة 
اجلراحي  ال��ت��دخ��ل  م���ن  االأدن������ى 
ال���ت���ن���ظ���ري���ة عر  واجل�������راح�������ة 
للج�شم  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال����ف����وه����ات 
واملريء  الدرقية  الغدة  وج��راح��ة 
الطحال  وج�����راح�����ة  ال���ف���م  ع����ر 
وال�������زائ�������دة ال������دودي������ة وامل���������رارة 
والقولون عر املعدة ..وتتبع هذه 
احللقات النقا�شية ور�س عمل حول 
تقنيات احلد االأدن��ى من التدخل 
التنظرية  واجل��راح��ة  اجل��راح��ي 

عر الفوهات الطبيعية.
املوؤمتر  الثاين من  اليوم  ويتم يف 
الإج���راء  امل��ادي��ة  التكاليف  تقييم 

•• العني – الفجر:

ا�شتقبلت بلدية مدينة العني موؤخرا 
الغربية  املنطقة  ب��ل��دي��ة  م��ن  وف���دا 
ل��ل��ت��ع��رف ول���لإط���لع ع��ل��ى تطبيق 
املتكامل  االإدارة  ون��ظ��ام  العمليات 
ببلدية مدينة العني وذلك يف اطار 
و  الطرفني  ب��ني  امل�شرك  التعاون 
االطلع على التجارب واخلرات يف 
والعمليات  العمل  تطوير  جم��االت 

اخلدمية .
وتراأ�س فريق بلدية املنطقة الغربية 
احلو�شني  ح�شن  اب��راه��ي��م  ال�����ش��ي��د 
وحت�شني  ت���ط���وي���ر  اإدارة  م����دي����ر 
االإجراءات فيما تراأ�س فريق بلدية 
اأحمد  خ��ال��د  ال�شيد  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
حت�شني  اإدارة  – م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري 

العمليات واإدارة اجلودة. 
املن�شوري  اأح�����م�����د  خ����ال����د  وق�������ال 
ت��اأت��ي ه��ذه ال��زي��ارة يف اإط���ار  تبادل 
حيث  باأف�شلها  واالأخ�����ذ  اخل����رات 
املنطقة  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ت���ع���ت���ر 
الرائدين  ال�����ش��رك��اء  اح���د  ال��غ��رب��ي��ة 
اىل  م�شرا   ، العني  مدينة  لبلدية 
ال���ع���ني حتر�س  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ان 
ع��لق��ات��ه��ا و عر�س  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى 

االأن����ظ����م����ة وال����ت����ي ي���ت���م اإدارات������ه������ا 
كمنظومة واح��دة من اج��ل حتقيق 
القيا�شية  وامل���وا����ش���ف���ات  امل���ع���اي���ر 

العاملية.
وي���اأت���ي ذل���ك م���ن خ���لل ف��ري��ق ذو 
امل�شاريع،  اإدارة  يف  متميزة  ك��ف��اءة 
يف  االإدارة  مم��ث��ل��ي  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ق��ط��اع��ات ال��ب��ل��دي��ة مم���ن ك���ان لهم 
النظام  اجن�������اح  يف  اأ����ش���ا����ش���ي  دور 
املتكامل  االإدارة  ن���ظ���ام  وي����ه����دف 
الداخليني  املتعاملني  ر���ش��ا  زي����ادة 
البيئي  االأث��ر  وتقليل  واخلارجيني 
البلدية  اأن�شطة  الناجت عن  ال�شلبي 
، و تقليل اإ�شابات العمل واالإمرا�س 
االأنظمة  بجميع  واالل��ت��زام  املهنية 
احلكومية  والت�شريعات  والقوانني 
للموارد  االأم�����ث�����ل  واال�����ش����ت����خ����دام 

والتح�شني والتطوير امل�شتمرين.
واأ�شار املن�شوري اإىل ان هذه الزيارة 
ب��ن��اء يف ميدان  تفاعل  ع��ن  اأث��م��رت 
ال��ع��م��ل م���ن خ����لل االإط�������لع على 
،االأمر  العملية  اخلرات والتجارب 
اأن يحقق التوا�شل  الذي من �شانه 
ب��ني ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة يف اإم����ارة 
فيما  البع�س  بع�شها  مع  ظبي  اب��و 

يخدم م�شلحة الدائرة .

مثل  باملراحل  املتعلقة  والتفا�شيل 
التطبيق  واآل����ي����ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإط������ار 
املعوقات  وك��ذل��ك  احل��ايل  والو�شع 
التي واجهت فريق العمل يف مرحلة 

التطبيق واحللول واملقرحات .
ال�����زي�����ارة عر�س  وت�����ش��م��ن��ت  ك���م���ا 
االإدارة  ن����ظ����ام  ت���ط���ب���ي���ق  مل�����راح�����ل 
مدينة  ببلدية   )IMS( املتكامل 
ال���ع���ني وال��ت��ف��ا���ش��ي��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة به 
واملعوقات  امل�����ش��روع  خم��رج��ات  مثل 
بالتطبيق  البلدية  واجهتها  ال��ت��ي 
جن���اح  مم���ك���ن���ات  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
تر�شيح  اآلية  �شرح  مت  كما  امل�شروع، 

جتربتها الناجحة يف جمال حت�شني 
املتكامل  االإدارة  ون��ظ��ام  العمليات 
ب��اع��ت��ب��اره ن���ظ���ام ع���امل���ي م���ك���ون من 
امل�شركة  املتطلبات  م��ن  جمموعة 
هي ال�شيا�شات واالإجراءات والنماذج 
يتم  والتي  املوؤ�ش�شات  ت�شعها  التي 
اإدارت���ه���ا ك��م��ن��ظ��وم��ة واح����دة وحتت 
اأج������ل حتقيق  م��ظ��ل��ة واح�������دة م����ن 
مثل  قيا�شية  وم��وا���ش��ف��ات  معاير 

متطلبات االأيزو.
وا�شتعر�س فريق عمل بلدية مدينة 
م�شروع  ت��ط��ب��ي��ق  م����راح����ل  ال���ع���ني 
 )BPR( العمليات  هند�شة  اإع���ادة 

التدريبية  ل�����ل�����دورات  امل���وظ���ف���ني 
اال�شتفادة  ���ش��رورة  على  وال��رك��ي��ز 
والعمل  امل����واط����ن����ة  ال�����ك�����وادر  م����ن 
ال����دورات  خ���لل  م��ن  تاأهيلها  ع��ل��ى 

التدريبية التخ�ش�شية. 
فيما ومت �شرح لعدد من اخل�شائ�س 
املكون  امل�������ش���روع  ل���ه���ذا  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
 ISO اجل�������ودة  اإدارة  ن���ظ���ام  م����ن 
البيئة  ون���ظ���ام   9001:2008
و   ISO  14001:2004
املهنية  وال�����ش��ح��ة  ال�����ش��لم��ة  ن��ظ��ام 
 OHSAS 18001:2007
متطلبات  ج��م��ي��ع  ب��ت��ط��ب��ي��ق  وذل����ك 

املناهج  يف  ال�����وزارة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
يتلءم  مبا  وتطويرها  التعليمية 
العامل  ي�شهدها  التي  والتطورات 
اأن  اإىل  م�����ش��را   .. امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
اأهمية  ب��االع��ت��ب��ار  ت��اأخ��ذ  ال������وزارة 
العملية  م���ف���ردات  جميع  ت��ط��وي��ر 

الربوية من حيث املناهج واملن�شاآت 
والكادر االإداري والتدري�شي املوؤهل 
املن�شودة. ح�شر  االأه��داف  ليحقق 
حميد  بن  اأحمد  ال�شيخ   .. اللقاء 
لل�شوؤون  احل��اك��م  ممثل  النعيمي 
عجمان  يف  واالإداري��������������ة  امل����ال����ي����ة 

ال�شيخ الدكتور ماجد بن  ومعايل 
�شعيد النعيمي رئي�س ديوان حاكم 
النعيمي  ح��م��د  و���ش��ع��ادة  ع��ج��م��ان 
مدير الديوان و�شعادة على ح�شن 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر  حم���م���د 

التعليمية. 

فرع الهالل الأحمر يف اأم القيوين ينظم امللتقى ال�سنوي للمتطوعني
وخدمة من هم يف اأم�س احلاجة للعون وللم�شاعدة. وعلى هام�س 
امللتقى افتتح مدير الفرع معر�شا لل�شور الفوتوغرافية مل�شاركات 
�شريط  عر�س  مت  كما  والدولية  املحلية  املنا�شبات  يف  املتطوعني 
امليدانية  التجارب  االإن�شان وبع�س  التطوع قوة  �شينمائى بعنوان 
الرامج  الكثر من  �شاركوا يف  الذين  القيوين  اأم  ملتطوعي فرع 
عقد  اإىل  وخارجها..اإ�شافة  ال��دول��ة  داخ��ل  واالإن�شانية  االإغاثية 
االأحمر  ال��ه��لل  ف��رع  متطوعو  نظمها  مفتوحة  ح��واري��ة  جل�شة 
بع�س  وتقدمي  واالأف��ك��ار  االآراء  تبادل  خللها  مت  القيوين  اأم  يف 
على  التطوعي  بالعمل  ترتقي  اأن  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  امل��ق��رح��ات 
ح�شيبه  بن  ق��دم  امللتقى  ختام  ويف   . والعاملي  املحلي  ال�شعيدين 
ا�شت�شافتهم  على  القيوين  اأم  فتيات  ن��ادي  الإدارة  تذكاريا  درع��ا 

للملتقى ال�شنوي للمتطوعني . 

وهو  االأحمر  للهلل  االأ�شمى  الهدف  حتقيق  يف  �شاهموا  الهيئة 
املجتمع  اأف���راد  بني  االإن�شاين  وال��راب��ط  التكافل  اأوا���ش��ر  توثيق 
كما  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  م��ن  ال��ع��دي��د  ويف  ك��اف��ة  املحلي 
كثفوا جهودهم التطوعية خلل تنفيذ الرامج املو�شمية للهلل 
اأ�شا�شية  ولبنة  م�شركة  م�شوؤولية  التطوع  باأن  مدركني  االأحمر 
وخدمتهم  الب�شر  جعل  ع��ر  املجتمعية  امل�شوؤولية  عليها  تبنى 
مركزا الأي ن�شاط اإن�شاين وتنموي. وقدم املتطوع في�شل حممود 
نيابة  األقاها  كلمة  القيوين من خلل  اأم  الهيئة يف  لفرع  ال�شكر 
عن متطوعي الفرع الإتاحتها فر�شة العمل التطوعي من اأجل اأن 
تلم�س اأعمالهم التطوعية الواقع االإن�شاين بكل اأبعاده ولي�شبح 
اأن  . واأكد  الهلل االأحمر نرا�شا يهتدي بنوره املتطوعني كافة 
التطوعي  ن�شاطهم  متابعة  على  ي��وؤك��دون  القيوين  اأم  متطوعي 

••  اأم القي�ين-وام:

 نظمت هيئة الهلل االأحمر - فرع اأم القيوين - امللتقى ال�شنوي 
ملتطوعي الفرع يف مقر نادي فتيات اأم القيوين حتت �شعار نلتقي 
لرنتقي . ياأتي تنظيم فعاليات امللتقى يف اإطار االأن�شطة املجتمعية 
التي ينفذها فرع الهلل و�شمن اخلطة الت�شغيلية للفرع واملنبثقة 
روح  لبث  وذل��ك   2013 للعام  املحلية  ال�شوؤون  اإدارة  خطة  عن 
التكافل التطوعي ومد ج�شور التعاون مع �شرائح املجتمع املحلي 
نا�شر  وق��ال  الهيئة.  ف��روع  جميع  يف  املتطوعني  اإدارة  عر  كافة 
القيوين يف  اأم  االأحمر يف  الهلل  يو�شف بن ح�شيبه مدير فرع 
كلمته خلل افتتاح اأعمال امللتقى بح�شور را�شد حممد اخلطيبي 
االأح��م��ر..اإن متطوعي  الهلل  املتطوعني يف  اإدارة  الكعبي مدير 

ال�سارقة ت�سارك يف امللتقى الثالث مل�سوؤويل املوارد الب�سرية بدول جمل�س التعاون
••  ال�صارقة-وام:

الب�شرية و�شوق  امل��وارد  الثالث مل�شوؤويل  امللتقى  بال�شارقة يف فعاليات  الب�شرية  امل��وارد   ت�شارك دائرة 
العمل بدول جمل�س التعاون اخلليجي الذي ت�شت�شيفه غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة اأم�س واليوم 
ال�شيخ  �شمو  وبرعاية  الب�شرية   امل��وارد  واإدارة  الوظيفي-  التطوير  يف  املمار�شات  اأف�شل  �شعار  حتت 

�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة.
املوارد  دائ��رة  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  خ��ادم ع�شو  بن  �شلطان  املوؤمتر تكرمي ط��ارق  وج��رى خ��لل 
الب�شرية تقديرا للدور الفاعل الذي ت�شطلع به الدائرة يف جمال تدريب وتاأهيل الكوادر الب�شرية 

وتوظيف الباحثني عن عمل يف القطاعني العام واخلا�س.
وت�شارك دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة يف املعر�س امل�شاحب للملتقى بهدف التعريف بالدائرة من 
الب�شرية  امل��وارد  وتدريب  وتوظيف  تاأهيل  يف  ودوره��ا  واالأن�شطة  واالأه��داف  والر�شالة  الروؤية  حيث 

الوطنية .

حمدان بن را�سد ي�ستقبل قن�سل كينيا

وكيل الدفاع ي�ستقبل م�ساعد وزير الدفاع للوج�ستيات وجاهزية العتاد الأمريكي 

 بدء امتحانات طلبة الدرا�سات العليا يف كلية ال�سرطة

•• دبي-وام:

 ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل مكتوم 
ال�شمو  دي��وان �شاحب  املالية يف  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم 
م��وج��ودي قن�شل عام  ك��اروك��ي  ال�شيد  اأم�س  دب��ي  حاكم 

�شموه  لل�شلم على  ال��ذي قدم  دبي  كينيا يف  جمهورية 
مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب �شموه 
بالقن�شل موجودي متمنيا له النجاح يف مهمته.. معربا 
عن اأمله اأن ي�شهم القن�شل يف تعزيز العلقات التجارية 

وال�شياحية بني بلده ودولة االإمارات. 

•• دبى-وام: 

عبداهلل  حممد  عبيد  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل 
الكعبي وكيل وزارة الدفاع مبكتبه بالوزارة �شباح اأم�س 
اآالن ا�شتيفز م�شاعد وزير الدفاع للوج�شتيات وجاهزية 
كل  املقابلة  له. ح�شر  املرافق  والوفد  االأمريكي  العتاد 
من �شعادة الفريق حممد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة 
ح�شر  بن  �شامل  خمي�س  الركن  واللواء  امل�شاعد  الدفاع 

واللواء  وال��ت��دري��ب  العمليات  مديرية  مدير  امل��ح��رزي 
م��دي��ر مديرية  العي�شى  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي  ال��رك��ن حم��م��د 
اأحمد �شليمان  ال�شوؤون املعنوية واللواء الركن �شليمان 
ب��ن ���ش��ل��ي��م��ان وال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ���ش��ل��ط��ان حم��م��د اأحمد 
خلل  ومت  واالإم����داد.  االإدارة  مديرية  مدير  ال�شهول 
االهتمام  ذات  وامل��و���ش��وع��ات  االأح���ادي���ث  ت��ب��ادل  املقابلة 
التعاون امل�شرك بني اجلانبني.  اأطر  امل�شرك وتعزيز 

ويف نهاية املقابلة مت تبادل الهدايا التذكارية. 

••  اأب�ظبي-وام: 

اإدارة  تخ�ش�س  املاج�شتر  برنامج  يف  دار���ش��ا   45 ب���داأ 
الف�شل  نهاية  امتحانات  اجلنائية  والعدالة  ال�شرطة 
حتى  ت�شتمر  والتي  ال�شرطة  كلية  يف  الثاين  الدرا�شي 
30 م���ن ���ش��ه��ر م��اي��و اجل�����اري. وت��ف��ق��د ال��ع��ق��ي��د �شيف 
املختلفة  اللجان  ال�شرطة  كلية  عام  مدير  الكتبي  علي 
.. مثنيا  املثلى  بال�شورة  اإىل �شر االمتحانات  واطماأن 

على التنظيم وجلان املراقبة ووجه ب�شرورة تهيئة املناخ 
املنا�شب وتذليل كل العقبات اأمام الطلبة. وحث الكتبي 
جميع الطلبة على بذل مزيد من اجلهد يف اال�شتعداد 
عن  دائما  والبحث  ال��درج��ات  اأعلى  ونيل  للمتحانات 
الكتبي  راف��ق  والنجاح.  التوفيق  لهم  متمنيا   .. التميز 
خلل اجلولة الرائد الدكتور نا�شر حممد البكر مدير 
اإدارة الدرا�شات العليا ومديرو االإدارات وروؤ�شاء االأق�شام 

يف الكلية. 

دار الرب يف حفلها ال�سنوي اخلام�س اليوم تكرم 
150 طالبًا ومعلمًا وراعيًا للقراآن الكرمي

تقيم جمعية دار الر اليوم احلفل ال�شنوي اخلام�س لتكرمي 150 طالباً 
للجمعية  التابع  الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  ال��ر  مب�شروع  واإداري���اً  ومعلماً 
وذلك بقاعة حما�شرات اجلمعية ب�شارع ال�شيخ زايد بدبي، وبح�شور رئي�س 
واأع�شاء جمل�س اإدارة اجلمعية ومديريها وموظفي اجلمعية واملتطوعني 
اأمور  واأولياء  بدبي  اخلري  والعمل  االإ�شلمية  ال�شوؤون  دائرة  وم�شوؤويل 
الطلب ورعاة امل�شروع وم�شاهميهم وعدد من ال�شيوف، وقد نفذ م�شروع 
االإن��اث ع�شرات الدورات  القراآن الكرمي ب�شعبتيه الذكور و  الر لتحفيظ 
ال�شيفية وع��ل��ى م���دار ال��ع��ام ع��ر م��راك��زه ب��اجل��م��را، امل��و���ش��ى، امل��م��زر، ند 
احلمر، م�شجد املنارة، راأ�س اخليمة، واملعري�س وخرج اأجيااًل ت�شت�شئ بنور 
 1900 خلل  من  وحفظاً  وجتويداً  ت��لوًة  وعمًل،  علماً  الكرمي  القراآن 
حافظاً وحافظة جلميع االأعمار عمًل بقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: خركم 
من تعلم القراآن وعلمه ومن خلل دورات املتون العلمية مبنهجية القراآن 
والعمل اخلري  االإ�شلمية  ال�شوؤون  دائرة  مع  بالتن�شيق  امل�شرفة  وال�شنة 

بدبي وعلماء الدائرة.

موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية تت�سلم �سهادة الأيزو)9001 : 2008 ( 
حتقيق  ن���ح���و  ج���ه���وده���ا  اإط�������ار  يف 
واإداراتها  التميز ملختلف قطاعاتها 
العليا  زاي������د  م���وؤ����ش�������ش���ة  ت�����ش��ل��م��ت 
اجلودة  �شهادة  االإن�شانية  للرعاية 
 )2008:  9001 العاملية)االأيزو 
من هيئة TUV اأالأملانية العاملية 
بكافة  املوؤ�ش�شة  تلبية  عقب  وذل��ك 
قطاعاتها واالدارات واملراكز التابعة 
لها على م�شتوى اأبوظبي متطلبات 

ومعاير ال�شهادة العاملية.
فا�شل  حممد  حممد  �شعادة  وق��ال 
الهاملي نائب رئي�س جمل�س االإدارة 
ت�شعى  اأنها  للموؤ�ش�شة  العام  االأمني 
وحتقيق  اجل���ودة  نظم  تطبيق  اإىل 
القطاعات  ك����اف����ة  ل���ف���ي  ال���ت���م���ي���ز 
لها على  التابعة  واملراكز  واالإدارات 
م�شتوى ابوظبي تنفيذاً لتوجيهات 
القيادة الر�شيدة يف هذا اخل�شو�س 

وات�شاقا مع التوجهات احلكومية يف 
امل�شتمر  والتحديث  التطوير  �شاأن 
للمعاير  ط��ب��ق��اً  ال��ع��م��ل  الأن��ظ��م��ة 

الدولية. 
ال�����ش��ه��ادة من  ت�شلمه  خ���لل  واأك����د 
  TUV  وف����د ال��ه��ي��ئ��ة االأمل����ان����ي����ة

التي  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط  اأن 
وال���ت���ي تنبثق  امل��وؤ���ش�����ش��ة  و���ش��ع��ت��ه��ا 
م������ن خ����ط����ة ح����ك����وم����ة اأب����وظ����ب����ي 
بتنفيذها  وت��ق��وم  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، 
ه���ي خ��ط��ط م��ت��ط��ورة ت��ت��واف��ق مع 
متطلبات ومعاير التميز العاملية.
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العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2013/21  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �شركة قباء العمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية )ذ.م.م(  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / االفق ل�شناعة معدات التهوية ) ذ.م.م(   قد اقام الدعوى املذكورة اعله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/24 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري: وقبل الف�شل يف املو�شوع الدعوى بندب اخلبر احلا�شبي املخت�س �شاحب 
الدور بالدول- وتكون مهمته: االطلع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان 
يقدمه اخل�شوم. االنتقال  ملقرات طريف الدعوىواالطلع على املرا�شلت الورقية وااللكرونية 
التي ربطت  بني طريف  املعاملت  ن��وع  الدعو وبيان  ال��واق��ع بني ط��ريف  بيان علقة  ان وج��دت 
االف  �شبعة  مبلغ  بايداع  املدعية  وكلفت  عليها  للمدعى  بتوريدها   املدعية  قامت  وما  الدعوى 
درهم كامانة للخبر. وحدد لها  املحكمة جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/6/10 ال�شاعة 9.30 

  ch.2.E.22 شباحا يف القاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1835 جتاري كلي              
اىل اخل�شم املدخل  /1-  نخلة ابو رزاق ب�شفته نائب املدير االداري 2- فريد 
�شركة معدات   / املدعي  ان  االقامة مبا  املدير جمهويل حمل  ب�شفته  الكومي 
دبي )ذ.م.م( قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ )178524.80 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  واالت��ع��اب.   وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى 
االثنني املوافق 2013/6/3 ال�شاعة 9:30 بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل .  
 ق�سم الق�سايا  التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/458 جتاري كلي              
اىل املدعى عليه /1-بن بليله للمقاوالت ذ.م .م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /   دبي للخر�شانه اجلاهزة �س .ذ.م.م  وميثله: ح�شني علي عبدالرحمن 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد  لوتاه قد 
رفع  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره���م(   1.116.030.00( وق���دره  مبلغ 
الدعوى وحتى ال�شداد التام، والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.    وحددت لها جل�شة 
ch2.E.22 لذا فانت  يوم االربعاء املوافق 2013/6/5 ال�شاعة 9:30 بالقاعة 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23     
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/207 مدين جزئي                
اىل املدعى عليه /1-  الفني ايفاري�شتو �شانتاجوا  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / الروؤية الفنية للديكور �س.ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد البحر   
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)41000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
12% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2009/12/3 حتى متام ال�شداد. 
بالقاعة   8:30 ال�شاعة   2013/5/27 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/236 جتاري كلي                  
اىل املدعى عليه /1-  عي�شى خ�شر عي�شى اجلمل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ م�شرف الهلل �س م ع وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجل��رم��ن     قد اق��ام عليك 
درهم(   239770.21( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
حجز   2012/379 رقم  التحفظي  احلجز  وتثبيت  املحاماة  واتعاب  وامل�شايف  والر�شوم 
حتفظي جتاري و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 2013/6/20 ال�شاعة 9:30 بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثلثة ايام على االقل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

)وامرت بتق�شر مدة امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/509 جتاري كلي                  

���س.ذ.م.م 2- جعفر كانهرايل  اىل املدعى عليهما /1-  التمام انرنا�شيونال للتجارة 
ه��او���س  جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اف��رداي��غ��م لتجارة امل��ع��دات الثقيلة 
عليك  اق��ام  قد  بن حماد   يو�شف  بن  يو�شف ح�شن  )ذ.م.م( وميثله: حممد  واالآل��ي��ات 
درهم(   450000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
احلا�شل  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليقة من قيود  يف 2012/12/29 وحتى ال�شداد 
بالقاعة   9:30 ال�شاعة   2013/6/4 امل��واف��ق  الثلثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  الكفالة. 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل .   
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/233 جتاري كلي                  
 / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  انتونوفا  ارينا    -1/ عليه  املدعى  اىل 
فرا�س احمد عمران وميثله: حممد ح�شن  حممد البحر قد اقام عليك الدعوى 
والفائدة  درهم(  عليها مببلغ )1.500.000  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
القانونية بواقع 9% واعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شم 
ملف االمر على عري�شة رقم 2013/58 مدين والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. 
9.30بالقاعة  ال�شاعة   2013/5/28 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل .   
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23     

  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/980 عقاري كلي                  

اىل اخل�شم املدخل   /1-  �شركة برج العامل هولدينجز ليمتد   جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / ينفر اركان  وميثله: يعقوب قا�شم �شاهني عبداهلل   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها واخل�شم املدخل 
القانونية  الفائدة  مع  دره��م(   913946.32( مبلغ  ب�شداد  والتكافل  بالت�شامن 
التاخرية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد. الزام املدعي 
عليهم جميعا امل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
2013/6/9 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة  ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل .   
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/254 جتاري كلي                  

البلو�شي       ع��ب��داهلل غلوم  زارع���ي زوج��ة  ع��ب��داهلل  بلقي�س  امل��دع��ى عليه /1-   اىل 
ع وميثله: علي  م  �س  الهلل  املدعي / م�شرف  ان  االقامة مبا  جمهول حمل 
ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   119292.90( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
جتاري  حتفظي  ح��ج��ز   2012/378 رق���م  التحفظي  احل��ج��ز  وث��ب��وت  امل��ح��ام��اة  
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/6/24 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل .   
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/8  ا�ستئناف  تنفيذ عمايل
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شيد عبداهلل �شيد اكر �شاه �شاه   جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /املدينة الكرى لل�شياحة ) �س.ذ.م.م( وميثله: 
احمد احل��اج خ��ادم بطي امل��ي��دور امل��ه��ري  ق��د ا�شتاأنف ال��ق��رار/ احلكم 
ا�شكاالت عمالية بتاريخ 2013/1/14  ال�شادر بالدعوى رقم 2012/470 
 10.00 ال�شاعة   2013/5/27 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
�شباحا بالقاعة ch2.D.17  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
 يف الدعوى رقم 2013/63 نزاع عقاري- دبي  

مبوجب  ذ.م.م   لل�شتثمار  القاب�شة  تعمر  �شركة  �شدها:  املتنازع  اعلن 
احلكم ال�شادر من حمكمة دبي االبتدائية فقد مت تعيينا خبرا يف الدعوى 
املوافق  الثلثاء  يوم  هند�شية  عقد جل�شة  خرة  تقرر  وقد  اعله  املذكورة 
2013/5/28 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحا مبكتبنا الكائن مبنطقة 
 )FL-05( رقم  مكتب  االول  الطابق  التجاري  ابوهيل  دبي- مركز  ديرة- 
هاتف 2669246-04 فاك�س : 2669245-04 كما �شيتم االنتقال ملعاينة الوحدة 
مو�شوع النزاع بعد االنتهاء من جل�شة اخلرة مبا�شرة، لذا يتوجب عليكم 
املذكور اعله لتقدمي ما لديكم من  املوعد  احل�شور اىل مكتب اخلبر يف 

م�شتندات واال �شوف  يتم ا�شتكمال اعمال اخلرة حتى يف غيابكم.
اخلبري املنتدب
 املهند�س/زكريا حممود عبدالعليم

اعالن اجتماع خربة
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/23   جتاري كلي            

اىل املحكوم عليه   /1-  ايه ا�س بي121 لتجارة ادوات الور�س ) ذ.م.م(   جمهول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/15 يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�شالح/ ام ا�س تي �شي ليمتد بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
الف  امريكي مليون وثمامنائة و�شتة  وت�شعون  مبلغا ماليا وقدره 1.896.883 دوالر 
وثمامنائة وثلثة وثمانون دوالر- او ما يعادله بالدرهم االماراتي والفائدة عنه بواقع 
9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والزمتها بر�شوم الدعوى 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري  وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2011/1303 تنفيذ عام
قرر قا�شي التنفيذ  بيع باملزاد العلني: قطعة االر�س الكائنة بجزيرة ابوظبي الواقعة يف 
ال�شرق اجلنوبي من القطعة رقم )97( حو�س �شرق 21، امل�شجلة با�شم/ �شامل بن را�شد 
البيع االحد  ، وقد مت حتديد يوم  املزروعي، وم�شاحتها  )1200( قدم مربع  بن حفيظ 
املوافق   2013/6/9 يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا وحتى متام البيع مبقر ق�شر االمارات 
يف ابوظبي  بثمن ا�شا�شي قدره  500.000 درهم ) خم�شمائة الف درهم(    باال�شافة اىل 

امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/13.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/43 تنفيذ خارجي
قرر قا�شي التنفيذ  بيع باملزاد العلني: العقار التجاري اال�شتثماري ،  رقم )7-1-7-4( 
مبدينة العني/ منطقة اخلبي�شي /الزعفران امل�شجلة با�شم/ ورثة املتويف/ علي �شامل بن 
حا�شوم الدرمكي وم�شاحته )10.010.40 قدم مربع( ح�شبما ورد يف كتاب البلدية  على ان 
يتم البيع باملزاد العلني يوم االحد املوافق 2013/6/9  يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا 
وحتى متام البيع مبقر ق�شر االمارات يف ابوظبي  بثمن ا�شا�شي قدره 3.800.000 درهم ) 

ثلثة مليني وثمامنائة الف درهم   ( باال�شافة اىل امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/13.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/925 تنفيذ عام
قرر قا�شي التنفيذ  بيع باملزاد العلني: ن�شف قطعة االر�س رقم 213 حو�س غرب 2-13 
مبدينة ابوظبي، امل�شجلة با�شم/ عبداهلل و�شلطان  وحمبه وعي�شة ومرمي ونورة ابناء/ 
عي�شى �شلطان ابراهيم الزعابي، من كامل م�شاحتها ح�شبما ورد يف كتاب البلدية،  على ا ن 
يتم البيع باملزاد العلني يوم االحد املوافق 2013/6/9 يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا وحتى 
متام البيع مبقر ق�شر االمارات يف ابوظبي  بثمن ا�شا�شي قدره 2.100.000درهم ) مليونني 

ومائة الف درهم  (   باال�شافة اىل امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/13.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/251 تنفيذ عام
قرر قا�شي التنفيذ بيع االر�س التجارية رقم )ت 258( حو�س �شرق)12( مبدينة حممد 
بن زايد ، امل�شجلة با�شم  /ورثة را�شد مبارك املن�شوري، وم�شاحتها )50*70 قدم مربع( 
ح�شبما ورد يف كتاب البلدية،  على ا ن يتم البيع باملزاد العلني يوم االحد املوافق 2013/6/9 
يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا وحتى متام البيع مبقر ق�شر االمارات يف ابوظبي  بثمن 
ا�شا�شي قدره 5.500.000 درهم ) خم�شة مليني وخم�شمائة الف درهم    ( باال�شافة اىل 

امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/13.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2011/392 تنفيذ خارجي
قرر قا�شي التنفيذ  بيع باملزاد العلني: قطعة االر�س ال�شكنية )الدائمة( رقم )8-14-3-
14( مبدينة العني ) منطقة املويجعي /رويكة( امل�شجلة با�شم/ ورثة املتويف علي نعيف 
علي الدرمكي- وم�شاحتها )6.329.16( قدم مربع، وقد مت حتديد يوم البيع االحد املوافق 
االمارات يف  ق�شر  البيع مبقر  م�شاءا وحتى متام  اخلام�شة  ال�شاعة  2013/6/9 يف متام 
ابوظبي  بثمن ا�شا�شي قدره 1.900.000 درهم ) مليون وت�شعمائة الف درهم(   باال�شافة 

اىل امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/20.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/85 تنفيذ خارجي
)مقطع  حو�س  )20/ب  رقم  ال�شكنية  االر�س  العلني:  باملزاد  بيع  التنفيذ   قا�شي  قرر 
/11( مبنطقة املقطع، با�شم ورثة املتويف عبداهلل عاي�س �شامل االحبابي ، وم�شاحتها ) 
150*200( قدم مربع ح�شبما ورد يف كتاب البلدية على ان يتم البيع باملزاد العلني يوم 
االحد املوافق 2013/6/9 يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا وحتى متام البيع مبقر ق�شر 
االمارات يف ابوظبي  بثمن ا�شا�شي قدره 6.500.000 درهم )�شتة مليني وخم�شمائة الف 

درهم( باال�شافة اىل امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/20.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/267 تنفيذ الداخلي
قرر قا�شي التنفيذ  بيع باملزاد العلني: االر�س الزراعية رقم )494-801-4-55( مبدينة 
ال�شويدي،  ر�شيف  م�شفر  عبداهلل  املتويف  ورثة  با�شم  غم�س(  الهر/  )منطقة  العني/ 
وم�شاحتها )366.111.41 ( قدم مربع  ح�شبما ورد يف كتاب البلدية، على ا ن يتم البيع باملزاد 
العلني يوم االحد املوافق 2013/6/9 يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا وحتى متام البيع 
مبقر ق�شر االمارات يف ابوظبي  بثمن ا�شا�شي قدره 850.000 درهم ) ثمامنائة وخم�شون 

الف درهم( باال�شافة اىل امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/13.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/255 تنفيذ خارجي
قرر قا�شي التنفيذ  بيع باملزاد العلني: االر�س الزراعية والفيل التي بداخلها رقم )63-

7-2-13( مبدينة العني ) مبنطقة /ع�شارج/بدع بن عمار( با�شم ورثة املتويف/ �شلطان 
حممد را�شد الفارة، ح�شبما ورد يف كتاب البلدية، على ا ن يتم البيع باملزاد العلني يوم 
االحد املوافق 2013/6/9 يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا وحتى متام البيع مبقر ق�شر 
االمارات يف ابوظبي  بثمن ا�شا�شي قدره 12.500.000.00 درهم ) اثنا ع�شر مليني وخم�شة 

مائة الف درهم ( باال�شافة اىل امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/13.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/256 تنفيذ الداخلي
قرر قا�شي التنفيذ  بيع باملزاد العلني: العقار التجاري رقم ) ت 152 حو�س �شرق 11،  
�شيف  خمي�س  مطر  املتويف/  ورثة  با�شم  زايد(  بن  حممد  )منطقة  ابوظبي،  مبدينة 
الرميثي، وم�شاحتها )70*50( قدم ح�شبما ورد يف كتاب البلدية، على ان يتم البيع باملزاد 
العلني يوم االحد املوافق  2013/6/9 يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا وحتى متام البيع 
مبقر ق�شر االمارات يف ابوظبي  بثمن ا�شا�شي قدره 7.100.000 درهم ) �شبعة مليني 

ومائة الف درهم ( باال�شافة اىل امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/13.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/183 تنفيذ اخلارجي
قرر قا�شي التنفيذ بيع باملزاد العلني: االر�س الزراعية رقم )A 14-131-1-18( مبدينة 
العني/ )منطقة و�شط املدينة /�شمرة �شناح( با�شم ورثة املتويف هلل علي حممد البلو�شي،   
، وم�شاحتها )656.165.33  ( قدم مربع ح�شبما ورد يف كتاب البلدية، على ان يتم البيع 
باملزاد العلني يوم االحد املوافق 2013/6/9 يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا وحتى متام 
البيع مبقر ق�شر االمارات يف ابوظبي  بثمن ا�شا�شي قدره 45.000.000 درهم ) خم�شة 

واربعون مليون درهم(   باال�شافة اىل امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/13.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/312 تنفيذ الداخلي
 )Q( حو�س الرحبة )قرر قا�شي التنفيذ  بيع باملزاد العلني: امل�شكن  ال�شعبي رقم )3
منطقة الرحبة با�شم ورثة املتويف/ ح�شن �شامل بو زيد اخلليفي وم�شاحتها )21797.57 
العلني يوم االحد  البيع باملزاد  ا ن يتم  البلدية، على  ( قدم مربع، ح�شبما ورد يف كتاب 
املوافق 2013/6/9 يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءا وحتى متام البيع مبقر ق�شر االمارات 
   ) درهم  الف  ومائة  و�شبعة  مليون   ( درهم   1.700.000 قدره  ا�شا�شي  بثمن  ابوظبي   يف 

باال�شافة اىل امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/13.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعــــالن  بيع عقار باملزاد العلني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/255 تنفيذ خارجي
قرر قا�شي التنفيذ  بيع باملزاد العلني: الفيل ال�شكنية رقم )39-40 حو�س غرب )1/15( 
مبدينة ابوظبي- با�شم ورثة املتويف/ �شلطان حممد را�شد الفارة، وم�شاحتها )115*150( 
املوافق  يوم االحد  العلني  باملزاد  البيع  يتم  ا ن  البلدية، على  قدم  ح�شبما ورد يف كتاب 
االمارات يف  ق�شر  البيع مبقر  م�شاءا وحتى متام  اخلام�شة  ال�شاعة  2013/6/9 يف متام 
ابوظبي  بثمن ا�شا�شي قدره 8.000.000 درهم ) ثمانية مليني درهم  ( باال�شافة اىل 

امل�شاريف. 
ويتعني على راغبي ال�شراء �شداد تاأمني دخول املزاد مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن ا 
الأ�شا�شي املذكورة اما نقدا او بكفالة م�شرفية من احد امل�شارف املعتمدة يف الدولة او ب�شيك 

مقبول الدفع.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/13.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية
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••  اأم القي�ين-وام:

 اأكد �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعل 
جاهدة  تعمل  الدولة  اأن  القيوين  اأم  عهد  ويل 
على رعاية ذوى االحتياجات اخلا�شة لتمكينهم 
كافة  بتقدمي  وذل��ك  املجتمع  فى  االندماج  من 
القيادة  ظل  يف  ذل��ك  على  تعينهم  التي  ال�شبل 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة 
اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل  زاي�����د 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال�شمو  اأ�شحاب  واخوانهما  دبي  حاكم  ال��وزراء 
اأع�����ش��اء املجل�س االأع��ل��ى ح��ك��ام االم����ارات. جاء 
القيوين  اأم  �شمو ويل عهد  افتتاح  خ��لل  ذل��ك 

ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن را�شد 
اأم  التنفيذى المارة  املعل نائب رئي�س املجل�س 
للمعاقني  ال�شاد�س  امللتقى  فعاليات  القيوين 
الذى نظمة املركز الثقافى باأم القيوين التابع 
املجتمع حتت  وال�شباب وتنمية  الثقافة  ل��وزارة 
من  ع��دد  فيه  �شاركت  ال��ذي  معكم  نحن  �شعار 
راأ���س اخليمة  بالدولة كمركز  الراعية  اجلهات 
املعاقني  لتاهيل  الفجرة  دب��ا  ومركز  للتوحد 
امل��ع��اق��ني ون����ادى دبى  وم��رك��ز ع��ج��م��ان لتاهيل 
للمعاقني ومركز راأ�س اخليمة لتاهيل املعاقني 
ومركز النور لتدريب وتاأهيل االطفال وجمعية 
اأهاىل طوى االعاقة وجمعية االإمارات للعاقة 
االبداعية  ب��االأع��م��ال  �شموه  واأ���ش��اد  الب�شرية. 
ال��ت��ي يقدمها  ال��ع��م��ل��ي��ة  وال����ق����درات وامل���واه���ب 

ويتمتع بها ذوو االحتياجات اخلا�شة يف الدولة 
الفعاليات  يف  م�شاركتهم  خ���لل  ت���رز  وال��ت��ي 
وامل��ع��ار���س وامل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ع��دي��دة اخل��ا���ش��ة بهم 
وال����ت����ي ت����وؤك����د ب����دوره����ا ت���ط���ور ج���ه���ود وعمل 
الفئة  ب��ه��ذه  املعنية  املوؤ�ش�شات  على  القائمني 
اأن  اإىل  �شموه  م�شرا   .. ال��دول��ة  م�شتوى  على 
اأهم ا�شتثمار حر�شت عليه الدولة هو ا�شتثمار 
العن�شر الب�شري الأن االإن�شان هو حمور الروؤية 
التنموية لذا وفرت الدولة كل ال�شبل امل�شاهمة 

فى االرتقاء مبواهبة وطاقاتة االبداعية.
وتفقد �شمو وىل عهد اأم القيوين يرافقة ال�شيخ 
اح��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را���ش��د امل��ع��ل اإىل جانب 
واالحتادية  املحلية  ال��دوائ��ر  م���دراء  م��ن  ع��دد 
ب����االم����ارة امل��ع��ر���س ال����ذى ي��ق��ام ب��امل��رك��ز لفئة 

اجلهات  جميع  من  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي 
امل�شاركة والراعية لهذه الفئة.

املراكز  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  واأث����ن����ى 
واجلمعيات لذوي االحتياجات اخلا�شة وتبادل 
احلديث مع امل�شرفني عليها وا�شتمع اإىل �شرح 
املجتمع وما  املراكز يف  اأهمية هذه  مف�شل عن 

تقوم به من دور لدمج هذه الفئة باملجتمع.
رئ��ي�����س املجل�س  ن���ائ���ب  ي���راف���ق���ه  ���ش��م��وه  وق�����ام 
التنفيذي باأم القيوين وعبداهلل على بوع�شيبة 
امل�شاركني  على  ال�شهادات  بتوزيع  املركز  مدير 
اأم  ���ش��م��و وىل ع��ه��د  ت�����ش��ل��م  ب��امل��ع��ر���س يف ح���ني 
املركز  م��دي��ر  قدمها  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة  القيوين 
وح�شوره  ل�شموه  تكرميا  القيوين  ب��اأم  الثقايف 

احلفل. 

••  دبي-وام:

ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة والتخطيط  ع��ق��دت جل��ن��ة 
وال��زراع��ة والروة  املعدنية  وال���روة  وال��ب��رول 
ال�شمكية للمجل�س الوطني االحتادي اجتماعها 
العامة  االأم����ان����ة  اأم�������س مب��ق��ر  ع�����ش��ر  احل������ادي 
للمجل�س يف دبي برئا�شة �شعادة را�شد ال�شريقي 
االجتماع  خلل  اللجنة  وانتهت  اللجنة.  رئي�س 
ب�شاأن  من مناق�شة مواد م�شروع قانون احت��ادي 
التطرف  ملكافحة  للتميز  ال��دويل  املركز  اإن�شاء 
العنيف وناق�شت ع��ددا من م��واد م�شروع قانون 
احتادي ب�شاأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية 
انتهت  اللجنة  اإن  ال�شريقي  وق���ال  وال���زراع���ة. 
بح�شور ممثلي وزارة اخلارجية وهيئة ال�شوؤون 
االإ�شلمية واالأوقاف ومركز هداية  من مناق�شة 
م�شروع قانون اإن�شاء املركز الذي يتكون من 15 

بندا بعد اأن اأدخلت عليه بع�س التعديلت.
التزام  �شمن  ي��اأت��ي  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  اأن  واأك����د 
ملكافحة  امل��رك��ز  با�شت�شافة  وت��ع��ه��ده��ا  ال���دول���ة 
القانوين  ال�شند  اإيجاد  وبغية  العنيف  التطرف 
الإن�شاء املركز وما يتطلبه ذلك من اإ�شدار قانون 
احتادي بهذا ال�شاأن ..م�شرا اإىل اأنه مت االإطلع 
على برنامج وخطة عمل املركز ومهامه واأهدافه. 
كما ناق�شت اللجنة بح�شور ممثلي وزارة البيئة 
وامل��ي��اه خم�س م���واد م��ن م�����ش��روع ق��ان��ون املوارد 
الوراثية النباتية والتي ت�شمنت عنوان م�شروع 
عليها  واأدخ��ل��ت  والتعاريف  والديباجه  القانون 
االآخر.  بع�شها  وا�شتحدثت  التعديلت  بع�س 
النباتية  الوراثية  املوارد  قانون  ويهدف م�شروع 
املوارد  و���ش��ون  حماية  اإىل  وال��زراع��ة  ل��لأغ��ذي��ة 
وا�شتدامة  والزراعة  النباتية للأغذية  الوراثية 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا وت��ب��ادل��ه��ا واال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا مبا 

ي�شمح با�شتدامة ا�شتخدامها للأغذية والزراعة 
مبا  للحيوان  اأع���لف  اأو  للإن�شان  ك��غ��ذاء  ���ش��واء 
االأمن  تعزيز  ب�شاأن  الدولة  ا�شراتيجية  يحقق 
الغذائي. وتكمن اأهمية املوارد الوراثية النباتية 
املحافظة  على  الركيز  يف  وال��زراع��ة  للأغذية 
للمحا�شيل  ال��وراث��ي��ة  اجل��ي��ن��ات  خم����زون  ع��ل��ى 
الزراعية وتطويرها واالقت�شام العادل واملتكافئ 

للمنافع النا�شئة عن هذه املوارد.
وح�شب املذكرة التو�شيحية فاإن االأحكام العامة 
مل�شروع القانون املكون من 21 مادة تتلخ�س يف 
اإ�شدار  واأه��داف  التعريفات  التالية وهي  البنود 
ال��ق��ان��ون ون��ط��اق ال��ق��ان��ون و���ش��ري��ان��ه واإج����راءات 
احل�شول على املوارد الوراثية النباتية للأغذية 
والزراعة و�شروط احل�شول على املوافقة امل�شبقة 
وت�شريح جمع املوارد الوراثية النباتية للأغذية 
املزارعني وحماية  يتبعها وحقوق  والزراعة وما 

املطبقة  االإداري�����ة  واجل�����زاءات  امل��زارع��ني  �شنف 
اأحكام  خمالفة  عند  تطبيقها  امل��راد  والعقوبات 
ور�شوم  الق�شائي  ال�شبط  وم���اأم���ورو  ال��ق��ان��ون 
ت�شريح اجلمع واإ�شدار اللئحة التنفيذية عن 

جمل�س الوزراء.
���ش��ع��ادة ك��ل م��ن ع��ف��راء را�شد  ح�شر االج��ت��م��اع 
املن�شوري  عبيد  واأحمد  اللجنة  مقرر  الب�شطي 
رحمه  حممد  واح��م��د  �شامل  ب��ن  حممد  وحميد 
اأه���ل���ي وغريب  ال�����ش��ام�����ش��ي واأح���م���د ع��ب��دامل��ل��ك 
�شعادة  االجتماع  ح�شر  كما  ال�شريدي.  اأح��م��د 
ع��ب��دال��رح��ي��م ي��و���ش��ف ال��ع��و���ش��ي م�����ش��اع��د وزير 
الدكتور  و�شعادة  القانونية  لل�شوؤون  اخلارجية 
العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  الكعبي  مطر  حممد 
�شلطان  و�شعادة  واالأوق���اف  االإ�شلمية  لل�شوؤون 
واملياه  البيئة  وزارة  وك��ي��ل  ع��ل��وان  ب��ن  ع��ب��داهلل 

امل�شاعد للموارد الوراثية. 

••  راأ�س اخليمة-وام:

 ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
ب��ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�س 
ق�شر  يف  اخليمة  راأ���س  حاكم  االأعلى 
ال���ظ���ي���ت ظ���ه���ر اأم���������س م���ع���ايل ك����ارل 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ���ش��وارزن��ب��رج 
اخلارجية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
املرافق  وال��وف��د  الت�شيك  بجمهورية 
ل����ه ال������ذي ي�����ش��م ع������ددا م����ن رج����ال 

االأعمال وامل�شتثمرين.
ورح���ب ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ�س 
اخل���ي���م���ة ب���ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال���������وزراء 
الت�شيكي والوفد املرافق له .. موؤكدا 

دولة  ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة  �شموه ح��ر���س 
االإمارات على تعزيز اأوا�شر ال�شداقة 
بني  التعاون  اآف��اق  وتو�شيع  والتعاون 
وت���ب���ادل اخل�����رات خا�شة  ال��ب��ل��دي��ن 
واالقت�شاد  اال����ش���ت���ث���م���ار  جم�����ال  يف 

وال�شياحة وغرهم.
ا�شتعرا�س  اأي�شا  املقابلة  خ��لل  ومت 
العلقات القائمة بني دولة االإمارات 
تعزيزها  و�شبل  الت�شيك  وجمهورية 
القطاع  اال�شتثمارية ويف  املجاالت  يف 
ال�شناعي للو�شول بها اإىل م�شتويات 
اأع��ل��ى وجم����االت اأو����ش���ع خ��ا���ش��ة على 
وال�شياحية  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��ع��ي��د 

واال�شتثمارية.

واأ����ش���ار ���ش��م��وه اإىل ح��ر���س االإم����ارات 
ت��ع��اون و�شداقة  ب��ن��اء ع��لق��ات  ع��ل��ى 
امل�شالح  يحقق  مل��ا  ال����دول  ك��اف��ة  م��ع 
امل�����ش��رك��ة ل�����ش��ع��ب��ه��ا ول�����ش��ع��وب كافة 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة .. معترا 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  زي����ارة  ���ش��م��وه 
للدولة  ال��ت�����ش��ي��ك��ي  ال������وزراء  جم��ل�����س 
علقات  يف  جديدة  النطلقة  بداية 

التعاون وال�شداقة بني البلدين.
من جانبه اأعرب النائب االأول لرئي�س 
اخلارجية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
بلده  رغبة  عن  الت�شيك  بجمهورية 
يف ف��ت��ح ق��ن��وات ج��دي��دة ل��ل��ت��ع��اون مع 
امل�شتويات  كافة  على  االم���ارات  دول��ة 

الذي  احل�شاري  بالتقدم  م�شيدا   ..
املجاالت  ك��اف��ة  يف  االإم�����ارات  ت�شهده 
الرفيعة  وامل��ك��ان��ة  الطيبة  وال�شمعة 
ال��دول��ة يف جمتمع  بها  ال��ت��ي حتظى 

بلده وعلى امل�شتوى العاملي.
واأق�����ام ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ����س 
اخل��ي��م��ة م����اأدب����ة غ�����داء ع��ل��ى �شرف 
نائب رئي�س الوزراء الت�شيكي والوفد 

املرافق له.
ال�شيخ   .. وامل����اأدب����ة  امل��ق��اب��ل��ة  ح�����ش��ر 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئي�س  ب���ن ���ش��ق��ر  اأح���م���د 
هيئة  رئي�س  واملوانئ  دائرة اجلمارك 
املنطقة احلرة براأ�س اخليمة وال�شيخ 
حممد بن كايد القا�شمي رئي�س دائرة 

راأ�س اخليمة  التنمية االقت�شادية يف 
وال�شيخ حممد بن حميد بن عبداهلل 
لهيئة  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
املنطقة احلرة براأ�س اخليمة و�شعادة 
النعيمي رئي�س جمل�س  يو�شف عبيد 
راأ����س  و���ش��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت����ارة  ادارة 
رقيط  اأحمد  حممد  و�شعادة  اخليمة 
ال��دائ��رة اخلا�شة  ع��ام  اآل علي مدير 
اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 
و�شعادة �شامل علي عبداهلل ال�شرهان 
راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 
اخليمة و�شعادة فاهم عبداهلل يو�شف 
ملجموعة  املنتدب  الع�شو  عبداهلل  اآل 
اخليمة  ب���را����س  احل����م����راء  ����ش���رك���ات 

الطنيجي  ع���ب���داهلل  ف�����واز  و����ش���ع���ادة 
ال�شمو  ل�شاحب  اخل��ا���س  ال�شكرتر 

راأ�س اخليمة وعدد من مدراء  حاكم 
جارو�شلف  و�شعادة  املحلية  الدوائر 

لورف �شفر جمهورية الت�شيك لدى 
الدولة . 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل نائب رئي�س الوزراء الت�سيكي

ويل عهد اأم القيوين يفتتح امللتقى ال�ساد�س لذوي الحتياجات اخلا�سة

خارجية الوطني الحتادي تنتهي من مناق�سة م�سروع قانون هداية

••  اأب�ظبي-وام:

لدى  العربية  م�شر  جمهورية  �شفر  من�شور  تامر  �شعادة  �شرح   
الدولة باأن �شبعة من املوقوفني امل�شريني على ذمة الق�شية االأمنية 

باالإمارات اإلتقوا اأم�س اأ�شرهم وذويهم املوجودين باالمارات.
وق���ال ���ش��ع��ادت��ه اإن اأه����ايل ب��اق��ي امل��وق��وف��ني م��ت��واج��دون ف��ى م�شر 
امل�شوؤولني  ل��وع��د  وف����اء  ج����اءت  اخل���ط���وة  ه���ذه  اأن  اإىل  ..م�����ش��را 
التي  القلق  حالة  من  التخفيف  على  منهم  وحر�شا  االإم��ارات��ي��ني 
يعي�شها اأهايل املوقوفني وا�شتجابة جلهود ال�شفارة يف هذا ال�شدد 
اأن هذا لي�س بالغريب على دول��ة االم��ارات ال�شقيقة التي  .. واأك��د 
العلقات  مل�شرة  اأي�شا  وتقديرا  و�شعبها  مل�شر  التقدير  كل  تكن 

التاريخية والرا�شخة بني البلدين ال�شقيقني.

حيث  �شاعات   4 قرابة  ا�شتمر  اللقاء  اأن  من�شور  ال�شفر  واأو���ش��ح 
التقى كل حمتجز باأ�شرته يف لقاء منفرد �شادته كل م�شاعر الفرحة 
والطماأنينة ..منوها اإىل اأنه مت خلل هذه اللقاءات حتديد جميع 
للموقوفني  ال�����ش��ف��ارة  ت��وف��ره��ا  اأن  امل��ط��ل��وب  القن�شلية  اخل��دم��ات 
وذويهم من اأجل �شرعة ق�شاء �شوؤونهم �شواء يف االمارات اأو داخل 

م�شر.
واأ�شاف ال�شفر من�شور ان القن�شلية يف دبى وفرت حافلة خا�شة 
اأقلت اأهايل املوقوفني من دبي واأبوظبي بعد اأن مت التن�شيق معهم 
جميعا لهذا اللقاء خلل اليومني املا�شيني ..موؤكدا اأن املوقوفني 
االماراتية  لل�شلطات  �شكرهم  اأعربوا عن خال�س  اأهاليهم  وجميع 
ع��ل��ى ت��رت��ي��ب ه���ذا ال��ل��ق��اء ال���ذي مت ب��درج��ة ع��ال��ي��ة م��ن االح���رام 

االن�شاين املعروف عن قيادة و�شعب دولة االمارات ال�شقيقة.

•• راأ�س اخليمة -الفجر

اأج��ل��ت حم��ك��م��ة اجل��ن��اي��ات يف راأ�����س اخل��ي��م��ة برئا�شة 
امل�����ش��ت�����ش��ار ي��و���ش��ف رج���ب وع�����ش��وي��ة ال��ق��ا���ش��ي��ني حمد 
جلب  الزعابيق�شية  ح��م��ي��دان  وع����ارف  ع��ب��دال��ك��رمي، 
اأن��واع املخدرات واملتهم  25 كيلو من خمتلف  وحيازة 
جل�شة  اىل  خمتلفة  جن�شيات  م��ن  اأ���ش��خ��ا���س   3 فيها 

قادمة .
ويف التفا�شيل علمت �شرطة راأ�س اخليمة برغبة اأفراد 
االإم���ارة ويف �شوء  اإىل  اإدخ���ال م��واد خم��درة  الع�شابة 
ذلك ا�شت�شدرت اذنا من النيابة العامة واأعدت كمينا 
يحملون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  املتهمني  ع��ن  الك�شف  يف  جن��ح 

املخدرات يف 5 حقائب داخل �شيارة اأحدهم .
وع��ن��دم��ا ت��ب��ني ل�����ش��ائ��ق ال�����ش��ي��ارة ال��ت��ي ت��ق��ل ع�شابة 
اخلناق  امل��خ��درات  مكافحة  رج��ال  بت�شييق  امل��خ��درات 
بلغت  حتى  ح��دود  اأق�شى  اىل  �شرعتها  م��ن  زاد  عليه 
على  مثرة  م��ط��اردة  �شكل  م��ا  ال�شاعة  يف  كيلو   200
يجري  مبا  اأ�شبه  كانت  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شارع 
باالأفلم ال�شنمائية ، اإىل اأن املتهمني وهو ال�شيء الذي 
�شكل خطورة كبرة على م�شتخدمي الطريق. واأثناء 
مبا  معرفتهم  الع�شابة  اأف���راد  اأن��ك��ر  معهم  التحقيق 
�شخ�شا  اإن  وقالوا  معهم  كانت  التي  احلقائب  حتمله 
لتو�شيلها  احلقائب  تلك  اأع��ط��اه��م  ال��دول��ة  خ��ارج  م��ا 
م�شتغل  م��ع��ني  م���ايل  مبلغ  ن��ظ��ر  اآخ���ر  �شخ�س  اإىل 

بينما  كبرة.  اأ���ش��رة  يعول  كونه  املتهمني  اأح��د  حاجة 
طالب دفاع املتهمني يف جل�شة االم�س براءة موكليه 
التهمة من جلب  وتعديل  اإليهم  املن�شوبة  التهمة  من 
وحيازة م��واد خم��درة غر�س االإجت��ار اإىل حيازة مواد 
املتهمني  معرفة  لعدم  نتيجة  اخلطاأ  بطريق  خم��درة 
حم�شري  يف  اأق��وال��ه��م  بح�شب  احلقائب  تلك  يف  مب��ا 
حيثيات  يف  مل���اورد  ووف��ق��ا   . العامة  والنيابة  ال�شرطة 
املتهمني حتوي  امل�شبوطة مع  الق�شية فان احلقائب 
14 كيلو ح�شي�س وكيلو اأفيون و2 كيلو هروين بينما 
باقي املخدرات عبارة عن لفافات ملادة الباجنو ومئات 
املخدرة، حيث تزن  ال��رام��ادول  االأقرا�س من حبوب 

احلمولة جمتمعة 25 كيلو من املواد املخدرة.

كيلو خمدرات بحوزة 3 متهمني يف راأ�س اخليمةاملوقوفون امل�سريون على ذمة الق�سية الأمنية بالإمارات يلتقون ذويهم   25

•• راأ�س اخليمة -الفجر

تراأ�س العميد حممد النوبي حممد نائب قائد عام �شرطة 
العليا  القيادة  الذي عقدته جلنة  االجتماع  راأ�س اخليمة، 
االإدارات  م���دراء  و  ال��ع��ام��ون  امل���دراء  بح�شور  اأم�����س  �شباح 
وكافة االأع�شاء . وناق�س االجتماع العديد من املو�شوعات 
املدرجة على جدول االأعمال من قبل بع�س االإدارات وحدد 
التو�شيات اللزمة لها وكان من بينها ن�شر وتطبيق اإدارة 
منهج  م�شروع  و   ، الداخلية  وزارة  يف  املوؤ�ش�شية  املخاطر 
 ، االأداء  موؤ�شرات  وواق��ع  نظام  وعر�س   ، املرورية  التوعية 

خمتلف  بني  االأمني  الوعي  زي��ادة  كيفية  مناق�شة  مت  كما 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  دور  تفعيل  و  املجتمع،  فئات 

اخلا�شة بال�شرطة من خلل عر�س فل�شات توعوية. 
واأكد نائب قائد عام ال�شرطة على اأهمية تطبيق �شيا�شة و 
نهج وزارة الداخلية يف جمال التطوير و التح�شني امل�شتمر 
مب�شتوى  و  ال�����ش��رط��ي  االأداء  مب�����ش��ت��وى  االرت���ق���اء  ب��ه��دف 
مدى  تعك�س  التي  للجمهور،  املقدمة  املختلفة  اخل��دم��ات 
جمريات  متابعة  على  الداخلية  ب���وزارة  القيادات  اهتمام 
ال�����ش��رط��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى  ال���ق���ي���ادات  ال��ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف 

الدولة.

••  دبي-وام:

املخدرات  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ن  ف��ري��ق  مت��ك��ن   
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن��ظ��رائ��ه يف ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة وعجمان 
على  حتتوي  �شوداء  ريا�شية  حقائب  خم�س  �شبط  من 

مغلفات فيها 149 الفا و860 قر�شا خمدرا.
ال���ل���واء ع��ب��د اجل��ل��ي��ل م��ه��دي حم��م��د الع�شماوي  واأك����د 
دبي  �شرطة  يف  املخدرات  ملكافحة  العامة  االإدارة  مدير 
بالدولة  امل��خ��درات  ملكافحة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب 
ملكافحة  العامة  واالإدارة  دب��ي  �شرطة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأن 
املخدرات االحتادية والر�شد املحكم واملعلومات الدقيقة 
مكنا الفرق املخت�شة من �شبط تلك االأقرا�س املخدرة 

واإحباط عملية الرويج واالجتار بها.
دقيقة  معلومات  ورود  اإىل  تعود  التفا�شيل  ان  واأو�شح 
املخدرات  من  كمية  ا�شتلم  ب�شدد  متهمني  ب��اأن  تفيد 
ال��ع��ق��ل��ي��ة يف خ���ور ف���ك���ان.. وع��ق��ب الر�شد  وامل����وؤث����رات 
واملتابعة والتثبت من �شحة املعلومات الواردة مت ت�شكيل 
بالتن�شيق  وحمكمة  دقيقة  خطة  وو���ش��ع  عمل  ف��ري��ق 
�شرطة  يف  املخدرات  ملكافحة  العامة  االدارة  نظراء  مع 
ملكافحة  العامة  واالإدارة  والفجرة  وعجمان  ال�شارقة 
امل��خ��درات االحت��ادي��ة وف��ق��ا الآل��ي��ة العمل ال�����ش��ادرة من 
اللجنة العليا ملكافحة املخدرات بالدولة.. ومت التحرك 
املتهمني  اأحد  ف�شوهد  املحددة  الطريق  خريطة  �شمن 
الكر�شي اخللفي  وهو يقوم بو�شع خم�شة حقائب على 
لل�شيارة ومن ثم انطلق االثنان باجتاه منطقة الزبارة 
من  املخت�شة  الفرق  حتركت  الفور  وعلى  خورفكان  يف 

عدة اجتاهات وحا�شرت ال�شيارة ومتكنت من مداهمتها 
وبعد مقاومة وعراك �شديد متكن رجال ال�شرطة من 
املنطقة  �شرطة  اإىل  واق��ت��ي��دا  املتهمني  على  ال�شيطرة 

ال�شرقية ال�شتكمال االإجراءات.
املخدرات  حقائب  م��ع  يخفيان  كانا  املتهمني  ان  وق��ال 
ال�شيارة  ب�شقف  امل���خ���درات  م��ن  اأخ����رى  كمية  اخل��م�����س 
وحتت املقعد.. وقد اعرفا باأنهما قاما بو�شع املخدرات 
من  االأ���ش��خ��ا���س  الأح���د  ت�شليمها  ب��ه��دف  �شيارتهما  يف 
ال�شموم  ب��ه��ذه  ب��ه��دف االجت�����ار  اجل��ن�����ش��ي��ة االآ���ش��ي��وي��ة 

وترويجها.
املخدرات  ملكافحة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  واأ���ش��اف 
على  احلفاظ  يف  هي  الوطنية  امل�شوؤولية  اأن  الدولة  يف 
امن املجتمع من كارثة تعد من اأخطر كوارث االإن�شانية 
املهددة حلياتها واأمنها .. موجها ال�شكر جلميع اجلهات 
و�شرطة  الداخلية  وزارة  من  العملية  يف  �شاركت  التي 
ال�شارقة و�شرطة الفجرة وفريق العمل املكلف تقديرا 
ال���ذي يعر  جل��ه��وده��م الطيبة واإخ��ل���ش��ه��م ووالئ��ه��م 
ا�شم  يرتفع  اأن  اج��ل  من  والتعا�شد  التما�شك  ق��وة  عن 

االإمارات دائما وابدا وطنا للأمن و�شاحة للآمان.
بجلي�س  تبداأ  املخدرات  اآف��ة  اأن  اإىل  الوطن  �شباب  ونبه 
االأوىل جم���ان���ا جلذب  اجل���رع���ة  ب��ت��ق��دمي  ث���م  ال�������ش���وء 
���ش��ح��اي��اه��م وم���ن ث���م ف��ق��ده��م الأه����م م���ا مي��ي��زه��م عن 
وال�شهامة..  وامل�����روءة  ال��ن��خ��وة  ال�����ش��وي وه���ي  االإن�����ش��ان 
التي  االج��ت��م��اع��ي��ة  االآف����ة  امل���خ���درات  ووق���وع���ه �شحية 
تدمر ال�شحة وتفتك باالأ�شرة االآمنة واملجتمع وتخرب 

امليزانيات العامة واخلا�شة.

••  بريوت-وام:

للأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ق��ام��ت 
االإن�شانية بت�شليم م�شاريع اإمنائية يف 5 بلدات لبنانية 
تتمثل  والزلوطية  وطبايا  والب�شتان  والرغلية  يارين 
امل�شاجد  بع�س  وجت��ه��ي��ز  وم��لع��ب  ط��رق��ات  اإن�����ش��اء  يف 
وتوفر مولدات كهربائية. ومت الت�شليم النهائي لهذه 
وذلك  املناطق  تلك  بلديات  روؤ���ش��اء  بح�شور  امل�شاريع 
اجلنيبي  حممد  حمد  �شعادة  اأقامه  ر�شمي  اإحتفال  يف 
القائم باأعمال �شفارة الدولة يف لبنان نيابة عن موؤ�ش�شة 
بح�شور  االإن�شانية  للأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
بالبعثة  وامللحق  الهاملي  علي  حممد  ال�شفارة  قن�شل 
ال�شفارة. تخلل االإحتفال  واأرك��ان  املزروعي  عبيد �شامل 
عر�شا م�شورا للم�شاريع قدمه املكتب اال�شت�شاري ..كما 

األقى روؤ�شاء البلديات كلمات اأكدوا فيها على دور دولة 
االإمارات العربية املتحدة يف تنفيذ امل�شاريع االإمنائية يف 
اإمتام  يف  االإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  دور  وعلى  بلداتهم 

هذه امل�شاريع بتقنية عالية.
�شفارة  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  واأل��ق��ى ح��م��د حم��م��د اجلنيبي 
املوؤ�ش�شة  ب��اإجن��ازات  فيها  ا���ش��اد  كلمة  لبنان  يف  ال��دول��ة 
التي حتمل ا�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ..موؤكدا ان ل�شاحب 
جميع  يف  كرمية  واي���اد  ب�شمات  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
املتميز  االإم���ارات  دول��ة  دور  اإنطلقا من  العامل  اأن��ح��اء 

الذي جعلها يف �شدارة الدول املانحة.
ويف اخل��ت��ام مت ت��وزي��ع ال����دروع ال��ت��ذك��اري��ة امل��ق��دم��ة من 
البلديات اىل املوؤ�ش�شة تقديرا لعطاءاتها وتكرميا لدور 

دولة االإمارات يف لبنان. 

القيادة العليا ل�سرطة راأ�س اخليمة تبحث 
تفعيل و�سائل التوا�سل الجتماعي 

 مكافحة خمدرات دبي ت�سبط 149 الفا و860 قر�سا من املخدرات

موؤ�س�سة خليفة بن زايد لالأعمال الإن�سانية ت�سلم 
م�ساريع اإمنائية اأقامتها يف جنوب لبنان

اقت�سادية راأ�س اخليمة تختتم فعاليات ا�سبوع ال�سحة واجلمال

••  اأب�ظبي-وام:

 اأعلنت هيئة البيئة اأبوظبي اأ�شماء الفائزين بامل�شابقة البيئية ال�شنوية الثانية 
ع�شرة بالتزامن مع اختتام معر�س فني �شلط ال�شوء على اأكر من 300 عمل 

فني مبدع يف ن�شختها لهذا العام.
2000 لعبت امل�شابقة البيئية  اأبوظبي يف عام  اأطلقتها هيئة البيئة  اأن  ومنذ 
االإمارات  يف  واجلامعات  املدار�س  طلبة  وتثقيف  تعليم  يف  مهما  دورا  ال�شنوية 
واإ�شراكهم عر تزويدهم مبنتدى ليعروا من خلله عن اآرائهم فيما يتعلق 
بالتحديات البيئية التي تواجهها دولة االإمارات. يذكر اأن هيئة البيئة اأبوظبي 
تنظم هذه امل�شابقة ال�شنوية بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي للتعليم وحظيت هذا 
العام باأكر عدد من االأعمال الفنية امل�شاركة من خلل م�شاركة 450 مدر�شة 
اأنحاء الدولة قدمت  1700 م�شاركة فردية من خمتلف  وجامعة واأكر من 

جميعها اأعماال اإبداعية حتمل عنوان االقت�شاد االأخ�شر هل هذا يعنيك .
ويف اإطار حر�شها على تقدمي اأف�شل االأعمال الفنية لطلبتها نظمت املدار�س 
يف  لت�شارك  االأع��م��ال  اأف�شل  الختيار  داخلية  م�شابقات  امل�شاركة  واجل��ام��ع��ات 
املرحلة النهائية من امل�شابقة. ومت عر�س املئات من الر�شوم واللوحات الفنية 
واملل�شقات امل�شاركة يف مركز امل�شرف مول التجاري خلل ال�شهر املا�شي وقامت 

اللجنة التحكيمية بتقييم االأعمال الفنية امل�شاركة الختيار الفائزين.
املعلومات  بقطاع  البيئية  التوعية  اإدارة  مدير  املحمود  اإبراهيم  فوزية  وقالت 
البيئية والعلوم والتوعية يف هيئة البيئة اأبوظبي اإن اإحدى اأولوياتنا يف هيئة 
يف  املجتمع  دور  وتعزيز  امللحة  البيئية  بالق�شايا  الوعي  ن�شر  اأبوظبي  البيئة 
ميكننا  �شركائنا  مع  العمل  خلل  ومن  م�شتدامة  حياة  اأمن��اط  لتبني  البحث 
حتقيق نقلة نوعية يف م�شتوى الوعي مبختلف الق�شايا البيئية بني املجتمعات 
االأكادميية. واأ�شافت اإن هذه امل�شابقة التي متثل اأحد برامج الهيئة التحفيزية 
ت�شاهم يف ت�شجيع الطلبة لي�شبحوا قادة بيئيني يف امل�شتقبل ويلعبوا دورا فاعل 
يف املحافظة على الراث الطبيعي .. مو�شحة ان امل�شابقة البيئية ال�شنوية يف 
ن�شختها لهذا العام على اإقبال مل ت�شهده من قبل مما يدل على مدى تاأثرها 

على الطلبة وهو ما ناأمل اأن ن�شتمر يف اإجنازه خلل االأعوام القادمة.
وفاز العمل الذي قدمته كل من الطالبة خولة عبداهلل علي حممد والطالبة 
جلني علي علي عمر حتت عنوان �شديقتنا ال�شم�س  بامل�شابقة عن فئة ريا�س 

االأطفال للر�شم والتلوين.
وقدمت املت�شابقتان خولة من رو�شة ال�شحى يف الفجرة وجلني من مدر�شة 

النجاح اخلا�شة يف اأبوظبي ر�شومات فريدة ومبدعة.

هيئة البيئة تعلن ا�سماء الفائزين يف 
م�سابقتها ال�سنوية الثانية ع�سرة

•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأ����ش���ب���وع ال�����ش��ح��ة واجلمال  اأم�������س ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
التنمية  دائ��رة  وال�شلمة يف  االأم��ن  ال��ذي نظمه فريق 
االقت�شادية براأ�س اخليمة بالتعاون مع مكتب االت�شال 
املوؤ�ش�شي . وا�شتملت الفعاليات على تقدمي حما�شرات 
توعوية حول االهتمام بال�شحة والغذاء واجل�شم عامة، 
ون�شبة  اجل�شم  كتلة  لقيا�س  فحو�شات  اإج��راء  وتخللها 
ا�شت�شارات  وتقدمي  بالب�شرة،  والعناية  وال��ده��ون،  امل��اء 
التي  العرو�س  بع�س  على  وتخفي�شات  جمانية  طبية 
تقدمها مراكز ال�شحة والتجميل يف االإمارة. باالإ�شافة 
اإىل اإجراء �شحب على جائزة املوظف املحظوظ ليحظى 

بهدية تتمحور حول املنا�شبة ال�شحية  .

قالت اأمل اإ�شماعيل - رئي�شة فريق االأمن وال�شلمة يف 
الدائرة - اإن هذه الفعالية املتميزة اأ�شافت طابعا غر 
�شمن  وتاأتي  وال�شلمة،  االأم��ن  فعاليات  على  روتيني 
برنامج فعاليات الفريق خلل عام 2013، الذي يركز 
الفريق  اأه���داف  �شمن  ودول��ي��ة  حملية  منا�شبات  على 
املهنية  وال�شلمة  ال�شحة  اأ�شبوع  اآخرها  كان  وخطته، 

يف اإبريل املا�شي .
م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأك�����دت م���رمي ال��زع��اب��ي – رئ��ي�����ش��ة مكتب 
تقدمها  التي  االأن�شطة  ك��ل  ب��اأن   – املوؤ�ش�شي  االت�شال 
مب�شتواهم  ل���لرت���ق���اء  م��وج��ه��ة  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  ال����دائ����رة 
واآمنة،  �شحية  عمل  بيئة  على  وللمحافظة  الوظيفي 
اأعلى  على  متكاملة  اقت�شادية  خدمات  لتقدمي  �شمانا 

م�شتوى من اجلودة والتميز .
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العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/370    جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ جول حممد انرنا�شيونال للعمال امليكانيكية والكهربائية �س.ذ.م.م بوكالة/ 
مدعي  االمارات  اجلن�شية:  لل�شركة  ومدير  و�شريك  ب�شفته  احمد  جول  حممد  جول 
عليه: روتري قلف ليمتد ميثلها/ جريت ويتام اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
جريت  ميثلها/  ليمتد  قلف  اعلنه/روتري  املطلوب  درهم   45.109.50 مببلغ  املطالبة 
اقام  املدعي  ان  ال�شطب( حيث  بالن�شر)جتديد من  االمارات  عنوانه:  ويتام اجلن�شية: 
الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
او بوا�شطة  اآل نهيان �شخ�شيا  التجارية مبع�شكر  الكائنة املحكمة  ابوظبي االبتدائية - 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/612    جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ الدولية للجهزة االلكرونية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   مدعي عليه: 
احلم هادى ح�شني املجمعي اجلن�شية: العراق  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
اجلن�شية:  املجمعي  ح�شني  هادى  احلم  اعلنه/  املطلوب  درهم   7750 بقيمة 
وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  العراق 
املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/6/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة  الكائنة   -
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/246 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
 : �شده  املنفذ  ال�شودان   اجلن�شية:  ادري�س  احمد  �شهر  التنفيذ/  طالب 
اعلنه:  املطلوب  ال�شودان    اجلن�شية:  عبدالعزيز  حممد  احمد  مرت�شى 
بالن�شر مبا  عنوانه:  ال�شودان   احمد حممد عبدالعزيز اجلن�شية:  مرت�شى 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2012/168 مد جز - ب- �س- ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
2013/6/5 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  االوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/657 ت   ح �س- م ر- ت- اأظ(
�شده  املنفذ  م�شر   اجلن�شية:  ابراهيم  احمد  ابراهيم  والء  التنفيذ/  طالب 
با�شم  اعلنه:  املطلوب  اجلن�شية: م�شر  عبداملجيد  �شيد  عبداملجيد  با�شم   :
عبداملجيد �شيد عبداملجيد اجلن�شية: م�شر   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1749 
ح نف�س-م ر-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/6/9 موعدا 
بادارة  االوىل  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 اعله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم الحوال ال�سخ�سية                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2725 ت   عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �شالف اال�شلم هاروون الر�شيد اجلن�شية: بنغلدي�س   املنفذ 
االمارات     اجلن�شية:  امل�شلحة  واحلدادة  للنجارة  االحمد  عبداخللف   : �شده 
اجلن�شية:  امل�شلحة  واحلدادة  للنجارة  االحمد  اعلنه:عبداخللف  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات 
اأظ   وحدد  التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1092 عم جز- م ع- ب- 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/3 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/478 ت   عمل-م ع- ت- اأظ(
الفنون   : �شده  املنفذ  بنغلدي�س  اجلن�شية:  جميب  حممد  التنفيذ/  طالب 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العقارات  وادارة  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  اال�شيلة 
االمارات املطلوب اعلنه: الفنون اال�شيلة للمقاوالت وال�شيانة العامة وادارة 
العقارات ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3404 عم جز- م 
لنظر  املوافق 2013/6/2 موعدا  االحد  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  ع- ب- 
التنفيذ-   بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اعله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/574 ت   عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �شا�شي كوجنو كري�شنا بيلي اجلن�شية: الهند  املنفذ �شده 
االمارات     اجلن�شية:  ايه  بيه  ا�س  ترموامبيانتي  ا�شو�شييت  ا�شر  �شركة   :
املطلوب اعلنه:�شركة ا�شر ا�شو�شييت ترموامبيانتي ا�س بيه ايه اجلن�شية: 
االمارات    عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند 
وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/3505 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/3 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/541 ت   عمل-م ع- ت- اأظ(
افريقيا      جنوب  اجلن�شية:  عليمان  �شيجفريد  رودولف  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : �شركة ا�شر ا�شو�شييت ترموامبيانتي ا�س بيه ايه اجلن�شية: 
بيه  ا�س  ا�شو�شييت ترموامبيانتي  ا�شر  املطلوب اعلنه:�شركة  االمارات    
بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ايه 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/548 عم جز- م ع- ب- 
لنظر طلب  2013/6/3 موعدا  املوافق  االثنني  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة 
اعله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/141  عقاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- برفكت هوم ريل اي�شتيت   جمهول حمل االقامة 
املمثلة  ال(  ار  )ا���س  القاب�شة  جروبو  موريالو  �شركة   / املدعي  ان  مبا 
اعله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  موريالو  فان�شينزو  ال�شيد/  مبالكها- 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/29 احلكم التمهيدي 
اجلدول  يف  ال���دور  �شاحب  املخت�س  الهند�شي  اخل��ب��ر  ب��ن��دب  ال��ت��ايل: 
املحكمة.   خزينة  دره��م  ال��ف  ع�شر  خم�شة  مبلغ  بايداع  املدعية  والزمت 
وحدد لها  املحكمة جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/7/15 ال�شاعة 9.30 

  ch.1.A.1 شباحا يف القاعة�
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/46 جتاري جزئي              

 ASIAN( اىل املدعى عليهما /1-  ال�شادة/ايفر  يوجن �شيبينج ملك ال�شفينة ا�شيان برو�شبرتي
PROSPERITY V.1101( وم�شتاجريها وجمهزيها وم�شغليها وربانها  ب�شفتها  الناقل البحري 
ال�شفينة  وكيلة  ب�شفتها/  0���س.ذ.م.م(  امللحية  للوكاالت  ال�شادة/الراك   -2 ال�شحن  �شند  م�شدر 
ا�شيان برو�شبرتي )ASIAN PROSPERITY V.1101( وكيلة ملكها وم�شتاأجريها وجمهزيها 
الناقل البحري جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة روي��ال اند �شن  وم�شغليها ووكيلة 
الين�س للتامني ) ال�شرق االو�شط( املحدودة ) �س م ب( وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املل  
درهم(   93758( وق��دره  عليهما مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اقام  قد 
التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة بواقع 12% من  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/6/4 ال�شاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة   8:30

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل . 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/445 عمايل جزئي                  
)����س.ذ.م.م( جمهول حمل  للمقاوالت  انرنا�شيونال  ام  ار جي  املدعى عليه /1-   اىل 
االقامة مبا ان املدعي / فيبني وارير بادينجايكارا مادافان وميثله: �شمر حليم كنعان  
 87486( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ ) 2000 درهم درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 9% �شنويا من تاريخ 2012/7/30 وحتى ال�شداد التام. رقم ال�شكوى 
)2012/136113(. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 ال�شاعة 8:30 �س 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  القا�شي  مبكتب 
. ويف  اي��ام على االق��ل  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
 يف الدعوى رقم 2012/1551 جتاري كلي  لدى حمكمة دبي البتدائية

لل�شت�شارات  انرا  مبكتبنا  اخلرة  الجتماع  ندعوكم  فاننا  لذا 
مركز  مقابل  بروت-  �شارع  حمي�شنة  العنوان:  على  املالية 
كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات- بناية امليزان- طابق 3 مكتب 303 
وذلك يوم االحد املوافق 2013/5/26 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر 
ظهرا على ان يتم تزويدنا بكافة امل�شتندات التي توؤيد دفاعكم يف 

الدعوى املذكورة اعله.
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف
علي  را�سد الكيتوب

اعالن اجتماع خربة

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/357 ت عام- م  ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ حممد اكرم حممود اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : امان 
اهلل خان حاجي �شيف اهلل اجلن�شية: باك�شتان املطلوب اعلنه: امان اهلل خان 
التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  باك�شتان عنوانه:  حاجي �شيف اهلل اجلن�شية: 
 2012/1507 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/6/23 املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع   - ر-ب  م  جز-  مد 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني 
ل�شداد مبلغ 4610 درهم +م�شاريف الدعوى 185+ 200 درهم ر�شوم التنفيذ  

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/347 ت عام- م  ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاأجر ال�شيارات اجلن�شية: االمارات  املنفذ 
�شده : حممد �شاهد مرزا خان اجلن�شية: باك�شتان املطلوب اعلنه: حممد 
�شاهد مرزا خان اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
مد   2011/662 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/6/18 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع   - ر-ب  م  جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني 

لتنفيذ ال�شند اعله.   تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/461    مد جز- م ر-ب- ع ن

اجلن�شية:  العربي  ه�شام  بوكالة  ال�شيارات  لتاأجر  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
االمارات مدعي عليه: احمد �شعيد �شامل خمي�س ال�شام�شي  اجلن�شية: االمارات  
مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 350 درهم املطلوب اعلنه/ احمد �شعيد �شامل 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ال�شام�شي   خمي�س 
الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/6/5 موعدا 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/556    مد جز- م ر-ب- ع ن

اجلن�شية:  العربي  ه�شام  بوكالة  ال�شيارات  لتاجر  كار  موف  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
مو�شوع  الفلبني   اجلن�شية:  لينتجا�س  �شليتي  عليه:انبيلى  مدعي  االمارات 
الدعوى: مطالبة مببلغ 200 درهم املطلوب اعلنه/انبيلى �شليتي لينتجا�س 
اجلن�شية: الفلبني عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/28 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني 
وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري  املركز  الكائنة   - االبتدائية 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/73    جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ماي�شة  بوكالة  االلكروميكانيكية  املعدات  و�شيانة  لتجارة  املعاير  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
عثمان اجلن�شية: االمارات مدعي عليه:�شركة احتاد ال�شبع للكهروميكانيكية اجلن�شية: 
احتاد  اعلنه/�شركة  املطلوب  درهم   82320 الدعوى: مطالبة مببلغ  االمارات مو�شوع 
ال�شبع للكهروميكانيكية اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر)اخطار املدعي عليها بورود 
يوم اخلمي�س  املحكمة  اعله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  ( حيث  التقرير 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/23 املوافق 
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/423    مد جز- م ر-ب- ع ن

العربي  بوكالة ه�شام ح�شن عبداهلل  ال�شيارات  لتاجر  مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت 
الرا�شدي اجلن�شية:  اجلن�شية: االمارات مدعي عليه:عبداهلل علي �شعيد �شيف 
االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 700 درهم املطلوب اعلنه/عبداهلل 
علي �شعيد �شيف الرا�شدي اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/6/5 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/561    جت جز- م ر-ب- ع ن

عليه:عثمان  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  �شامل  بخيت  خليفة  حمدان  مدعي/ 
وكيل  عقد  فك  الدعوى:  مو�شوع  بنغلدي�س   اجلن�شية:  احمد  فريد  علي 
خدمات بقيمة 8000 درهم   املطلوب اعلنه/عثمان علي فريد احمد اجلن�شية: 
بنغلدي�س  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية 
- الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
    اعالن  يف رقم   2012/809 بالن�سر

املدعى : حياة حممد عبداهلل النعيمي املطلوب اعلنه: حمد 
�شامل م�شعود االحبابي    العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع 
الدعوى املذكورة اعله وحدد يوم االثنني املوافق 2013/5/27 
ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا 
امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا 

او بوا�شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
    اعالن  يف رقم   2013/35 بالن�سر

/ املحامي  بوكالة  الرحمن  مكل�س  مفى  ان��ور  حممد   : املدعى 
العل     اب��و  ابراهيم  فايد  ن�شات  اعلنه:  املطلوب  ماجد   خالد 
اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  رف��ع  املدعي  ان  بالن�شر مبا  العنوان: 
وحدد يوم االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظرها لذا فانت 
املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 

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

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

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
    اعالن  يف الدعوى رقم   2013/768 بالن�سر

املدعى : �شر علي خان حممد مر   املطلوب اعلنه: موؤ�ش�شة 
امل�شلحة وميثلها حممد يا�شني حممد يو�شف    البيادر للنجارة 
اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  رف��ع  املدعي  ان  بالن�شر مبا  العنوان: 
وحدد يوم االثنني املوافق 2013/6/10 موعدا لنظرها لذا فانت 
املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 

االيجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
    اعالن  يف الدعوى رقم   2013/198 بالن�سر

خربا�س  بن  موؤ�ش�شة  اع��لن��ه:  املطلوب  خ��ان  علي  �شر   : املدعى 
للمقاوالت العامة وميثلها احمد حممد عبيد خربا�س الظاهري 
العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعله وحدد 
يوم االثنني املوافق 2013/6/10 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية 

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

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

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
    اعالن  ب�سحيفة  الدعوى رقم   2013/259 بالن�سر

املدعى : عبيد حممد عمر ال�شرياين   املطلوب اعلنه: مطعم مونتي 
املطالبة  ال��دع��وى:  م��و���ش��وع  ال��ظ��اه��ري  ���ش��ه��وان  ���ش��رور  روزا وميثلها 
باالخلء العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعله 
وحدد يوم االثنني املوافق 2013/6/17 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة 
يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ،وعليك ايداع مذكرة بالرد 
و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم التح�شر وذلك خلل خم�شة 

ايام من تاريخ ت�شلم االعلن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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••  ال�صارقة-وام:

�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د   
نهج  اأن  ال�شارقة  ونائب حاكم  القا�شمي ويل عهد 
ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  بف�شل  االم���ارات  دول��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
والتعا�شد  ال��ت�����ش��ام��ن  ن��ح��و  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
التعاون  امل�شرك بني دول جمل�س  العمل  وتقوية 

اخلليجي يحظى بكل اهتمام ورعاية.
ال�شارقة منوذجا معرا  ام��ارة  �شموه تعتر  وق��ال 
عن تطبيقه بتوجيهات �شديدة من �شاحب ال�شمو 
القا�شمي  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ 
يرتكز  ال�شارقة حيث  االعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
يف  اخلليجي  التكامل  م�شرة  وم�شاندة  دعم  على 
توؤكد  حكيمة  روؤى  م��ن  انطلقا  امل��ج��االت  جميع 
وتوظيف  وتاأهيل  تنمية  ا�شراتيجية  اإن  حقيقة 
التعاون  جمل�س  دول  اأب��ن��اء  من  الب�شرية  ال��ك��وادر 
واأ�ش�س جناح  اولويات  اأهم  اإح��دى  اخلليجي متثل 

هذه امل�شرة .
االإ�شراتيجية البد  تنفيذ هذه  اإن  �شموه  واأ�شاف 
فيه  تت�شافر  م�����ش��رك  ع��م��ل  اط���ار  يف  ينطلق  اأن 
اجل��ه��ود اجل����ادة وامل�����ش��اه��م��ات ال��داع��م��ة لتحقيق 
احلكومية  االجهزة  بني  وتن�شيق  بتعاون  اهدافها 
املدين  املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  ومن�شاآت 
يف كافة دول املجل�س لتمكني مواطني دول املجل�س 
وخ���رات���ه���م وحتفيزهم  م��ه��ارات��ه��م  ت��ط��وي��ر  م���ن 
العمل  والتميز يف جماالت  االب��داع واالبتكار  على 

املختلفة.
ونائب  عهد  ويل  �شمو  افتتاح  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
حاكم ال�شارقة �شباح اأم�س فعاليات امللتقى الثالث 
مل�شوؤويل املوارد الب�شرية و�شوق العمل بدول جمل�س 
كرمية  رعاية  حتت  يقام  ال��ذي  اخلليجي  التعاون 
التطوير  يف  املمار�شات  اأف�شل  بعنوان  �شموه  من 
الب�شرية والتي ت�شت�شيفه  املوارد  واإدارة  الوظيفي 
يومني  ال�شارقة على مدى  و�شناعة  غرفة جتارة 
العامة  واالأم���ان���ة  ال��غ��رف��ة  ب��ني  م�����ش��رك  بتنظيم 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  غ����رف  الحت�����اد 
االإمارات  لدولة  وال�شناعة  التجارة  غرف  واحت��اد 

وجلنة املوارد الب�شرية و�شوق العمل اخلليجية.
على  القائمني  للمنظمني  بال�شكر  �شموه  وت��ق��دم 
الب�شرية  امل��وارد  مل�شوؤويل  الثالث  امللتقى  فعاليات 
ال��ت��ع��اون اخلليجي  ب���دول جمل�س  ال��ع��م��ل  و���ش��وق 
ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  لغرفة  العامة  واالأم��ان��ة 
و مل��ع��ايل ال�����وزراء ���ش��ي��وف امل��ل��ت��ق��ى. ومت��ن��ى �شموه 
بلدهم  يف  االإق���ام���ة  ط��ي��ب  امللتقى  يف  للم�شاركني 
الثاين دول��ة االإم���ارات ب�شكل عام واإم��ارة ال�شارقة 
ما  اإىل  وال�����ش��داد  والتوفيق  اخل�شو�س  وج��ه  على 
امللتقى.  وتو�شيات  وق����رارات  نتائج  اإل��ي��ه  ���ش��ت��وؤول 
�شقر  م��ع��ايل  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجلل�شة  وق��ائ��ع  ح�شر 
غ��ب��ا���س وزي����ر ال��ع��م��ل وم���ع���ايل ج��م��ي��ل ب���ن حممد 
ال��ع��م��ل مب��م��ل��ك��ة البحرين  ع��ل��ي ح��م��ي��دان وزي����ر 
ال�شوؤون  ال��ر���ش��ي��دي وزي����ر  وم��ع��ايل ذك����رى ع��اي��د 
عقيل  و�شعادة  الكويت  بدولة  والعمل  االجتماعية 
احمد اجلا�شم مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س 
جمل�س  بدول  االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزراء 
رئي�س  اخلنجي  ع��ب��داهلل  خليل  و���ش��ع��ادة  ال��ت��ع��اون 
احتاد غرف دول جمل�س التعاون و�شعادة حمد بن 
القوى  ب��وزارة  العمل  �شوؤون  العامري وكيل  را�شد 
نقي  ح�شن  وعبدالرحيم  عمان  ب�شلطنة  العاملة 

و�شعادة  املجل�س  دول  غ��رف  ال��ع��ام الحت��اد  االم��ني 
حممد جمعة بن هندي رئي�س املجل�س اال�شت�شاري 
االأمني  �شلطان عبداهلل  ال�شارقة وعبداهلل  الإم��ارة 
الدولة  يف  وال�شناعة  التجارة  غرف  الحت��اد  العام 
العاملة  وال��ق��وى  العمل  وزارات  وك��لء  وع��دد من 
اإدارات  وامل�شوؤولني فيها وروؤ�شاء واأع�شاء جمال�س 
الغرف واالحت��ادات ورجال اأعمال ومدراء �شركات 
امللتقى  فعاليات  وت�شتهدف  خا�شة.  وموؤ�ش�شات 
يف دورت����ه ال��ث��ال��ث��ة ال��دع��وة اإىل م��زي��د م��ن العمل 
و  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  لتوحيد اجلهود 
و�شع وتنفيذ االآليات املنا�شبة يف تنمية اقت�شادات 
بني  وتكاملي  تن�شيقي  اإط��ار  يف  الب�شرية  التنمية 
دول  م�شتدامة بني  �شراكة  و حتقيق  املجل�س  دول 
وبرامج  ا�شراتيجية  وتنفيذ  و���ش��ع  يف  املجل�س 
االأجهزة  يف  �شواء  والتوظيف  والتاأهيل  التدريب 
احلكومية اأو يف من�شاآت القطاع اخلا�س اإىل جانب 
موحدة  روؤى  وف��ق  امل�شرك  العمل  اأهمية  تاأكيد 
االإقليمية  التحديات  انعكا�شات  حتديات  ملواجهة 
هذا  وخلل  اخلليجي  العمل  �شوق  على  والدولية 
وكيفية  االأج��ن��ب��ي��ة  العمالة  ت��دف��ق  ال�����ش��وق يف ظ��ل 
ت��ع��زي��ز ج��ه��ود ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف مب����وارد ب�شرية 
العاملة  القوى  ج��ذب  و  وم��درب��ة  موؤهلة  خليجية 
اإ�شلح  و  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف  للعمل  اخلليجية 
خمرجاته  لتوافق  التعليم  ومناهج  نظم  وتطوير 

مع احتياجات �شوق العمل اخلليجية.
عوائد  على  ال�شوء  اإل��ق��اء  اإىل  امللتقى  يهدف  كما 
العمل  و����ش���وق  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�������وارد  اال���ش��ت��ث��م��ار يف 
جتارب  عر�س  من  اال�شتفادة  �شبل  اإىل  اخلليجية 
امل��م��ار���ش��ات يف جم����االت تنمية  ن��اج��ح��ة واأف�����ش��ل 
دور  ب��ي��ان  و  اخلليجية  الب�شرية  امل����وارد  وت��ط��وي��ر 
دعم  يف  واالأجهزة  الهيئات  من  العديد  واإ�شهامات 
دول  يف  الب�شرية  امل���وارد  وتنمية  جهود  وم�شاندة 

املجل�س من حيث الفر�س والتحديات.
االفتتاحية  ب��اجل��ل�����ش��ة  ال��رح��ي��ب��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
املدفع  حممد  احمد  �شعادة  قال  امللتقى  لفعاليات 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 
تاأكيدا  ي��اأت��ي  امللتقى  ل��ه��ذا  ال�شارقة  احت�شان  ان 
للأولويات الوطنية يف نهج دولة االمارات يف ظل 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة 
التي  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
املواطن  تهيئة ومتكني  على  العمل  تتمحور حول 
يف خمتلف مواقع العمل والتعاون مع اال�شقاء يف 
تنفيذ  تفعيل  يف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
م�شتقبلية  روؤي��ة  ذات  م�شركة  عمل  ا�شراتيجية 
يف تنمية وتطوير املوارد الب�شرية املتمثلة يف ابناء 
على  اخلا�س  القطاع  حفز  ثم  وم��ن  املجل�س  دول 

اال�شهام يف اجناح تنفيذ هذه اال�شراتيجية.
يف  وا�شت�شافته  امللتقى  اإنعقاد  اإن  املدفع  واأ���ش��اف 
قيمة  يعك�س  ال��ث��لث  دورات���ه  م��دى  على  ال�شارقة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الثاقبة  ال���روؤى 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة واه��ت��م��ام ���ش��م��وه ب��وج��وب ال�شعي 
ت��ع��زي��ز العمل  ال������دوؤوب واال����ش���ه���ام االي��ج��اب��ي يف 
وخر  م�شلحة  لكل  ال��ه��ادف  امل�����ش��رك  اخلليجي 
اخلليجية  ال�شراكة  وتطوير  املجل�س  دول  الأب��ن��اء 
البناءة يف اطار تكاملي ينطلق من ا�شتثمار حقيقي 
اأ�شا�س  باإعتبارها   ... املواطنة  الب�شرية  للموارد 
احل�شارية  التنمية  م�شرة  يف  وال��ت��ق��دم  ال��ن��ج��اح 
وامل�شتدامة التي ين�شدها جمل�س التعاون اخلليجي 

على كافة ال�شعد ويف جميع املجاالت.
جمل�س  مل�شرة  ال��ري��ادي��ة  التجربة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
منو  يف  م�شبوقة  غ��ر  اجن�����ازات  حققت  ال��ت��ع��اون 
م�شلحة  يف  ي�شب  ومب��ا  امل��ج��االت  جميع  وتطوير 
من  والغاية  الو�شيلة  باعتباره  اخلليجي  املواطن 
اأي عمل هادف االأمر الذي دعا اإىل �شرورة اعطاء 
االأولوية للتنمية الب�شرية يف دول املجل�س وتطوير 
التنمية  هذه  حتديات  مبواجهة  املواطنة  كوادرها 
ت��ع��زي��ز ف��ر���س ا�شتثمار  ال��ت��ط��وي��ر واأي�����ش��ا  وذل����ك 
احتياجات  تلبية  ال��ك��وادر يف  تلك  وق��درات  طاقات 
�شوق العمل اخلليجية حا�شرا وم�شتقبل للإ�شهام 

يف دفع هذه امل�شرة قدما اإىل االأمام.
واأو����ش���ح اأح��م��د امل��دف��ع اأن����ه ب��ال��رغ��م م��ن اجلهود 
املوارد  من  املثلى  اال�شتفادة  فر�س  اأن  اإال  املبذولة 
امل��واط��ن��ة اخلليجية  امل��ت��اح��ة وحت��ق��ي��ق  ال��ب�����ش��ري��ة 
ال��ك��ام��ل��ة ت�����ش��ت��وج��ب ت��ط��وي��ر وت��وج��ي��ه خمرجات 
الدرا�شية  التعليم ومراحله املختلفة وتخ�ش�شاته 
احتياجات  وتلبية  التنموية  املتطلبات  اجت���اه  يف 
ومهنيا  فنيا  املتخ�ش�شة  الكوادر  من  العمل  �شوق 
مبا يخدم التطلعات املاأمولة يف ا�شتكمال التكامل 
ودوليا  اقليميا  متميزة  م��ك��ان��ة  وت��ب��وء  وال���وح���دة 
جتعل دوما من ابناء دول املجل�س الركيزة الرئي�شة 

يف التنمية والتطوير والتقدم واالزدهار.
واأ����ش���اف ان ان��ع��ق��اد امل��ل��ت��ق��ى مي��ث��ل ف��ر���ش��ة قيمة 
كيفية موا�شلة  ال��روؤى يف  وتبادل  املبادرات  لطرح 
تو�شيع  على  العمل  اآل��ي��ات  وت�شريع  تفعيل  جهود 
الب�شرية  امل���وارد  وا�شتثمار  تنمية  وجم���االت  اط��ر 
اي��ج��اب��ي��ة من  ف��اع��ل ومب�����ش��ارك��ة  ب���دور  اخلليجية 
ا�شهاماته  ي��ع��زز  اأن  ال���ذي يجب  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
والتاأهيل  التدريب  برامج  ا�شراتيجية  تنفيذ  يف 
والتوظيف التي ت�شتهدفها دول املجل�س لرعاياها 
العمل  �شوق  يف  وقدراتهم  الإمكانياتهم  ا�شتثمارا 
ال�شوق  التوطني يف هذه  اخلليجية ودعما جلهود 
ولعل هذا ما دفع الغرفة اإىل تبني مبادرات جديدة 
التجارب  ت��ب��ادل  م��ن  لل�شتفادة  عملها  خطة  يف 
لدى  الناجحة  وال��دول��ي��ة  االقليمية  وامل��م��ار���ش��ات 
من  وال��ت��ي  الب�شرية  التنمية  يف  اخل��ا���س  القطاع 
االوروبي  العربي  ال�شالون  تنظيم  مبادرة  اأبرزها 
للأعمال يف الفرة من 19 اىل20 نوفمر املقبل 
للغرف  التنفيذية  ل��ل��ق��ي��ادات  ت��دري��ب��ي  ك��رن��ام��ج 
ا�شبوع  مبادرة  اأي�شا  واط��لق  االعمال  ومنظمات 
التجارة العاملي يف ال�شارقة خلل �شهر مار�س من 
تدريبية وور�س  دورات  القادم مت�شمنا عقد  العام 
عمل للقطاع اخلا�س يف جماالت متنوعة ت�شدرها 
الكوادر  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  فر�س وجم���االت  عر�س 
مبادرات  وه��ي  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  من�شاآت  يف  الب�شرية 

ناأمل م�شاركتكم يف اجناحها.
امللتقى  ه��ذا  اأن تو�شيات  م��ن  اإن��ن��ا على ثقة  وق��ال 
�شتكون  نتائج  ال�شابقتان من  دورت���اه  اأف��رزت��ه  وم��ا 
مو�شع اهتمام من وزارات العمل والقوى العاملة 
التجارة  غ����رف  احل��ك��وم��ي��ة..واأي�����ش��ا  واالج����ه����زة 
واالحتادات والهيئات املعنية بتنمية وتطوير املوارد 
الب�شرية .... اإىل جانب ما نطمح فيه لل�شتفادة 
من دور �شركات وموؤ�ش�شات قطاع االعمال يف دول 
التو�شيات  وتلك  النتائج  هذه  متثله  ملا  املجل�س.. 
من روؤية وا�شحة خلطوات عمل .. ميكن اأن ت�شهم 
يف  املواطنني  وتوظيف  وتدريب  وتاأهيل  اإع��داد  يف 

�شوق العمل اخلليجية.
امل���دف���ع يف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه بخال�س  اأح���م���د  وت���وج���ه 

العهد  ويل  �شمو  اىل  واالمتنان  والتقدير  ال�شكر 
نائب حاكم ال�شارقة برعاية هذا امللتقى ولتف�شله 
بافتتاح فعالياته كما توجه بال�شكر البالغ الأ�شحاب 
لتلبيتهم  التنفيذيني  وامل�شوؤولني  ال��وزراء  املعايل 

الدعوة واهتمامهم املقدر بهذه امل�شاركة القيمة.
رئي�س  اخلنجي  عبداهلل  �شعادة خليل  األقي  بعدها 
كلمة  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  احت��اد غرف 
وخطر  الوظائف  توطني  �شرورة  فيها  ا�شتعر�س 
وقال  اخلليجية.  املجتمعات  على  الوافدة  العمالة 
اخل��ن��ج��ي ب��اه��ت��م��ام وت��وج��ي��ه خ��ا���س م��ن اأ�شحاب 
اجلللة وال�شمو قادة دول املجل�س �شدرت العديد 
م��ن ال���ق���رارات ال��داع��م��ة ل��ل��م��وارد ال��ب�����ش��ري��ة كان 
ال�شاد�شة  ال����دورة  ع��ن  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  بينها  م��ن 
العمالة  ب��ت��زاي��د  اخل��ا���س  اأب��وظ��ب��ي  يف  والع�شرين 
دعا  بينما  اخلليجية  دولنا  على  واآث��اره��ا  ال��واف��دة 
التي  والثلثني  الثالثة  دورت��ه  يف  االأعلى  املجل�س 
�شرعة  اإىل  امل��ا���ش��ي  دي�شمر  امل��ن��ام��ة يف  يف  ع��ق��دت 
تنفيذ ما ورد يف االتفاقية االقت�شادية مبا ي�شمن 
اإتاحة الفر�س الوظيفية للمواطنني وبالرغم من 
وجتتهد  تعمل  املجل�س  ب��دول  املعنية  االج��ه��زة  ان 
املح�شلة  اأن  اال  ال���ق���رارات  تلك  تطبيق  اج��ل  م��ن 
الواقع غر مب�شرة وغر  النهائية كما يرجمها 
مطمئنة بل ورمبا ميكن القول انها اخذت منحى 
عك�شيا فالعمالة الوافدة و�شلت اإىل م�شتويات غر 
م�شبوقة وهي ال زالت يف زيادة م�شتمرة ومتوا�شلة 
اأ�شبحت  ل��ه��ا ح���دود ول���ذا ف��ه��ي  ان���ه لي�س  وي��ب��دو 
مقلقة جدا للحكومات وللإن�شان واملجتمع ب�شورة 
اأن التهيئة  اإىل �شرورة االنتباه اىل  عامة . ولفت 
ال�شحيحة ل�شوق العمل من قبل املواطنني تتطلب 
اأع������دادا اأو����ش���ع ن��ط��اق��ا ي�����ش��م��ل ال��ت��ع��ل��ي��م مبختلف 
و  املدر�شني  تهيئة  و  املناهج  ذل��ك  يف  مب��ا  مراحله 
اإىل  اإ�شافة  املدر�شية  االإدارات  التدري�س و  اأ�شاليب 
التدريب اجليد و اإعادة التدريب بكل اأبعاده الفنية 
اأخلقيات العمل و  و االإداري���ة و غر�س مفاهيم و 
الدعم  لزيادة  احلاجة  يعني  وذلك مما  �شلوكياته 
النظر  اع��ادة  وبالتايل  والتدريب  التعليم  ملوازنات 

يف االنفاق احلكومي ب�شورة عامة.
القطاع  دور  تكامل  اأهمية  اإىل  كلمته  يف  وت��ط��رق 
امل�شلحة  لتحقيق  احلكومي  القطاع  مع  اخلا�س 
العامة .. م�شرا اإىل اأن القطاع اخلا�س اخلليجي 
التي  اجلماعية  املعاجلة  اأهمية  على  متاما  متفق 
وجود  لتنظيم  املجتمع  يف  االط���راف  كافة  ت�شمل 
العمالة الوافدة يف جمتمعاتنا اخلليجية ون�شتثني 
من هذه املرحلة العمالة العربية فقد قدم القطاع 
بالعمالة  اخلا�شة  واالأنظمة  للت�شريعات  مقاربته 

الوافدة �شمن عدد من املبادرات يف هذا اجلانب.
واأكد اخلنجي اأن القطاع اخلا�س اخلليجي يدعم 
ك��اف��ة خ���ط���وات دول���ن���ا م���ن اأج����ل اإح�����لل العمالة 
ال��وط��ن��ي��ة م��ك��ان ال���واف���دة ن��وؤك��د يف ال��وق��ت نف�شه 
الهيئة  بها  خرجت  التي  املرئيات  تنفيذ  ���ش��رورة 
اال�شت�شارية للمجل�س االأعلى ب�شاأن توظيف القوى 
فتح  واأه��م��ه��ا  تنقلها  وت�شهيل  امل��واط��ن��ة  ال��ع��ام��ل��ة 
وتقريب  املواطنني  اأم��ام  اخلليجية  العمل  اأ���ش��واق 

مزايا الرواتب والعلوات.
حميدان  علي  حممد  بن  جميل  معايل  األقى  كما 
اأن  فيها  اأك��د  كلمة  البحرين  العمل مبملكة  وزي��ر 
مو�شوع التطوير الوظيفي وادارة املوارد الب�شرية 
م��ن امل��و���ش��وع��ات ال��دائ��م��ة ال��ت��ج��دد ب��ل اإن��ه��ا تكر 
وت����زداد اأه��م��ي��ة م��ع م���رور ال��وق��ت وازدي�����اد الوعي 

االقت�شادية  التنمية  يف  الب�شري  العن�شر  باأهمية 
خمتلف  ملواجهة  احلثيث  وال�شعي  واالجتماعية 
التحديات ومنها حتديات �شوق العمل لذلك فاين 
�شاأ�شعى اىل طرح بع�س التحديات االأ�شا�شية التي 
ه��ي يف ح��اج��ة م��ا���ش��ة مل��زي��د م��ن ال��ب��ح��ث واحل����وار 
وبرامج  ���ش��ي��ا���ش��ات  ���ش��ي��اغ��ة  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ب��ه��دف 

واقعية ومتوازنة قادرة على اال�شتجابة لها.
فهمنا  بطبيعة  يتعلق  االأول  التحدي  اإن  واأ���ش��اف 
باحتياجات  والتدريب  التعليم  خمرجات  لعلقة 
�شاد  املا�شية  العقود  طيلة  اأن��ه  حيث  العمل  �شوق 
والتدريب  التعليم  خمرجات  اأن  خل�شته  اعتقاد 
ال��ع��م��ل وق���د مت  اأ����ش���واق  ال ت�شتجيب الح��ت��ي��اج��ات 
ال��دوالرات على تطوير مناهج  اإنفاق املليني من 
املراحل  خمتلف  يف  وال��ت��دري��ب  التعليم  واأ�شاليب 
موؤ�ش�شات  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  �شخمة  ج��ه��ودا  وب��ذل��ت 
من  قليلة  عقود  ب�شعة  وخ��لل  اجلامعي  التعليم 
ال��زم��ن ن�����ش��اأ ل��دي��ن��ا ج��ي��ل م��ن ال�����ش��ب��اب وال�شابات 
منا�شب  بع�شها  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  م��وؤه��ل 
االآخر  وبع�شها  العمل  ا���ش��واق  ملختلف  ومطلوب 
ينا�شب اأ�شواق معينة وحمددة فقط �شواء كانت يف 

القطاع العام اأو اخلا�س.
اليوم ال يوجد تعليم غر  اأنه يف عامل  اإىل  واأ�شار 
جميعا  نعلم  ن��ح��ن  امل��ف��ارق��ة..  تكمن  وه��ن��ا  مفيد 
كانت  واإن  ومت�شعبة  وا���ش��ع��ة  امل��ع��رف��ة  ح��ق��ول  اأن 
جماالت اال�شتفادة منها حمدودة و�شيقة يف بع�س 
االأحوال ورفع جودة التعليم ال تعني اأن نح�شره يف 
جماالت معينة كالعلوم التقنية مثل بل يف ايجاد 
مع  والتقنية  الطبيعية  العلوم  بني  تكامل  علقة 
نظرائها من العلوم االجتماعية.. ونحتاج للطبيب 
نحتاج  مثلما  االآيل  احل��ا���ش��ب  وخ��ب��ر  وامل��ه��ن��د���س 
لباحثني يف علم االجتماع واالقت�شاد والتاريخ واذا 
مل تكن هناك وظائف متوفرة للمجموعة الثانية 

فل يعني ذلك اأن ما تعلموه عقيم يف فائدته.
ولفت اإىل اأن تلزم النق�س والفائ�س يف خمرجات 
التعليم املطلوبة ل�شوق العمل لي�س ظاهرة حملية 
بل  �شواها..  دون  معينة  منطقة  اأو  باإقليم  خا�شة 
�شناعيا  متقدمة  دوال  ت�شمل  عاملية  ظاهرة  اإنها 
واأفريقيا  اآ�شيا  يف  نامية  ودوال  واأمريكا  اأوروب��ا  يف 
درا�شة  ف��ف��ي  ���ش��واء  ح��د  ع��ل��ى  اللتينية  واأم��ري��ك��ا 
عن  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة  ع��ن  ���ش��ادرة  حديثة 
وجود  مع�شلة  اىل  اال���ش��ارة  متت  ال�شباب  ت�شغيل 
اأعداد كبرة من ال�شباب ممن يعملون يف وظائف 
الذي يعتر  االأم��ر  التعليمية  اأقل من موؤهلتهم 
اهدارا للطاقات اخللقة و�شياعا ل�شنوات التعليم 

العايل التي اأنفقها هوؤالء ال�شباب يف حياتهم.
التعليم  ت��ط��وي��ر  ك���ان  اذا  ع��م��ا  وت�����ش��اءل ح��م��ي��دان 
ل�شبابنا  الئقة  عمل  فر�س  بتوفر  كفيل  لوحده 
�شوق  �شيقود  ال���ذي  ه��و  التعليم  اأن  ه��ل  اأي  ال  اأم 
الذي  ه��و  ال��وظ��ائ��ف  نوعية  تطوير  اأن  اأم  العمل 
ال��ت��ع��ل��ي��م ومناهجه  ت��ط��وي��ر  ���ش��ي��وج��ه ج��ه��ودن��ا يف 
�شوق  احتياجات  ب��ني  ال��ت��وازن  نقطة  اي��ج��اد  ولعل 
العمل وخمرجات التعليم مبا يخدم م�شار التنمية 
اأن  ال�شاملة هي ما يتعني علينا جميعا  امل�شتدامة 
نتكاتف ونتعاون يف حتقيقه اذا ما رغبنا يف نتائج 
الراهنة  للأجيال  واملجتمع  للقت�شاد  حممودة 

والقادمة.
املوائمة  ���ش��رورة  ه��و  ال��ث��اين  التحدي  اإن  واأ���ش��اف 
مثل  االقت�شادي  النمو  عن  الناجمة  الفوائد  بني 
ارتفاع الدخل القومي وانتاجية االقت�شاد الوطني 

امل�شاحبة لهذا  املنافع االجتماعية  وتناف�شيته مع 
وخلق  للمواطنني  عمل  فر�س  توفر  مثل  النمو 

بيئة م�شتقرة ل�شوق العمل.
وقال لتو�شيح اأف�شل لطبيعة هذا التحدي دعوين 
اأهمية  ذات  منطقة  يف  نعي�س  اأن��ن��ا  حقيقة  اأوؤك����د 
اق��ت�����ش��ادي��ة ع��امل��ي��ة ك��ب��رة ت��ف��وق ح��ج��م م�شاحتها 
وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأن��ع��م  م��ا  واإن  �شكانها  وع���دد 
علينا من ثروات طبيعية مثل النفط والغاز مكننا 
من حتويل بلداننا اىل دول ذات تنمية اقت�شادية 
املوجودة  امل�شتويات  تلك  ت�شاهي  عالية  مبعدالت 
لدى الدول ال�شناعية املتقدمة.. واإنه طيلة العقود 
املا�شية كان النمو االقت�شادي امل�شتمر لدولنا هو 
االأ�شا�س الذي مكن حكومات دول جمل�س التعاون 
تنموية  م�����ش��اري��ع  واإجن�����از  م��ن حتقيق  اخل��ل��ي��ج��ي 
�شخمة وغر م�شبوقة يف جماالت تطوير التعليم 
وال�شحة واالإ�شكان والبنية التحتية وغرها ولكن 
نواجه  جميعا  زلنا  ال  باأننا  ونقر  �شريحني  لنكن 
حتدي موائمة ت�شجيع النمو االقت�شادي وخا�شة 
عمل  فر�س  توفر  متطلبات  مع  االأعمال  لقطاع 
و�شاباتنا  �شبابنا  م��ن  ل����لآالف  وك��رمي��ة  منا�شبة 

الداخلني الأول مرة اإىل �شوق العمل .
اأن ج���زءا م��ن اجلهود  اإن���ه م��ن الطبيعي  واأ���ش��اف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ث��ل ه����ذه امل���وائ���م���ة امل��ن�����ش��ودة مرتبط 
الذي  االأول  ل��ل��ت��ح��دي  ال��ت�����ش��دي  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ن��ا 
بني  االن�شجام  حتقيق  وه��و  اأال  ذك��رن��اه  واأن  �شبق 
ولكن  العمل  �شوق  واحتياجات  التعليم  خمرجات 
اإنه  اأن يقت�شر على ذلك فقط بل  االأم��ر ال ميكن 
االقت�شادي  النمو  نوعية  على  كبر  ب�شكل  يعتمد 
النمط  اإن   .. ع��ن��ه  ال��ن��اج��م��ة  ال��وظ��ائ��ف  وط��ب��ي��ع��ة 
ال�شائد حتى االآن يوؤدي اإىل اأن يكون الطلب على 
التكلفة  والرخي�شة  املاهرة  غر  الوافدة  العمالة 
اأ�شعاف الطلب على اأ�شحاب املهارات العالية وهذا 
العمل  �شلبا على م�شتويات االأجور وظروف  يوؤثر 
القطاع  يف  الوظائف  وجاذبية  ال�شوق  يف  ال�شائدة 

اخلا�س لل�شباب املواطنني من اجلن�شني.
التي  الوظائف  توطني  اأن جممل جت��ارب  واأو�شح 
توؤكد  املا�شية  العقود  املجل�س خلل  دول  �شهدتها 
اأن حت���دي ن��وع��ي��ة ال��وظ��ائ��ف ول��ي�����س ع���دده���ا هو 
التحدي االأول الذي يواجهنا كحكومات واأ�شحاب 
عمل وال تعني نوعية الوظائف فقط اأجورا تنا�شب 
م�شتويات املعي�شة بل تعني اأي�شا اهتماما م�شتمرا 
وعلقات  العاملني  لدى  املهارات  ورفع  بالتدريب 
عمالية �شليمة وظروف �شحة و�شلمة مهنية اأي 
باخت�شار كل ما ميكن اأن ين�شوي حتت بيئة عمل 
الفعالة  وامل�شاهمة  واالن��ت��اج��ي��ة  ل��لإب��داع  حم��ف��زة 
ذك��رى عايد  األقت معايل  كما  املجتمع.   تنمية  يف 
ال��ر���ش��ي��دي وزي����رة ال�����ش��ئ��ون االج��ت��م��اع��ي��ة والعمل 
عليكم  يخفى  ال  فيها:  قالت  كلمة  الكويت  بدولة 
حجم التغرات املت�شارعة التي مير بها العامل على 
التي تعطل م�شرة  والتاأثرات  اال�شعدة  خمتلف 
التنمية فيها ودول جمل�س التعاون لي�شت مبعزل 
امل��زي��د م��ن العمل  ع��ن ذل��ك وه��و م��ا يحتم عليها 
امل�شتقبلية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  وت��ف��ع��ي��ل 
ال�����ش��راك��ة بني  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى  لتنمية 
املوارد  والعام وتطوير وتنمية  القطاعني اخلا�س 
والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  خ���لل  م��ن  الب�شرية 
والت�شغيل للعمالة الوطنية يف دول املجل�س وتبادل 
انتاجية  حت�شني  يف  الناجحة  والتجارب  اخل��رات 

هذه الكوادر.

•• ال�صارقة-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأك���دت   
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ل�شوؤون االأ�شرة بال�شارقة ... اأن اإمارة 
ال�شارقة ت�شعى دائما خلدمة االإن�شان 
ق�شوى  اأه��م��ي��ة  ت��ويل  وه��ي  واملجتمع 
االأوىل  ال��ل��ب��ن��ة  ب��اإع��ت��ب��اره��ا  ل���لأ����ش���رة 

وحجر االأ�شا�س يف املجتمع.
اأن  وقالت �شموها قد الحظت موؤخرا 
هناك الكثر من ال�شلوكيات الدخيلة 
واالإ�شلمي  ال��ع��رب��ي  جمتمعنا  ع��ل��ى 
ن��ت��ي��ج��ة ال����زخ����م االإع�����لم�����ي ال���واف���د 
الثقافات  على  املقنن  غ��ر  واالإن��ف��ت��اح 
الذي يقت�شي �شرورة  االأمر  االأخرى 
اأفراد املجتمع وحت�شينهم من  توعية 
لديننا  املخالفة  وامل��ع��ت��ق��دات  االأف��ك��ار 
ذلك  ي��ت��اأت��ي  وال  وتقاليدنا  وع��ادات��ن��ا 
ت�شافر جهود خمتلف  خ��لل  اإال من 
للم�شاهمة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
يف احل����د م���ن ان��ت�����ش��ار ه����ذه ال���ع���ادات 
اأن  اإال  املقام الي�شعني  وبهذا  الدخيلة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شكر 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
على  ال�شارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
دع���م���ه امل�����ش��ت��م��ر ل��ل��م��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
على  ال��دوؤوب  وحر�شه  االأ�شرة  ل�شوؤن 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  ب��االأ���ش��رة  االهتمام 

ب�شكل خا�س يف خطوة لرجمة روؤية 
�شموه يف حتقيق جمتمع فا�شل وهذه 
نيتنا وه��ذا عزمنا . ج��اء ذل��ك خلل 
امللتقى  ل��ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��وه��ا  اف���ت���ت���اح 
الذي  ع�شر  الثالث  ال�شنوي  االأ���ش��ري 
االأ�شرية  التنمية  مراكز  اإدارة  تنظمه 
اجلواهر  لقاعة  التابعة  زم��رد  بقاعة 
للموؤمترات واملنا�شبات بال�شارقة حتت 
االجتماعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دور   - ���ش��ع��ار 
تهدف  و   .  - االأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 
تقدمي  اىل  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
التنموية  االجتماعية  اخلدمات  كافة 
لكافة اأفراد املجتمع من خلل تقدمي 
تنموية  اأو  وقائية  اأو  علجية  برامج 
مبا يخدم االأ�شرة وا�شتقرارها لذا مت 
حتديد عنوان امللتقى لهذا العام حتت 
ذلك ال�شعار والذي يوؤكد اأهمية الدور 
االجتماعية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ت��ن��م��وي 
التي قدمتها  اأه��م االجن����ازات  واإب����راز 
للمجتمع  وتعريفها  املوؤ�ش�شات  ه��ذه 
اإطار  يف  االإدارة  له  ت�شعى  ملا  وحتقيقا 
لتعزيز  اال����ش���رات���ي���ج���ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
املجتمعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
�شواء على ال�شعيد املحلي اأو اخلارجي 
وقد   . املمار�شات  اأف�شل  للتعرف على 
برحيب  امل��ل��ت��ق��ى  ف���ع���ال���ي���ات  ب�������داأت 
اإدارة  ع���ام  م��دي��ر  ال�شام�شي  م��و���ش��ي 
بال�شارقة  االأ���ش��ري��ة  التنمية  م��راك��ز 
مراكز  الإدارة  اإن  وقالت  باحلا�شرات 
التنمية االأ�شرية دورا كبرا يف جمال 
موؤ�ش�شات  اأح����د  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ت��ن��م��ي��ة 

ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف ال���دول���ة يف 
دعم عجلة التنمية امل�شتدامة لتحقيق 
ال��دم��ج واالن��دم��اج ب��ني االج��ي��ال وقد 
خا�شت دول��ة االإم���ارات �شوطا طويل 
يف التنمية االجتماعية ا�شتنادا ملقولة 
ال��ق��ائ��د ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
لبنات  اأر���ش��ى  ال��ذي  اهلل  رحمه  نهيان 
االإن�����ش��ان هو  اأن  اأك��د  و  ال�شيا�شة  ه��ذه 
�شاحب  وق��رار  التنمية  عملية  اأ�شا�س 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ان�شاء املجل�س االعلى 
كموؤ�ش�شة  ال�شارقة  يف  االأ�شرة  ل�شوؤون 
موؤهلة  امل�����ش��ت��وى  ع��ال��ي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
التنمية  يف  رئ��ي�����ش��ي��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  الأن 
امل�����ش��ت��دام��ة ال��ت��ي ت��ق��وم اأ���ش��ا���ش��ا على 
جلميع  املتمثلة  االجتماعية  التنمية 
اأفراد املجتمع لتعنى بال�شئون االأ�شرية 
االجتماعية  ج���وان���ب���ه���ا  ج��م��ي��ع  م����ن 

والثقافية و ال�شحية.
خلل  من  نحقق  اليوم  اإننا  واأ�شافت 
ال��ث��ال��ث ع�شر حتت  امل��ل��ت��ق��ى االأ����ش���ري 
يف  االجتماعية  املوؤ�ش�شات  دور  �شعار  
العمل  م��ف��ه��وم   .. اال���ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ت��ن��م��وي ال��ع��م��ل ال�����ذي م���ن خلله 
االأ�شرية  التنمية  م��راك��ز  اإدارة  ت��ق��وم 
ب��ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ال�����ش��ر ح��ث��ي��ث��ا نحو 
جمتمع   .. متكامل  ملجتمع  الو�شول 
واأ�شاليب  ت��ع��ام��ل��ه  يف  اأن���ي���ق   .. راق 
متكاتف  م��ت��لح��م  جمتمع   .. ح��ي��ات��ه 
حتى ن�شل اإىل تنمية �شاملة للأفراد 
ال�شام�شي  واأع��رب��ت مو�شي   . واال���ش��ر 

ع��ن ت��ق��دي��ره��ا ل��ل��دع��م ال����ذي تقدمه 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
مقدمة  يف  ن���ك���ون  ح���ت���ى  ال���ق���ا����ش���م���ي 
املوؤ�ش�شات الداعمة للأ�شر وحتى نكون 
اجلزيل  وال�شكر  ال��ري��ادة  �شفوف  يف 
خلل  م��ن  لنا  ال��داع��م��ة  للموؤ�ش�شات 
م�شرة  يف  الفاعلة  ال�شراكات  حتقيق 
هذه  راأ���س  وعلى   ... املجتمعي  العمل 
البحرية  امل���وان���ئ  دائ�����رة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
رئي�س  بال�شارقة ممثلة يف  واجلمارك 
ب���ن عبداهلل  ال�����ش��ي��خ خ���ال���د  ال����دائ����رة 
للملتقى  الر�شمي  ال��راع��ي  القا�شمي 
موؤ�ش�شة  واأخ���را  الفرعيني  وال��رع��اة 
االعلمي  الراعي  للإعلم  ال�شارقة 
امللتقى  ب��رن��ام��ج  وا���ش��ت��ه��ل  ل��ل��ح��دث. 
امل�شت�شار  غاب�س  اأدارت��ه �شاحلة  الذى 
باملجل�س  ال���ث���ق���ايف  ب��امل��ك��ت��ب  ال���ث���ق���ايف 
بال�شارقة  االأ����ش���رة  ل�����ش��وؤون  االأع���ل���ى 
ب��ورق��ة ع��م��ل ال��دك��ت��ورة اآم��ن��ة خليفة 
رئي�شة جمل�س �شيدات اأعمال عجمان 
املوؤ�ش�شات  دور  ع���ن  حت��دث��ت  وال���ت���ي 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ش���ري���ة يف 
دول��ة االإم����ارات وروؤي���ة االإم����ارات لعام 
وزيادة  التنمية  حتقيق  يف  2021م 
ع��ر فرة  ودائ��م��ة  ت��راك��م��ي��ة  �شريعة 
م���ن ال���زم���ن يف االإن����ت����اج واخل���دم���ات 
لتنظيم االأن�شطة امل�شركة احلكومية 
التنمية  اإىل  م�����ش��رة   .. وال�����ش��ع��ب��ي��ة 
على  ب��ال��رك��ي��ز  تعني  ال��ت��ي  الب�شرية 
احلياة  ون��وع��ي��ة  ج����ودة  اأي  االإن�������ش���ان 
تعريف  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ي��ع��ي�����ش��ه��ا  ال���ت���ي 

جمتمع  وه��ي  االإجتماعية  املوؤ�ش�شات 
اإن�شاين ينتظم فيه االأفراد ليت�شاركوا 
ونوهت   .. م�شرك  ه��دف  حتقيق  يف 
االجتماعية  كاملوؤ�ش�شات  اأنواعها  اإىل 
باأهدافها  م��ع��رف��ة  واخل��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة 

ووظائفها ومعوقاتها.
عطا  رات��ب  حنان  الدكتورة  وتطرقت 
اهلل الظاهر مديرة وحدة الت�شريعات 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  واالت���ف���اق���ي���ات 
العامة  ال�شيا�شات  اإىل  االأ�شرة  ل�شوؤون 
يف التنمية االأ�شرية يف اململكة االأردنية 
الها�شمية وقالت اإن املجل�س ي�شتهدف 
االأ�شرة االأردنية بكافة اأفرادها ويركز 
على الفرد االأردين ليح�شل على جميع 
الحقا  ت�شاعده  التي  وفر�شه  حقوقه 
على خدمة املجتمع االردين والعربي 
على  ال�شيطرة  وي��ح��اول  واال���ش��لم��ي 
ال�����ش��غ��وط ال��ع��ام��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة التي 

يتعر�س لها الفرد واالأ�شرة.
اأم�����ا ع���ن جت���رب���ة دول�����ة ال��ب��ح��ري��ن يف 
جم�����ال اخل����دم����ة االج���ت���م���اع���ي���ة فقد 
حت���دث���ت م���ن���ال ط���اه���ر ع���ب���داهلل علي 
املجل�س  �شكاوي يف  اأخ�شائي   - املطوع 
االأعلى  املجل�س  ع��ن  ل��ل��م��راأة  االأع��ل��ى 
لنهو�س  الوطنية  البحرين  للمراأة- 
فيه  ت��ن��اول��ت   2022-2013 امل����راأة 
يقوم  ال��ت��ي  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  املجل�س  اأدوار 
االأ�شري  اال�شتقرار  حتقيق  وه��ي  بها 
والق�شاء على الظواهر واملعوقات التي 
اال�شتقرار  اأن حتد من م�شرة  ميكن 
االأ������ش�����ري واالج���ت���م���اع���ي ورك�������زت يف 

اأن الهدف  العمل على  طرحها لورقة 
االأ�شا�شي للمجل�س هو املراأة والنهو�س 
واأدواره��ا وم�شاعدتها وم�شاندتها  بها 
اللبنة  باإعتبارها  والداعمة  الدائمة 
ب��ن��اء االأ����ش���رة وحتديد  االأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
 . واالإقت�شادي  االجتماعي  م�شتواها 
واأختتمت اأوراق العمل بعر�س جتربة 
املجتمعية  املوؤ�ش�شات  حول  قطر  دولة 
بها من قبل ظبية اأحمد حممد الغنام 
باإدارة  اإح�شاء  اأخ�شائي   - البوعينني 
الدرا�شات والبحوث يف املجل�س االأعلى 
ل�شوؤون االأ�شرة يف قطر وحتدثت فيها 
اجلهة  بو�شفه  املجل�س  ن�����ش��اأت  ح���ول 
العليا املخت�شة بكل ما يتعلق ب�شوؤون 
مكانة  لتعزيز  ت�شعى  وال��ت��ي  االأ���ش��رة 
االأ�شرة ودوره��ا يف املجتمع والنهو�س 
بها وباأفرادها واملحافظة على االأ�شرة 
بالقيم  م��ل��ت��زم��ة  م��ت��م��ا���ش��ك��ة  ق���وي���ة 

االأخلقية والدينية واملثل العليا.
املجل�س  اإن�����ش��اء  اأه�����داف  اإىل  ون��وه��ت 

املجتمع  يف  ال��ت��ن��م��وي  دوره  ور����ش���د 
ال���ع���رب���ي وع���ر����ش���ت اأه�����م االجن������ازات 
و���ش��ل��ط��ت ال�����ش��وء ع��ل��ى واق�����ع بع�س 
مراكز التنمية االجتماعية واأن�شتطها 
خلدمة املجتمع وكذلك جمموعة من 
باأعداد  ل��دي��ه��م  امل��وث��ق��ة  االح�����ش��اءات 
للمجتمع  املقدمة  واخل��دم��ات  املراكز 
امللتقى  وخ��ل�����س   . االأ����ش���رة  يف جم���ال 
اىل عدد التو�شيات منها عقد موؤمتر 
اإق��ل��ي��م��ي ���ش��ن��وي ي��ع��ق��د يف ك���ل دول���ة 
الق�شايا  يتبنى  دوري  ب�شكل  عربية 
امل�شرك  االه��ت��م��ام  ذات  االجتماعية 
واإجراء مراجعة تقيمية دورية لرامج 
تقدمها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
موؤ�ش�شات التنمية والعمل على تطوير 
تقدمي  يف  التكامل  لتحقيق  خدماتها 
اخلدمات. و�شملت التو�شيات �شرورة 
توجيه اأج��ه��زة االح�����ش��اء امل��رك��زي��ة يف 
توفر  ع��ل��ى  للعمل  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
عن  تف�شيل  اأك���ر  حيوية  م��وؤ���ش��رات 

م��ن��ه��ا يف �شياغة  ل��ل���ش��ت��ف��ادة  االأ����ش���ر 
االجتماعية  ال�������ش���ي���ا����ش���ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
واإ�شدار جملة  االأ�شرة  رعاية  وبرامج 
ح��ول��ي��ة يف امل��ج��ال االج��ت��م��اع��ي ت�شم 
اأف�شل املمار�شات والتجارب والبحوث 
االأ�شرية  التنمية  جم��ال  يف  املحكمة 
ون�����ش��ره��ا ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى االإق��ل��ي��م��ي و 
لتغطية  االإع���لم  م��ع  العلقة  تقوية 
االإجتماعية  التنمية  وبرامج  فعاليات 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ث���ق���اف���ة  ل��ن�����ش��ر 
ل��دى االأف����راد وت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل بني 
بتعزيز  التو�شيات  وطالبت  االأجيال. 
ال��ع��ام��ل��ة مبجال  ال����ك����وادر االإداري��������ة 
تدريب  برامج  االجتماعية  التنمية 
ت���واك���ب ت���ط���ور امل��وؤ���ش�����ش��ة مب���ا يخدم 
خطط و�شيا�شات الدولة و اعداد اأدلة 
للتنمية والتوجية االجتماعي االأ�شري 
االأ�شري يف �شوء املقرحات  واالإر�شاد 
املوؤ�ش�شات  تقدمها  التي  والتوجيهات 

التنموية يف الدول االأع�شاء. 

ويل عهد ال�سارقة ي�سهد فعاليات امللتقى الثالث مل�سوؤويل املوارد الب�سرية و�سوق العمل اخلليجي

•• ال�صارقة-وام:

الدائمة  اللجنة  رئي�س  ال�شويدي  �شامل  بن  �شامل  اأ���ش��اد   
�شاحب  بحر�س  ال�شارقة  ام��ارة  يف  االأرا���ش��ي  لتخ�شي�س 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د القا�شمي 
�شبل  توفر  على  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
احلياة الكرمية للمواطنني ودعم عملية البناء والتعمر 
واالرتقاء باملرافق احليوية يف االإمارة لتوفر اال�شتقرار 
وت���اأم���ني م�شتقبل  ل��ل��م��واط��ن��ني والأب��ن��ائ��ه��م  االج��ت��م��اع��ي 
م�شرق لهم ولذويهم .. وياأتي ذلك خلل اجتماع اللجنة 
بفرع دائرة التخطيط وامل�شاحة بخورفكان بح�شور �شالح 

حميد النقبي ع�شو اللجنة ممثل عن املنطقة ال�شرقية 
مدينة  ع��ن  ممثل  اللجنة  ع�شو  ت��رمي  مطر  وع��ب��داهلل 
طلباتهم  وناق�شت  االأه��ايل  اللجنة  وا�شتقبلت   . ال�شارقة 
ووقفت على حجم االأرا�شي املتاحة بكل مدينة للإ�شهام 
االأرا�شي  مب��ن��ح  يتعلق  فيما  ال��ق��رار  �شناعة  ت��وج��ي��ه  يف 
وحت��دي��د اح��ت��ي��اج��ات ك��ل م��دي��ن��ة وجت����اوز ع��ق��ب��ات عملية 
توقعات  �شوؤ  على  االإم����ارة  م��دن  يف  االأرا���ش��ي  تخ�شي�س 
اللجنة امل�شتقبلية. واأكد ال�شويدي اأن الطلبات كافة التي 
الزيارات  اأثناء  املواطنني  لقاءاتها  خلل  اللجنة  تتلقاها 
ال��ل��ج��ن��ة بدائرة  اأو م��ن خ���لل م��ق��ر  ال���دوري���ة  امل��ي��دان��ي��ة 
التخطيط وامل�شاحة حتظى جميعها باهتمام كبر ل�شمان 

ا�شتمرارية ال�شفافية و�شرعة اتخاذ القرار ب�شاأنها اإ�شافة 
االأمور  ومناق�شة  اال�شتبدال  ودرا�شة طلبات  مناق�شة  اإىل 
اآليات  حول  �شرحا  للمراجعني  وقدم  العالقة.  والطلبات 
وبنود اال�شراطات اخلا�شة بتوزيع وتخ�شي�س االأرا�شي 
التخ�شي�س  بعد  م��ا  وا���ش��راط��ات  والتجارية  ال�شناعية 
اأن اللجنة  وامل�شتندات املطلوب تقدميها للجنة .. موؤكدا 
التي  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  تعمل وفق توجيهات �شاحب 
ملواطني  الكرمية  واحلياة  اللئق  امل�شكن  بتوفر  تق�شي 
االإمارة ووفق مبداأ العدالة االجتماعية وامل�شاواة وتوفر 
وتطوير  املجتمع  وتنمية  االج��ت��م��اع��ي  ال�����ش��م��ان  ف��ر���س 

ورعاية االأ�شرة. 

••  ال�صارقة -وام:

 عقدت اإدارة التثقيف ال�شحي التابعة للمجل�س االأعلى 
التن�شيقي  اإجتماعها  اأم�����س  بال�شارقة  االأ���ش��رة  ل�شوؤون 
االأول مع منظمي وم�شاركي دورة تدريب االأقران التي 
تنظمها االإدارة وذلك بهدف و�شع خطة املرحلة الثانية 
للرنامج وت��اأه��ي��ل ال��ط��لب وال��ط��ال��ب��ات امل�����ش��ارك��ني يف 
اإىل  االأق���ران  تدريب  برنامج  ويهدف  ال�شابقة.  ال��دورة 
ال�شحية  والتوعية  التثقيف  اأهمية  يعي  جيل  تخريج 
تعديل  اإىل  وال�شعي  حولهم  من  االأف���راد  بني  والبيئية 
واملتبعة  اخلاطئة  ال�شحية  وال�شلوكيات  املفاهيم  بع�س 

لدى اأقرانهم.

ح�شر االإجتماع ممثلو من خمتلف اجلهات امل�شاركة يف 
الرنامج من اإدارة مراكز الفتيات ومركز ريادة ووزارتي 
ال�شحة والربية والتعليم. ومت خلل االإجتماع و�شع 
االأوىل  ال����دورة  يف  للم�شاركني  مكثفة  تدريبية  خطة 
تهدف اإىل اك�شابهم مهارات قيادية و�شخ�شية يف جمال 
اإىل خو�س  اإ�شافة  التوعية والتثقيف ال�شحي والبيئي 
ت��خ��ط��ي��ط واإع������داد الرامج  جت��رب��ة ع��م��ل��ي��ة يف جم���ال 
تطوير  اأهمية  االإج��ت��م��اع  واأك���د  والتوعوية.  التثقيفية 
جديدة  جمموعة  ا�شتقطاب  وكيفية  ال�شابق  الرنامج 
م��ن امل�����ش��ارك��ني يف ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة اجل��دي��دة املقرر 
للم�شاركة يف  ال�شيف وحتفيزهم  انعقادها خلل فرة 

مثل هذه الدورات واكت�شاب مهارات علمية جديدة.

التثقيف ال�سحي بال�سارقة يعقد اجتماعه الثايناللجنة الدائمة لتخ�سي�س الأرا�سي بال�سارقة تعمل على �سرعة البت يف طلبات املواطنني

جواهر القا�سمي توؤكد �سعي ال�سارقة خلدمة الإن�سان واملجتمع
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••  دبي-وام:

فعاليات  اأم�س يف  بدبي  ال�شحة  �شاركت هيئة   
املوؤمتر العاملي الأمرا�س ق�شطرة القلب املنعقد 
حاليا يف فرن�شا وي�شتمر حتى 24 مايو اجلاري 
مب�شاركة اأكر من 15 األف ا�شت�شاري وطبيب 
خم��ت�����س ب���اأم���را����س ال��ق��ل��ب م���ن خم��ت��ل��ف دول 
الدكتور طالب خر اهلل جمول  العامل. وق��ال 
ا�شت�شاري ورئي�س ق�شم ق�شطرة �شرايني القلب 
مب�شت�شفى دبي اإن م�شاركة هيئة ال�شحة بدبي 
ال�شناعية  االأقمار  عر  مبا�شر  نقل  يف  متثلت 
ق�����ش��ط��رة قلبية م��ع��ق��دة من  ل�����ث��لث ع��م��ل��ي��ات 
قاعات  اإىل  دب���ي  مب�شت�شفى  العمليات  غ��رف��ة 
وذلك  بفرن�شا  القلب  الأمرا�س  العاملي  املوؤمتر 
�شت  �شمن  بدبي  ممثلة  االم���ارات  اختيار  بعد 
النوع من  لنقل هذا  العامل  دول على م�شتوى 

العمليات العلجية املتخ�ش�شة.
واأو�شح جمول اأن العملية االأوىل كانت ملري�س 
59 ���ش��ن��ة ي��ع��اين م���ن اآالم يف  م���واط���ن ع��م��ره 
ال�شدر ومن ذبحة قلبية غر م�شتقرة ب�شبب 
وجود �شبعة اإن�شدادات يف ثلثة �شرايني حيث 
م�شرا  للذوبان  قابلة  دعامات  �شبع  زراع��ة  مت 
طريقة  ل���  وف��ق��ا  اإج���راوؤه���ا  مت  العملية  اأن  اىل 
دبي  والتي ابتكرتها هيئة ال�شحة بدبي كاأول 
موؤ�ش�شة �شحية على م�شتوى العامل للمر�شى 
الدقيقة  ال�شرايني  ان�شداد  من  يعانون  الذين 

للقلب والتي ال ميكن علجها جراحيا.

واأ�شاف اإن العملية الثانية كانت ملري�س عمره 
52 �شنة م�شاب بال�شكري ويعاين من اآالم يف 
ال�شدر حيث مت اجراء عمليات اجهاد له وتبني 
 .. القلب  يف  �شرايني  ثلثة  يف  ان�����ش��داد  وج��ود 
له  اأج��ري��ت  التى  الق�شطرة  عملية  خ��لل  ومت 
فتح ال�شرايني على  طريقة دبي  ح�شب طلب 
الفائدة  ل��ت��ع��م��ي��م  ل��ل��م��وؤمت��ر  امل��ن��ظ��م��ة  اجل��ه��ة 
يفوق  والذين  امل�شاركني  االطباء  العلمية على 
الف طبيب من خمتلف دول   15 عددهم عن 
الثالثة  العملية  اأن  اإىل  جم��ول  واأ���ش��ار  العامل. 

زيادة  �شنة يعاين من   49 كانت ملري�س عمره 
يف الوزن ومن مر�س ال�شكري وكان قد قام يف 
لتو�شيع  متعددة  عمليات  ب��اإج��راء  �شابق  وق��ت 
وبقي  ل��ه  نفعا  جت��د  مل  لكنها  القلب  �شرايني 
مل�شت�شفى  م��راج��ع��ت��ه  وع��ن��د  االآالم  م��ن  ي��ع��اين 
له  العلجية  الق�شطرة  اج��راء عملية  دب��ي مت 
يف  ان�شداد  وج��ود  الفحو�شات  اأظ��ه��رت  ان  بعد 
متعددة  وت�شيقات  للقلب  الرئي�شي  ال�شريان 
دعامات  و�شع  القدمية حيث مت  الدعامات  يف 
القدمية  ال��دع��ام��ات  وتو�شيع  ل��ل��ذوب��ان  قابلة 

دبي  طريقة  واإج���راء  للذوبان  قابلة  بدعامات 
على ال�شريان الرئي�شي.

ولفت اإىل اأن هيئة ال�شحة بدبي بداأت بتطبيق 
بداية  منذ  للذوبان  القابلة  الدعامات  تقنية 
العام املا�شي كاأول جهة طبية يف منطقة ال�شرق 
االأو�شط واأفريقيا تقدم هذه املعاجلة اجلديدة 
باإجراء  الهيئة  ق��ام��ت  حيث  القلب  الأم��را���س 
ال��ن��وع وهو  ه���ذا  م��ن  300 عملية  م��ن  اأك���ر 
اأك��ر رق��م عاملي يتم يف مركز واح��د م��ا يوؤكد 
بها  تتمتع  اأ�شبحت  التي  الكبرة  على اخلرة 
هيئة ال�شحة بدبي يف هذا النوع من املعاجلات 
املتخ�ش�شة. وقال جمول اإن بث هذا النوع من 
املتخ�ش�شة من م�شت�شفى  العلجية  العمليات 
هيئة  ت��ل��ق��ت  اأن  ب��ع��د  ج����اء  ف��رن�����ش��ا  اإىل  دب����ي 
جتربتها  لعر�س  ر�شمية  دع��وة  بدبي  ال�شحة 
خلل اجلل�شات العلمية الأحد اكر املوؤمترات 
�شهادة  مبثابة  يعد  ال���ذي  االأم���ر  وه��و  العاملية 
اعراف دولية بامل�شتوى املتطور الذي و�شلت 
الطبية  الكوادر  وكفاءة  قدرة  ويوؤكد  دبي  اإليه 
ال�شحة  هيئة  ت�شارك  كما  الهيئة.  يف  العاملة 
بالدكتور طالب خر اهلل جمول  بدبي ممثلة 
ا�شت�شاري ورئي�س ق�شم ق�شطرة �شرايني القلب 
املوؤمتر من خلل  فعاليات  دبي يف  مب�شت�شفى 
رئا�شة جل�شتني من اجلل�شات العلمية للموؤمتر 
الذي ي�شتمر حتى 24 مايو اجلاري مب�شاركة 
القلب على  واأخ�شائيي  ا�شت�شاريي  االآالف من 

م�شتوى العامل. 

•• ال�صارقة-وام:

االجتماعي  للتمكني  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اإدارة  اأ���ش��ادت   
اأق��ام��ه ���ش��ن��دوق توا�شل  ال���ذي  ب��امل��زاد اخل���ري االأول 
لدعم تعليم االأيتام حتت رعاية وح�شور �شاحب ال�شمو 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة وقريتنه ال�شيخة جواهر 
ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي  حممد  بنت 
�شيدات  ملجل�س  الفخرية  الرئي�شة  ال�شارقة  يف  االأ�شرة 

اأعمال ال�شارقة.

ال�شارقة  امل��زاد غرفة جت��ارة و�شناعة  تنظيم  �شارك يف 
وجمل�س �شيدات اأعمال ال�شارقة.

امل��ب��ادرة يف  اإىل دور ه��ذه  املوؤ�ش�شة يف بيان لها  واأ���ش��ارت 
ال�شارقة  الإم����ارة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  ت��رج��م��ة 
الن�شجامها  االإن�����ش��ان  بناء  على  الركيز  اإىل  الداعية 
اأن  ال�شارقة وحرمه يف  ال�شمو حاكم  روؤي��ة �شاحب  مع 
التعليم هو حجر االأ�شا�س يف تطوير املجتمع واالرتقاء 
به بو�شفه اال�شتثمار احلقيقي ل�شمان م�شتقبل مزدهر 
وجه  ع��ل��ى  واالأي���ت���ام  ع��م��وم��ا  املجتمع  ط��ب��ق��ات  ملختلف 
اخل�شو�س. واأو�شحت املوؤ�ش�شة اأن �شندوق توا�شل وهو 

هيئة غر ربحية ي�شطلع بتقدمي امل�شاندة ال�شرورية 
اأمنياتهم  ملتابعة حت�شيلهم اجلامعي وحتقيق  للأيتام 
يف االن��خ��راط االإي��ج��اب��ي داخ���ل املجتمع واالإ���ش��ه��ام يف 
اأن هذا االإجن��از لي�س  املوؤ�ش�شة  رفعته وتطوره. واأك��دت 
بغريب على ال�شيخة جواهر القا�شمي �شاحبة املبادرات 
االأبرز حلقوق  واملنا�شرة  الب�شرية  التنمية  ال�شباقة يف 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  واأن  خا�شة  واالأي��ت��ام  عامة  االأط��ف��ال 
للتمكني االجتماعي تعد جزءا من فريق عمل ال�شيخة 
ال��ت��ي ت�شب يف منحى  ج��واه��ر واأع��م��ال��ه��ا واإجن��ازات��ه��ا 
اأف�شل  ل��ت��ق��دمي ح��ي��اة  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  دائ����رة  تو�شيع 

للن�شاء واالأطفال حمليا وعربيا وعامليا.
كما اأكدت املوؤ�ش�شة اأن هذه املباردة متثل اإ�شافة نوعية 
جواهر  ال�شيخة  اأطلقتها  طاملا  التي  املبادرات  ل�شل�شلة 
وال��ن��اب��ع��ة م��ن ف��ك��ر وت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�شمو حاكم 

ال�شارقة لتخدم االإن�شان قبل اأي �شيء اآخر.
يف  االأي��ت��ام  ل�شريحة  راعية  كجهة   - املوؤ�ش�شة  واأ���ش��ارت 
م�شاندة حفظ  املبادرة يف  اأهمية  اإىل   - ال�شارقة  اإم��ارة 
جتارة  غ��رف��ة  بجهود  منوهة   .. بالتعليم  االأي��ت��ام  ح��ق 
يف  ال�شارقة  اأعمال  �شيدات  وجمل�س  ال�شارقة  و�شناعة 
التي تقوم على  ال��ه��ام  االإن�����ش��اين  التنموي  امل��ج��ال  ه��ذا 

منفعة االأبناء فاقدي االأب.
واأك������دت اأه��م��ي��ة اإط�����لق م��ث��ل ه����ذه امل����ب����ادرة يف زي����ادة 
التلحم املجتمعي وتقوية الروابط من خلل تكري�س 
فكرة العطاء لدعم التعليم والنه�شة وحتقيق التنمية 

والتكامل بني كل اأفراد يف املجتمع.
واع���ت���رت امل��وؤ���ش�����ش��ة امل���ب���ادرة من��وذج��ا م��ت��م��ي��زا يعك�س 
االإجنازات  على �شعيد  ال�شارقة  الإم��ارة  املتميزة  املكانة 
امل�شتدامة  الب�شرية  والتنمية  والثقافية  التعليمية 
وتعزيز  لن�شر  واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ات  بها  وت�شر�شد 

العلم والثقافة يف املجتمع . 

•• دبي-وام:

 د�شن �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن 
���ش��ب��اح اأم�����س م��رك��ز ال���ت���داوي الطبي 
ب���ل���غ حجم  ال������ذي  دب�����ي  اخل����ا�����س يف 
وع�شرين  �شبعة  قرابة  فيه  اال�شتثمار 
م��ل��ي��ون دره����م. وق���ام ���ش��م��وه بح�شور 
اآل  �شعيد بن مكتوم بن جمعة  ال�شيخ 
مكتوم ومعايل الفريق �شاحي خلفان 
متيم القائد العام ل�شرطة دبي و�شعادة 
العام  النائب  ع�شام عي�شى احلميدان 
اأحمد  ال��ل��واء حممد  يف دب��ي و���ش��ع��ادة 
لوتاه  نا�شر  ح�شني  و�شعادة  القمزي 

اللواء  و�شعادة  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير 
االدارة  م���دي���ر  امل�����ري  اأح���م���د  حم��م��د 
االجانب  و����ش���وؤون  ل��لق��ام��ة  ال��ع��ام��ة 
امليدور  حممد  عي�شى  و���ش��ع��ادة  ب��دب��ي 
مدير عام هيئة ال�شحة بدبي و�شعادة 
القائد  املطرو�شي  ث��اين  را�شد  ال��ل��واء 
ب��دب��ي و�شعادة  امل����دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام 
اللواء طلل حميد بالهول قام �شموه 
التذكارية  اللوحة  عن  ال�شتار  باإزاحة 
ت�����ش��ع عيادات  ي�����ش��م  ال�����ذي  ل��ل��م��رك��ز 
اأحدث االجهزة  تخ�ش�شية وي�شتخدم 
اأنواع  ارق��ى  لتوفر  الطبية  وامل��ع��دات 
والرعاية  والطبابة  والعلج  الفح�س 

ال�شحية على م�شتوى املنطقة.

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  جت��ول  وق��د 
اآل مكتوم واحل�شور  حممد بن را�شد 
املركز  وغ������رف  اأق���������ش����ام  خم��ت��ل��ف  يف 
املركز  م���ال���ك  م����ن  ����ش���م���وه  وا����ش���ت���م���ع 
�شرح  اإىل  خياط  عبدالقادر  الدكتور 
واف حول كل ق�شم واالجهزة الطبية 
والعلج  الرعاية  ونوعية  امل�شتخدمة 
ال���ت���ي ت���ق���دم ل��ل��م��ري�����س و����ش���ط بيئة 

�شحية مريحة وراقية.
االأ�شعة  �شموه جولته يف غرف  وابتداأ 
املغناطي�شي  ب���ال���رن���ني  وال��ت�����ش��وي��ر 
القائمني  م��ن  وت��ع��رف  �شكان  و�شيتي 
اأدوات  وج��ودة  نوعية  اىل  الق�شم  على 
ال��ت�����ش��وي��ر احل��دي��ث��ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

الت�شوير بكافة اأنواعه.
ثم ولج �شموه ق�شم االأمرا�س اجللدية 
ال�شعاعي  الت�شوير  على جهاز  واطلع 
االحدث يف الدولة واخلا�س بالك�شف 
امل��ب��ك��ر ع��ن ���ش��رط��ان ال��ث��دي يف امل����راأة 
و���ش��اه��د ���ش��م��وه ك��ذل��ك ج��ه��از تذويب 
ال�����ش��ح��وم يف االج�����ش��ام ال��ب��دن��ي��ة حيث 
يتم اإ�شتخدام هذا اجلهاز الأول مرة يف 
على  ايطايل  جهاز  خام�س  ويعد  دبي 

م�شتوى م�شت�شفيات الدولة.
ثم اطلع �شمو ويل عهد دبي ومرافقوه 
على جهاز الليزر الإزال��ة ال�شعر واآلية 
والفنية  الطبية  وميزاته  ا�شتخدامه 
تعرف  اخل��ا���ش��ة  العمليات  ق�شم  ويف 

احل�شى  ت��ف��ت��ي��ت  ج���ه���از  اىل  ����ش���م���وه 
يف ك��ل��ى االإن�����ش��ان وي��ع��د م��ن االأجهزة 

احلديثة املتطورة يف هذا املجال.
وت��ف��ق��د ���ش��م��وه ك��ذل��ك اأق�����ش��ام املنظار 
واالأ�شنان وا�شت�شارة االأطفال واملختر 
وغرفة  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال����ع����لج  وغ����رف����ة 
ال��ت��ح�����ش��ر ل��ل��ع��م��ل��ي��ات وغ���رف���ة طب 
الن�شاء والتوليد وا�شتمع من القائمني 
حول  وطبية  علمية  �شروح  اإىل  عليها 
اخ���ت�������ش���ا����س ك����ل ق�������ش���م واخل����دم����ات 
للمري�س.  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��لج��ي��ة 
واأ�شاد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
الطبي  بامل�شتوى  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
واملعدات  االأج��ه��زة  وم�شتوى  للمركز 

اأق�شامه  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  ال���ط���ب���ي���ة 
معترا �شموه اأن اال�شتثمار يف القطاع 
ال�شحي ي�شهم ب�شورة فعالة يف تعزيز 

وتطوير قطاع ال�شياحة العلجية يف 
دبي خا�شة ودولة االإمارات عموما.

وت�شجيعه  ارت���ي���اح���ه  ���ش��م��وه  واأب������دى 

هذا  يف  لل�شتثمار  اخل��ا���س  للقطاع 
ب�شحة  يعني  ال���ذي  احل��ي��وي  امل��ج��ال 

االإن�شان و�شعادته و�شلمة املجتمع . 

•• اب�ظبي – ف�ؤاد علي

للتعليم  اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س  ن���ظ���م 
الأوليميباد  ال���وط���ن���ي���ة  امل���ن���اف�������ش���ات 
مركز  م��ع  بالتعاون  العاملي  ال��روب��وت 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
ي�شارك  و  امل��رك��ز  مبقر  اأم�����س  واملهني 
باملدار�س  الطلب  الروبوت  بامل�شابقة 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة م���ن خمتلف 

مناطق الدولة. 
و اأقيمت امل�شابقة على م�شتوى اإمارات 
الدولة يف الفرة من 22 و حتى 31 
2013، وذلك متهيدا الختيار  مايو 
اأف�������ش���ل ال���ف���رق ل��ت��م��ث��ي��ل ال����دول����ة يف 
املناف�شات النهائية العاملية الوليمبياد 
ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي  ال���روب���وت 
ان��دون��ي�����ش��ي��ا خ���لل ال���ف���رة ب���ني 15 
عنوان  حت��ت   2013 ن��وف��م��ر  و17 

الراث العاملي . 
 379 املناف�شات الوطنية  وي�شارك يف 
مب�شاركة  املناطق  خمتلف  من  فريقاً 
و�شيتم  وط����ال����ب����ة،  ط���ال���ب   1500
اختيار اف�شل 18 فرق �شمن املناطق 
ال���ت���ي ت���ق���ام ف��ي��ه��ا امل��ن��اف�����ش��ات وذل���ك 
النهائية  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
و31   30 يف  اأبوظبي  يف  �شتقام  التي 
مايو و�شيتاأهل الفائزين للم�شاركة يف 
اوملبياد الروبوت العاملي يف اندوني�شيا 

.2013
وقالت الدكتورة جنلء الرواي النقبي 

جمل�س  يف  االإل��ك��روين  التعلم  مدير 
اأبوظبي للتعليم، اإنه مت تكليف املجل�س 
املناف�شات  بتنظيم   2008 ع��ام  منذ 
العاملي  الروبوت  الوليمبياد  الوطنية 
خمتلف  من  طلبة  بها  ي�شارك  والتي 
يحر�س  ول����ذل����ك  ال�����دول�����ة،  اأن�����ح�����اء 
عاماً  امل�شابقة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  املجل�س 
بعد اآخر، وت�شهد مناف�شات هذا العام 
مت  حيث  م�شتويات،  ع��دة  على  تو�شعاً 
امل�����ش��اب��ق��ات يف مواقع  اأم���اك���ن  ت��وف��ر 
يعد  مل  وبالتايل  الطلبة،  من  قريبة 
تراوح  مل�شافة  ال�شفر  عليهم  يتعني 
اأجل  �شاعات من  �شاعتني وثلث  بني 

امل�شاركة يف املناف�شات.   
الطلبة  اإ���ش��راك  اأن  النقبي  واأ���ش��اف��ت 
يف ف���ع���ال���ي���ات اول���ي���م���ب���ي���اد ال����روب����وت 
اإط��ار اخلطة  ياأتي يف  ع��ام  العاملي كل 
للمجل�س  ال��ع�����ش��ري��ة  االإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
والتي ت�شتهدف توفر اأف�شل الفر�س 
الطلبة  اأم��ام  التعليمية  التكنولوجية 
من خلل توفر تكنولوجيا الروبوت 
املهارات  ام���ت���لك  ع��ل��ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 
املطلوبة يف القرن احلادي والع�شرين 
اأهداف  حتقيق  يف  امل�شاهمة  ثم  وم��ن 

روؤية اأبوظبي االقت�شادية 2030.   
واأكدت النقبي اأن جهود املجل�س تاأتي 
���ش��ع��اره الرائد  م���ن م��ن��ط��ل��ق حت��ق��ي��ق 
اإتاحة  يعني  ال��ذي  اأواًل  التعليم  وه��و 
كافة  اأم����ام  امل��ت��م��ي��ز  التعليم  خ��دم��ات 
اإىل  نتطلع  املجل�س  يف  واإن��ن��ا  الطلبة، 

يف  والتميز  النجاح  من  مزيد  حتقيق 
بالنفع  يعود  مبا  العام  هذا  مناف�شات 

العظيم على طلبة االإمارات.  
الطلبة  م����ه����ارات  ت���ط���وي���ر  وب����ه����دف 
ال���ع���ل���وم  وق������درات������ه������م يف جم���������االت 
والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات، 
ويتم ت�شجيع الطلبة من خمتلف اأنواع 
امل�شاركة يف هذا احلدث  املدار�س على 
العاملي الهام الذي يجمع بني ال�شباب 
اأجل  ال��ع��امل م��ن  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
والتحدي  املتعة  من  جو  يف  التناف�س 
ي�شاعد على تنمية روح االبتكار لديهم 
وحل  بالت�شميم  املتعلقة  ومهاراتهم 

امل�شكلت.    
و ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة جن����لء ال�����راوي 
الن�شخة  ان   ) ل��ل��ف��ج��ر   ( ال���ن���ق���ب���ي 
الوطنية مل�شابقات الروبوت ل� 2013 
و�شل عدد امل�شاركني اإىل 370 فريق 
و يتكون ك��ل ف��ري��ق م��ن 4 ط��لب اأي 
 1500 اأك��ر من  جمموعهم ح��وايل 
الدولة يف  طالب موزعة على مناطق 
ابوظبي و العني و املنطقة الغربية و 
يف دبي و عجمان وت�شم ال�شارقة و اأم 
الفجرة  و  اخليمة  راأ����س  و  القيوين 
اأيام   10 مدتها  الت�شفيات  ت��ك��ون  و 
منطقة  ك��ل  م��ن  اختيار  يتم  بعدها  و 
بالت�شفيات  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق  اأف�����ش��ل 
النهائية  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة  يف  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة 
يومي  ابوظبي  يف  تعقد  التي  املحلية 
احلايل  م��اي��و  ���ش��ه��ر  م���ن   31 و   30

البحر الإختيار  باب  بفندق فرمونت 
منتخب االإمارات االأوملبي يف الروبوت 
ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة يف ال��ن�����ش��خ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
�شهر �شبتمر و مل يحدد بعد الدولة 
امل�شيفة و الن�شخة الدولية �شتكون يف 
�شيكون  و  �شهر نوفمر  اندوني�شيا يف 
عندنا 18 فريق متوزعني على الفئة 
العادية و الفئة املفتوحة و الفئة الكرة 

القدم للروبوت .
املناهج  يف  ال����روب����وت  ادخ������ال  وح�����ول 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م�����ش��ت��ق��ب��ًل ..اأو����ش���ح���ت 
لعبة  اأن  ال��ن��ق��ب��ي  جن����لء  ال���دك���ت���ورة 
الطالب  ت�شاعد  ع��ام  بوجه  ال��روب��وت 
على عدة مهارات مهمة مثل امليكانيكا 
ك��ي��ف��ي��ة ح�شاب  ال��ت��م��ي��ي��ز  م���ن خ����لل 
ميكانيكا  ي��ح�����ش��ب  ك��ي��ف  و  امل�����ش��اف��ات 
الطالب  يتعلم  و  ال���روب���وت  احل��رك��ة 
الريا�شيات  و  ال�����روب�����وت  ب����رجم����ة 
معينة  مل�شكلة  ح��ل  الإي���ج���اد  وال��ع��ل��وم 
الطالب  ي���ج���ده���ا  امل������ه������ارات  ف����ه����ذه 
متوفر  و  ال��روب��وت  لعبة  يف  م��دجم��ة 
يف املناهج الدرا�شية من خلل و�شيلة 
يف  امل��ن��ه��ج  اأه�����داف  لتحقيق  تعليمية 
احلا�شب  مادة  والريا�شيات يف  العلوم 
االأيل . و قال ا�شتاذ �شادي من الهيئة 
ال��ي��وب��ي��ل اخلا�شة  مل��در���ش��ة  االإداري�������ة 
لعبة  ادخ����ال  ب��ا���ش��رت يف  امل��در���ش��ة  اأن 
ال���روب���وت م��ن خ���لل ح�����ش��ة درا�شية 
ا�شبوعية باملنهج و قد �شاعدنا جمل�س 
امل�شادر  ت��وف��ر  يف  للتعليم  اب��وظ��ب��ي 

التدري�شية  الهيئة  تدريب  و  العلمية 
بامل�شابقة  ي�����ش��ارك  اأن  ي��ري��د  ال���ذي  و 
ابوظبي  جمل�س  قبل  من  تدريبه  مت 
ان�شئت  امل��در���ش��ة  اأن  م�شيفاً  للتعليم 
نادي للروبوت يف اأول ال�شنة من بداية 
ركزنا  و  ال��روب��وت  لعبة  يف  امل�شابقات 
يف  ميول  لديهم  الذين  الطلب  على 
جمال الكمبيوتر و الركيب و الذكاء 
مدر�شة  ف��ازت  و  الرجمة  و  احلركي 
االأول يف  ب��امل��رك��ز  ال��ي��وب��ي��ل اخل��ا���ش��ة 
اأول م�شاركة لنا على م�شتوى الدولة 
اوملبياد  م�شابقة  يف  �شاركنا  بعدها  و 
باملركز  فزنا  و   2011 لعام  الروبوت 
وعلى  ال���دول���ة  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  االأول 
امل�شتوى العربي الن�شخة العربية لعام 
2011 يف قطر . وحول فكرة ادخال 
لقى  املدر�شة  يف  الروبوت  لعبة  ح�شة 

�شدى لدى املدر�شني والطلب 
القبول  ل��ق��ت  ال��ف��ك��رة  اأن  ���ش��ادي  ق���ال 
التدري�شية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  وال���ر����ش���ى 
ول��واله��م مل��ا جن��ح ال��رن��ام��ج و كذلك 
الطلب و �شارت ح�شة ر�شمية كبقية 
احل�ش�س مثل الريا�شيات والعربي و 
غرها فالتفاعل املنقطع النظر من 
املدر�شني والطلب �شهل جناح املدر�شة 
نادي  ان  اإىل  م�����ش��راً  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
الروبوت تاأ�ش�س لتدريب الطلب بعد 
الدوام و خلل االإ�شتعداد للم�شابقات 
ويتم تدريب الطلب جماناً ال يوؤخذ 
توفر  يف  وال  بامل�شاركة  مالية  ر���ش��وم 

ك���ل امل�����ش��ت��ل��زم��ات امل��ط��ل��وب��ة مب���ا فيها 
احلائز  ال��ط��ال��ب  ق����ال  و   . ال����روب����وت 
املا�شية  امل�شابقة  يف  االأول  املركز  على 
عندما  وال��ع��رب��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  بالن�شخة 
�شعبة  البداية  كانت  الروبوت  تعلمت 
قليُل و بعدها تاألقمت و �شارت �شهلة 
و ممتعة ..و قال طالب اآخر من فريق 
جميلة  امل�شاركة  اأن  اليوبيل  مدر�شة 
املا�شية  بال�شنة  ���ش��ارك��ت  و  ممتعة  و 
واأ�شافت    . ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  اأخ����ذت  و 
املدربة مونيكا ملادة الروبوت مبدر�شة 
يف  ال��دم��ج  بعملية  ب��داأن��ا  اأن  اليوبيل 
و مت تطبيقها  ال��روب��وت  لعبة  جم��ال 
يف  من�شقة  اأن���ا  و  االإ���ش��ب��وع  يف  كح�شة 
هذا املجال و خلل م�شاركاتنا �شارت 
اأوملبياد  يف  ج����داً  ج��ي��دة  خ���رة  ل��دي��ن��ا 
املا�شيتني  ال�شنتني  و خلل  الروبوت 
نلنا املركز االأول يف الن�شخة املحلية و 
الدولية و اأرى اأن هذه ال�شنة املناف�شة 
التحدي  و  الوطي�س  حامية  �شتكون 
كبر و �شعب للغاية لكرة امل�شاركات 
متفائلني  اأن��ن��ا  االإ  امل��ن��اف�����ش��ني  ق���وة  و 
بفوز طلبنا الأنهم عملوا بجهد كبر 

و م�شتمتعني بامل�شابقة .
و قال الطالب عبدالرحمن العطا�س 
عبداملطلب  ب���ن  ح��م��زة  م��در���ش��ة  م���ن 
الثانوية يف بني يا�س هذه اأول م�شاركة 
و  ال��روب��وت  بركيب  االآن  نقوم  و  يل 
احلمراء  الكرة  ياأخذ  بحيث  برجمته 
اأما  م��ع��ني  م��ك��ان  يجمعها يف  و  ف��ق��ط 

ال��زرق��اء �شينق�س من  ال��ك��رة  اأخ��ذ  اإذا 
علماتنا و ن�شعى للفوز و اهلل كرمي .

و قال امل��درب و املدر�س عمر ال�شعدي 
ان  عبداملطلب  بن  حمزة  مدر�شة  من 
املدر�شة ت�شارك يف كل �شنة يف اأوملبياد 
الروبوت و نتمنى اأن نح�شل على مركز 
متقدم بامل�شابقة و نح�شد البطولة و 
و  كبر  امل�شابقة  على  الطلب  اإق��ب��ال 
وامل�شاركة  بالفوز  ق��وي  �شغف  لديهم 
اأح��د الطلب من  اأن��ه جاء معنا  حتى 
اأجل اأن ي�شاهد و يرى احلدث م�شابقة 
اأن ي�����ش��ارك يف  االأومل��ب��ي��اد على ا���ش��ا���س 

ال�شنة القادمة.
و ثمن طلب مدر�شة دروي�س بن كرم 
امل�شابقة ملا حتتويه من حتدي و �شر 
و حماولة ايجاد افكار جديدة و بداأو 
يتدربون يف اأول ال�شنة الدرا�شية اأي ما 
اع�شاء  اأحد  ا�شاف  و  اأ�شهر   5 يقارب 
هى  واجهتنا  التي  امل�شكلة  اأن  الفريق 
الحظت  اإذا  و  جديدة  فكرة  نخرج  اأن 
بقية الفرق اأخذت االأفكار من النت االإ 

اأننا ن�شعى اأن نخرج فكرة جديدة .
�شلمان  م���اج���د  ال���ط���ال���ب  ا�����ش����اف  و 

ال�شقور  م����در�����ش����ة  م�����ن  ال����ع����ك����ري 
ي��ق��وم بركيب  ال��ف��ري��ق  اأن  ب��اأب��وظ��ب��ي 
ال����روب����وت وف����ق م��ع��اي��ر امل�����ش��اب��ق��ة و 
تدربنا  و  بامل�شابقة  ن��ف��وز  اأن  ن��ح��اول 
اإىل  للتاأهيل  ن�شعى  و  ال��روب��وت  على 

امل�شابقة اخلتامية .
و اأ�شار حممود ر�شاد مدر�س الروبوت 
اأن مدر�شة ال�شقور اأن املدر�شة لديها 
ن������ادي ل���ل���روب���وت و ك�����ان م����ن اأوائ������ل 
للروبوت  ن��ادي  لديها  يكون  امل��دار���س 
امل�شابقة و قد  و الطلب تدربوا على 
امل��در���ش��ة م��راك��ز ج��ي��دة خلل  حققت 

امل�شابقات املا�شية .
ف��ت��ي��ات �شاركن  ث��لث��ي  ك���ان ه��ن��اك  و 
متثيل  دون  م��ن  اأنف�شهن  ت��ل��ق��اء  م��ن 
حممد  م��������زون  ه�����ن  و  م���در����ش���ت���ه���ن 
احلمادي و رمي علي احلو�شني و نوف 
احل�شام و قالت مزون نود اأن نخركم 
عن روبوتنا و كفريق اأول مرة ن�شارك 
االأهرامات  فكرة  عملنا  و  باالأوملبياد 
م����ن خ�����لل ال�����روب�����وت و م���وم���ي���اء و 
الدوام  بعد  للتدرب  باملدر�شة  جنتمع 
نفوز  اأن  ن��ت��م��ن��ى  ال��ف�����ش��ح��ة  خ����لل  و 

متكني ت�سيد بجهود حاكم ال�سارقة وحرمه يف دعم تعليم الأيتام

حمدان بن حممد بن را�سد يد�سن مركز التداوي الطبي

تغطي كافة اإمارات الدولة 

انطالق املناف�سات الوطنية لأوليمبياد الروبوت العاملي 2013

الدكتورة جنالء النقبي عمر ال�شعدي

••  دبي-وام: 

دبي  بلدية  م��دي��رع��ام  ل��وت��اه  نا�شر  ح�شني  املهند�س  ك��رم 
ف��ري��ق ع��م��ل اإع������داد دل��ي��ل ح�����ش��اب ت��ك��ال��ي��ف اخل���دم���ات يف 
ب��ل��دي��ة دب����ي. ح�����ش��رح��ف��ل ال��ت��ك��رمي حم��م��د ع��ب��د الكرمي 
و�شيف  املوؤ�ش�شي  الدعم  لقطاع  املديرالعام  م�شاعد  جلفار 
ال�شام�شي مدير االإدارة املالية وحممد النوري مدير اإدارة 
فريق  ب��دور  لوتاه  واأ���ش��اد  وال��ع��لق��ات.  املوؤ�ش�شي  الت�شويق 
يقدم  و  املتعاملني  ي��خ��دم  ال���ذي  امل��ج��ه��ود  ب��ه��ذا  يف  العمل 
البلدية  اأن  اإىل  و�شفافية..الفتا  بو�شوح  املعلومات  لهم 
اأولت مو�شوع خدمة املجتمع اأهمية كبرة وحر�شت على 
متنوعة  خدمات  تقدمي  خلل  من  املتعاملني  ر�شا  ك�شب 
ي�شتفيد منها اجلميع افرادا وموؤ�ش�شات من�شجمة يف ذلك 
للخدمات  ت�شعر  نظام  اإي��ج��اد  يف  احلكومة  توجهات  م��ع 
احل��ك��وم��ي��ة وحت���دي���د ال��ت��ك��ل��ف��ة ال��ع��ادل��ة خل��دم��ات��ه��ا كافة 
وتنفيذا لذلك مت تكليف االإدارة املالية الإعداد دليل يحدد 
اأ�ش�س االحت�شاب والتبويب لعنا�شر التكاليف كافة ويقي�س 
الكلفة احلقيقية للخدمة ويوفر البيانات اللزمة الإتخاذ 
الفعالة  وال��رق��اب��ة  اخل��دم��ات  ت�شعر  وخ��ا���ش��ة  ال���ق���رارات 
االأهداف.  وحتقيق  تنفيذها  ومتابعة  امل��وازن��ة  الإ�شتخدام 
من  ت��اأت��ي  اخل��دم��ات  تكاليف  احت�شاب  اأهمية  اأن  واأ���ش��اف 
ممكنة  تكلفة  وباأقل  �شورة  باأح�شن  اخلدمات  تقدمي  باب 
م���ن ب���اب ال�����ش��ع��ي جت���اه ت��وف��ر اخل���دم���ات ل��ل��ج��م��ه��ور من 
التحكم  اأن  لوتاه  وذك��ر  املجتمع.  جتاه  امل�شوؤولية  منطلق 
التقديرات  وو���ش��ع  االإن��ت��اج  عنا�شر  وقيا�س  التكاليف  يف 

والرقابة  ومراقبتها  التكليف  عنا�شر  و�شبط  واحل��ل��ول 
على تكلفة الن�شاطات اخلدمية املوؤ�ش�شية.. احلدث االأهم 
اإع���داد م��وازن��ات ج��دي��دة الأع���وام ق��ادم��ة تهتم باملا�شي  يف 
لت�شجيل  حما�شبية  وثيقة  وتعتر  وامل�شتقبل  واحلا�شر 
اأ�شار  جهته  م��ن  باإنتظام.  والنفقات  املالية  امل���وارد  حركة 
حممد جلفار اإىل اأن البلدية حتر�س على اأن تكون متميزة 
الوقت  نف�س  ويف  وفعالية  بكفاءة  املالية  مواردها  اإدارة  يف 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  ج����ودة  ع��ل��ى  للمحافظة  ت�شعى 
ل�شنة   149 رق���م  ل��ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  وت�����ش��ع��ره��ا  للمجتمع 
2009 ب�شاأن ت�شعر اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي..

موؤكدا اأهمية اإ�شدار هذا الدليل ملراجعة واحت�شاب تكاليف 
اخلدمات كافة والتاأكد من تقدميها يف اأف�شل �شورة وباأقل 
�شيا�شة  تبنت  البلدية  اأن  جلفار  واأ���ش��اف  ممكنة.  تكلفة 
ذلك جميع  مراعية يف  للخدمات  معيارية  تكاليف  اإع��داد 
املتغرات وال�شروط امل�شاحبة للعملية االإنتاجية ومعتمدة 
على القيا�س ومقارنة االأ�شعار مع التكاليف الفعلية بهدف 
حتديد تكلفة املخرجات والعمل على تخفي�س ذات الكلفة 
العالية منها بقدر االإمكان مع املحافظة على كفاءة وجودة 
اخلدمة املقدمة للجمهور وال�شركات واملوؤ�ش�شات املختلفة 
مما ي�شاعد على حتديد الر�شوم الواجب حت�شيلها نظر 
ذلك اأو اإعادة ت�شعرها. واأكد اأن حتديد التكاليف املعيارية 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال���دائ���رة ب��ا���ش��ت��خ��دام املعاير 
الفعلية  بالتكاليف  ومقارنتها  عليها  املتعارف  املحا�شبية 
للخدمات  التقليل  اأو  والتو�شع  القرارات  دعم  ي�شهم يف   ..

املقدمة اأوالنظر يف خ�شخ�شتها. 

ح�سني لوتاه يكرم فريق عمل اإعداد 
دليل ح�ساب تكاليف اخلدمات

بـث مبا�سـر لعمليات قلب معقدة مـــــن م�ست�سفـى دبي اإلـى فرنـ�سـا
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اأدان وزير الدولة الريطاين ل�شوؤون ال�شرق االأو�شط ال�شر برد، 
وذكر  العراقيني.  ت�شتهدف  التي  االإره��اب��ي��ة  بالعمليات  و�شفها  ما 
بيان �شادر عن وزارة اخلارجية العراقية، ام�س اأن برد عّر خلل 
ات�شال هاتفي مع وزير اخلارجية العراقي هو�شيار زيباري، عن اإدانة 
 . العراقيني  املواطنني  ت�شتهدف  التي  االإرهابية  للعمليات  حكومته 
واأو�شح اأنه جرى خلل املكاملة الهاتفية ا�شتعرا�س تطورات االأزمة 
ال�شورية والتحّركات الدولية لعقد اجتماع جنيف 2 . ونقل البيان 
لل�شركات  وت�شجيعها  حكومته  دع��م  الريطاين  ال��دول��ة  وزي��ر  ع��ن 
الريطانية ورجال االأعمال الريطانيني للعمل يف العراق، واإ�شادته 
ت�شوية  خلل  من  العراقية-الكويتية  العلقات  يف  الهائل  بالتقدم 
التفجرات  من  �شل�شلة  اأخ��راً  العراق  و�شهد  الدولية.  االلتزامات 

بعبوات نا�شفة و�شيارات مفّخخة اأّدت اىل مقتل وجرح املئات.

اأحد  اأوف��دت  ال�شمالية  كوريا  ان  الكورية  املركزية  االنباء  وكالة  قالت 
لزعيمها  ام�س كمبعوث خا�س  بكني  ايل  الع�شكريني  م�شوؤوليها  اأب��رز 
كيم جوجن اون. ومل تتك�شف تفا�شيل تذكر عن زيارة ت�شو ريوجن هاي 
التي تاأتي و�شط توتر يف العلقات بني ال�شني وكوريا ال�شمالية بعد 
ان �شاندت بكني عقوبات للمم املتحدة على بيوجنياجن عقب اجرائها 
م�شوؤول  اأك��ر  هو  وت�شو  �شباط.  فراير  يف  الثالثة  النووية  جتربتها 
كوري �شمايل يزور بكني منذ ان زارها جاجن �شوجن ثايك زوج عمة كيم 
يف اغ�شط�س اب 2012 . و�شعى جانغ ايل ترتيب زيارة لكيم جوجن اون 
ايل ال�شني وتعزيز اال�شتثمارات ال�شينية يف الدولة ال�شيوعية الفقرة 
التي تعي�س يف عزلة. ووفقا مل�شادر دبلوما�شية فانه عاد خاوي الوفا�س 
فيما يبدو. وت�شو اأحد افراد الدائرة ذات النفوذ املحيطة بزعيم كوريا 
ال�شمالية ال�شاب والتي يراأ�شها جاجن وهو من�شق �شيا�شي حمنك ورقي 
على  مار�شال يف اجلي�س  نائب  رتبة  ايل  املا�شي  العام  ب�شكل مفاجيء 

الرغم من انه لي�س له اأي خلفية ع�شكرية.

ب��داأ رئي�س ال��وزراء ال�شيني يل كيكيانغ، ام�س االأرب��ع��اء، زي��ارة اإىل   
باك�شتان ت�شتمر يومني يلتقي خللها نظره املنتخب نواز �شريف، 
وتهدف اإىل دفع العلقات بني البلدين قدماً ومن املقرر اأن يلتقي 
االأعمال  ت�شريف  حكومة  ورئي�س  زرداري  علي  اآ�شف  الرئي�س  يل 
خان  ه���زار  م��ر  بلو�ش�شتان،  يف  العليا  للمحكمة  ال�شابق  القا�شي 
)نيوز  موقع  وذك��ر  اخلمي�س.  اليوم  �شريف  يلتقي  اأن  على  خو�شو، 
باك�شتان( اأن ال�شلطات الباك�شتانية اأوقفت خدمات املحمول يف اإ�شلم 
الوزراء  رئي�س  اأمنية مع و�شول  بناء على خماوف  وروالبندي  اآب��اد 
ر�شمياً  اإ�شعاراً  الباك�شتانية  االت�شاالت  م�شلحة  واأ�شدرت  ال�شيني. 
الواحدة  ال�شاعة  حتى  اخل��دم��ات  ب��وق��ف  اخل��ل��وي  ���ش��رك��ات  جلميع 
بالتوقيت املحلي اليوم. وقال م�شوؤولون باك�شتانيون للموقع  ظهراً 
للتخطيط  اخل��ل��وي��ة  ال��ه��وات��ف  ي�شتعملون  م��ا  ع���ادة  امل��ت�����ش��ّددي��ن  اإن 
بني  ال��ع��لق��ات  تعزيز  اإىل  يل  زي���ارة  وت��ه��دف  وتنفيذها.  للهجمات 
البلدين اللذين التزما برفع التبادل التجاري بينهما اإىل 15 مليار 
دوالر يف ال�شنوات املقبلة، علماً اأن هذا التبادل بلغ 12 مليار دوالر يف 
العام املا�شي وزار يل الهند قبل التوجه اإىل باك�شتان على اأن يغادرها 

متجهاً اإىل اأوروبا حيث يزور �شوي�شرا واأملانيا.

قتل �شرطي واأ�شيب جندي يف هجوم نفذه م�شلحون جمهولون على 
�شيارتهم يف جمهورية داغ�شتان ب�شمال القوقاز الرو�شي.

با�شم  متحدث  عن  ام�س  نوفو�شتي  الرو�شية  االأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
على  ال��ن��ار  فتحوا  جمهولني  م�شلحني  ان  املحلية  التحقيق  جلنة 
ما  الداغ�شتانية،  بوناك�شك  مدينة  يف  وجندياً  �شرطياً  تقل  �شيارة 

اأ�شفر اإ�شابتهما.
العلج،  لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  نقل  واجلندي  ال�شرطي  ان  واأ�شاف 
و�شع  يف  ال��ث��اين  ي���زال  ال  فيما  باإ�شاباته،  م��ت��اأث��راً  ت��ويف  االأول  لكن 

خطر وال ميكن ا�شتجوابه.

ع�ا�صم

بغد�د

��سالم �باد

مو�سكو

�سول

الهجوم على البعثة الأمريكية يف بنغازي :

دور الـ �سي اي ايه يثري �سيال من الأ�سئلة..!

اأ�سواأ اأعمال �سغب يف ال�سويد منذ �سنوات

ال�شويد  مواطني  ن�شبة  وت�شل  الناخبني.  من  الكثر 
ال�شكان  املئة من  15 يف  املولودين يف اخل��ارج اىل نحو 
وه����ي اأع���ل���ى ن�����ش��ب��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��م��ال وت��ب��ل��غ ن�شبة 

•• �صت�كه�مل-رويرتز:

اأحرق مئات ال�شبان �شيارات وهاجموا ال�شرطة يف �شواح 
فقرة للمهاجرين يف اأعمال �شغب على مدى ثلث ليال 
يف �شتوكهومل يف اأ�شواأ ا�شطرابات يف ال�شويد منذ �شنوات 
منطقة  يف  االأول  اأم�س  م�شاء  لل�شرطة  مركز  وهوجم 
اأ�شرار  وحل��ق��ت  امل��دي��ن��ة  غ��رب  �شمال  يف  جيكوبزبرج 
للفنون واحل��رف رغ��م دعوة  واأح��رق مركز  مبدر�شتني 
للهدوء.  راينفلد  فريدريك  ال�شويدي  ال���وزراء  رئي�س 
التي تتفاخر ب�شمعتها  ال�شويد  ال�شغب  اأعمال  واأ�شابت 
يف جمال العدالة االجتماعية بال�شدمة واأثارت نقا�شا 
ح���ول ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل ال��ب��لد م��ع م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة بني 
وهو  ليندجرين  كيل  وقال  املهاجرين.  وتدفق  ال�شبان 
اأحرقت حوايل  متحدث با�شم �شرطة �شتوكهومل ام�س 
30 �شيارة ونربط بني احلرائق وع�شابات من ال�شبان 
لكن  اعتقلوا  اأ�شخا�س  ثمانية  اأن  واأ�شاف  واملجرمني. 
مل ترد تقارير بوقوع ا�شابات. ويبدو اأن اأعمال ال�شغب 
اندلعت بعدما قتلت ال�شرطة رجل يبلغ من العمر 69 
عاما كان يحمل مدية يف �شاحية هازبي هذا ال�شهر مما 

راينفلد يجب  بالوح�شية. وقال  لل�شرطة  اتهامات  اأثار 
اأن يتدخل اجلميع ال�شتعادة الهدوء.. االباء واالمهات 
ال�شويدي  النموذج  تطبيق  من  عقود  وبعد  والبالغني 
من اعانات البطالة ال�شخية فان ال�شويد حتد من دور 
زي��ادة يف  اأ���ش��رع  اىل  اأدى  الت�شعينيات مما  ال��دول��ة منذ 
اأي دولة متقدمة من دول منظمة  التفاوت يف اقت�شاد 
اأن  ال��رغ��م م��ن  ال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي والتنمية. وع��ل��ى 
متو�شط م�شتوى املعي�شة ال يزال �شمن االعلى يف اأوروبا 
فان احلكومات ف�شلت يف احلد من معدل البطالة بني 
االكر  املهاجرين  جمتمعات  وك��ان��ت  وال��ف��ق��ر  ال�شبان 
ت�شررا من هذا. وقالت �شحيفة افتونبلديت الي�شارية 
ان اأعمال ال�شغب مثلت ف�شل ذريعا ل�شيا�شات احلكومة 

التي دعمت �شعود اأحياء املهاجرين يف ال�شواحي.
املعار�س  الي�شار  ح��زب  م��ن  ليف  مارجريت  ات��ا  وق��ال��ت 
اعطاء  يف  ف�����ش��ل��ن��ا  داج���ب���لدت  �شفين�شكا  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف 
امل�شتقبل. وج��اء حزب  اأم��ل يف  ال�شواحي  الكثرين يف 
الدميقراطيني يف ال�شويد وهو حزب مناه�س للهجرة 
يف املركز الثالث يف ا�شتطلعات راأي قبل انتخابات عامة 
مقررة العام املقبل مما عك�س ا�شتياء من املهاجرين بني 

البطالة  ن�شبة  مع  مقارنة  املئة  16 يف  بينهم  البطالة 
بني املولودين يف ال�شويد وهي �شتة يف املئة وفقا لبيانات 

منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية.

مادورو يندد بحرب نف�سية يف فنزويال النم�سا قد ت�سحب قواتها من اجلولن
•• كراكا�س-ا ف ب:

املعار�شني  احد  ن�شر  ان  بعد  �شد حكومته  ت�شن  نف�شية  بحرب  م��ادورو  نيكوال�س  الفنزويلي  الرئي�س  ندد 
وقال  الوطنية.  اجلمعية  رئي�س  فيها  ي�شارك  م���ادورو  �شد  م��وؤام��رة  على  دليل  اعتره  �شوتيا  ت�شجيل 
مادورو بالن�شبة ملا ن�شره نائب معار�س يجب ان نواجه بحزم هذا القذر املدعو ا�شماعيل غار�شيا الذي كان 
وتق�شيم  لتدمر  ت�شن يف حماولة  نف�شية  ان حربا  وا�شاف  املعار�شة  وانتقل اىل �شفوف  لت�شافيز  مواليا 
الثورة البوليفارية العزيزة على الرئي�س الراحل هوغو ت�شافيز. وجاء يف هذا الت�شجيل ات�شال مفر�س 
امل�شوؤول  باال�شيو،  وارامي�س  لت�شافيز  امل��وايل  التلفزيون  من  �شيلفا  ماريو  ال�شحايف  بني  �شاعة  من  الكر 
كا�شرو.  الكوبي  الرئي�س  اىل  �شلم  الت�شجيل  فان  ا�شماعيل غار�شيا  الكوبية. وح�شب  املخابرات  اجهزة  يف 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ان  ملحدثه  ال�شحايف  انه  ا�شا�س  على  قدم  ال��ذي  الرجل  قال  الت�شجيل،  هذا  ويف 
ديو�شدادو كابيللو وهو م�شاعد قدمي لهوغو ت�شافيز، ي�شرف على عدة اجهزة امنية يف البلد ومن بينها 

اجهزة املخابرات.

النم�شاوية حيادها يف ال�شراع يف �شوريا والذي تعر�شت خلله قوات حفظ 
افرادها كرهائن. ومل ي�شل كلوج  النار واحتجاز بع�س  ال�شلم الطلق 
اىل حد القول بان من �شاأن اعلن انهاء احلظر االوروبي على اال�شلحة 
يف �شوريا ان يوؤدي ل�شحب 380 جنديا من�شاويا تلقائيا. وي�شبب ان�شحاب 
قوات النم�شا بعد اأربعة عقود من بدء مهمتها حلفظ ال�شلم عقب حرب 
اكتوبر 1973 فجوة كبرة يف القوة املوؤلفة من األف جندي والتي تف�شل 

بني جي�شني ما زاال يف حالة حرب من الناحية الر�شمية.
ق��ادة االحت���اد االوروب����ي يف  ي��وم م��ن مناق�شة  وق��ال كلوج يف مقابلة قبل 
بروك�شل م�شر حظر ال�شلح الذي ينتهي العمل به يف االول من يونيو 
حزيران يف راأيي اأنه لن ي�شعنا احلفاظ على حياد قوة حفظ ال�شلم اذا 

مل يتم متديد احلظر.

•• فيينا-رويرتز:

املكلفة  قواتها  ت�شحب  ق��د  ب���لده  اأن  م��ن  النم�شاوي  ال��دف��اع  وزي���ر  ح��ذر 
املنطقة  وتخلي  املحتلة  ال�شورية  اجل��والن  مرتفعات  يف  ال�شلم  بحفظ 
العازلة التي تتمركز فيها قوات االمم املتحدة يف وقت �شهد تبادال الطلق 
النار بني القوات ال�شورية واال�شرائيلية على خط املواجهة الهاديء منذ 

زمن بعيد.
يف  يرغبون  ال��ذي��ن  وحلفائها  لريطانيا  م��وج��ه  النم�شاوي  والتحذير 
م�شاعدة املعار�شة ال�شورية برفع احلظر الذي يفر�شه االحتاد االوروبي 

على ت�شدير اال�شلحة ل�شوريا.
القوات  �شتفقد  تلك اخل��ط��وة  ان  ل��روي��رز  كلوج  ال��وزي��ر ج��رال��د  وق��ال 

الدفاع  واإ���ش��راره��ا على  ال��وا���ش��ح، 
امل�شيء  ال�������ش���ري���ط  ن���ظ���ري���ة  ع����ن 
يتطّلب  للهجوم،  ك�شبب  للإ�شلم 

تدقيقا اأكر .
عليها  يوؤكد  التي  االأوىل  امل�شالة    
م�شادر  اإىل  ا�شتنادا  ال�شحفيون، 
اأو معلومات م�شتقاة  االإدارة  داخل 
املغلقة  خ���لل ج��ل�����ش��ات اال���ش��ت��م��اع 
م�شطلحي  اأن  هو  الكونغر�س،  يف 
 ، القن�شلية  و  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ب��ع��ث��ة 
امل�شتخدمان منذ �شبتمر يف و�شف 
تعّر�شت  التي  االأمريكية  امل��ق��ّرات 
بنغازي  يف  ���ش��ب��ت��م��ر  يف  ل��ل��ه��ج��وم 
االإ�شلمية  امليلي�شيات  ق��ب��ل  م��ن 
هذه  اأن  حقيقة  حجب  املتطرفة، 
البعثة كانت يف املقام غرفة عمليات 
امل��رك��زي��ة، حتت  امل��خ��اب��رات  لوكالة 

غطاء دبلوما�شي.. 
 وح�شب بزن�س اإن�شايدر ، فان هذه 
من  تتكّون  التي  ال�شرية،  اخللّية 
اأك�����ر م���ن ع�����ش��ري��ن ع��م��ي��ل على 
ي��ق��ع على  ت��وج��د يف مبنى  االأق����ل، 
بعد حوايل كيلومرين من املبنى 
االأمريكية،  للممثلّية  ال��ر���ش��م��ي 
للمّرة  اإل���ي���ه  االإ�����ش����ارة  وق����د مت���ت 
جل�شة  خ���لل  اأك��ت��وب��ر،  يف  االأوىل 
رئي�شة  الم���ب،  ل�شارلني  ا���ش��ت��م��اع، 
بوزارة  الدبلوما�شي  االأم��ن  مكتب 
اخل���ارج���ي���ة االأم���ري���ك���ي���ة. وق����د مت 
تاأكيد هذه املعلومة يف وقت الحق 
من قبل م�شدر م�شوؤول ل�شحيفة 

وول �شريت جورنال يف نوفمر.
���ش��وؤاال ب��دي��ه��ّي��ا: ملاذا،   وه���ذا يثر 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

ال�شفر  اغ���ت���ي���ال  م����ل����ّف  م��������ازال 
ب��ن��غ��ازي يثر جدال  االأم��ري��ك��ي يف 
ح���ام���ي ال���وط���ي�������س يف االأو�����ش����اط 
االأمريكية،  واالإعلمية  ال�شيا�شّية 
االأ�شئلة  م����ن  ال���ع���دي���د  وي����ط����رح 
وال�����ت�����اأوي�����لت حول  واالإج������اب������ات 
رف�س معلن  ج��رى، يف  ما  حقيقة 
ومطلق للّرواية الر�شمية ال�شادرة 

عن االإدارة االأمريكية.
بع�س ظلل الق�شية، اإذا ما تاأكدت 
وانك�شفت، ح�شب تقرير ل�شحيفة 
ل��وف��ي��غ��ارو ال��ف��رن�����ش��ي��ة ق��د حُتدث 
زل�����زاال، الأّن�����ه ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو، من 
االإعلم  و�شائل  بع�س  نظر  وجهة 
بنغازي  يف  اجل��رمي��ة  االأم��ري��ك��ي��ة، 

ولكن مفتاح لغزها يف �شورّية.
ت��ق��ول ل��وف��ي��غ��ارو ال��ف��رن�����ش��ي��ة، اّنه 
فيه  ي���وا����ش���ل  ال�������ذي  ال����وق����ت  يف 
بورقة  ال���ت���ل���وي���ح  اجل���م���ه���وري���ون 
اأكاذيب  ، و�شجب  بنغازي احلمراء 
اإحداث جلنة  اإىل  اأوباما، والدعوة 
التحقيق،  تعميق  ت��ت��وىّل  ��ة  خ��ا���شّ
ي���وؤك���د ع���دد م���ن و���ش��ائ��ل االإع����لم 
املعار�شة  اأّن  ع���ل���ى  االأم���ري���ك���ي���ة 
تخطئ ال��ه��دف. وت�����ش��ر، ان��ه من 
اأن نفهم يوما ما  اأن ناأمل يف  اجل 
التي  ال��ع��ن��ي��ف��ة  ال��ه��ج��م��ات  حقيقة 
 2012 �شبتمر   11 يف  ح��دث��ت 
تزال  التي ال  وال��ظ��روف،  ليبيا  يف 
مبقتل  ح����ّف����ت  ال����ت����ي  غ���ام�������ش���ة، 
�شتيفنز  كري�س  االأمريكي  ال�شفر 

اأع�����ش��اء فريقه، فانه  وث��لث��ة م��ن 
و�شائل  ت���ق���ول  ال���������ش����روري،  م����ن 
االأ�شواء  ت�شليط  ت��ل��ك،  االإع�����لم 
ع���ل���ى ����ش���اح���ب ال��������دور اخل����ف����ّي ، 
وكالة  االأزم��ة:  االأ�شا�شي يف  ولكنه 

املخابرات املركزية. .
ويف هذا ال�شياق، يقول كري�شتوفر 
 ، بي�شت  داي��ل��ي  دي��ك��ي، يف �شحيفة 
املركزية  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة  اإّن 
اأن  اأح��د يريد  ال��ذي ال  الفيل  ه��ي 
وي�شطدم  اأخ�����رق،  ���ش��خ��م��ا،  ي����راه 
كان  وان  حتى  ب��ه،  يحيط  م��ا  بكل 
يتحدث  ال  اأن  ي���ح���اول  اجل��م��ي��ع 
اأ�شاءت  لقد  وي�شيف،    ، ذل��ك  ع��ن 
املركزية  اال����ش���ت���خ���ب���ارات  وك����ال����ة 
قراءة املخاطر االأمنّية يف بنغازي، 
و�شاهمت بق�شط كبر يف الفو�شى 
املدير  م��ّت��ه��م��ا   ، ذل����ك  ت��ل��ت  ال���ت���ي 

ال�شابق للوكالة ديفيد بريو�س.
ك��ي��ل��ي وجيفري    وي��دع��م م��اي��ك��ل 
بزن�س  جم����ل����ة  يف  اجن�����ر������ش�����ول، 
اإن�شايدر االلكرونية، هذا التوّجه، 
العملّية  ملناق�شة  الوقت  ح��ان  لقد 
يف  ه��ي  التي  اإي��ه  اأي  ل�شي  ال�شرية 
وتوافق   ، ب��ن��غ��ازي  ف�شيحة  ق��ل��ب 
ال������راأي:  ه����ذا  اأن  اأن  ���ش��ي  ���ش��ب��ك��ة 
املزيد عن  ملعرفة  يحتاج اجلمهور 
تابر،  ج��ي��ك  ي���وؤك���د  ال���وك���ال���ة،  دور 
اأهمّية  �شيء من  يقلل يف  وه��ذا ال 
االأ�شئلة حول تعّنت البيت االأبي�س 
االإرهابي،  الهجوم  من  التقليل  يف 
اال�شتخبارات  وك���ال���ة  دور  ول��ك��ن 
اال�شتخباراتي  وف�شلها  امل��رك��زي��ة، 

االأ�شلحة،  م��ن  طنا  تقدرب400 
م�����ن ب���ي���ن���ه���ا �����ش����واري����خ م�������ش���ادة 
ميناء  عر  �شوريا  اإىل  للطائرات، 
يف ج��ن��وب ت��رك��ي��ا. وق���د ي��ك��ون مّت 
عن  االت��ف��اق  ه��ذا  ب�شاأن  التفاو�س 
حلقة  بلحاج،  احلكيم  عبد  طريق 
االت�شال الرئي�شية لل�شفر كري�س 
�شتيفنز مع حركات التمرد الليبي، 

خلل حرب عام 2011.
بزن�س  ت��ع��ت��ق��د  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
اإن�شايدر ، قد يكون ح�شور ال�شفر 
االأمريكي يتعّلق بت�شهيل نقل تلك 
االأ���ش��ل��ح��ة، ول��ي�����س الف��ت��ت��اح مبنى 

لثقايف، خلفا للرواية الر�شمية.
فر�شية من �شاأنها اأن حُتدث زلزاال 
ت���اأّك���دت..  م���ا  اإذا  ج��غ��را���ش��ي��ا���ش��ّي��ا، 
ر�شمّيا  ت���ع���ار����س  اأوب����ام����ا  ف�������اإدارة 
املتمردين  اإىل  االأ���ش��ل��ح��ة  ت�شليم 

ال�شوريني!؟!

مب��ث��ل ه����ذه ال��ب��ع��ث��ة ال���ك���ب���رة، مل 
تتمّكن ال �شي اأي اإيه من ا�شت�شعار 
حول  ُت�شتف�شر  مل  ومل���اذا  الهجوم، 
مل��اذا اختار  هذه النقطة؟ واأخ��را، 
ال�شفر �شتيفنز ال�شفر اإىل بنغازي، 
م�����ش��ط��رب حينها،  ���ش��ي��اق  ظ���ّل  يف 
املباين  ����ش���د  ال���ه���ج���م���ات  وت����وات����ر 
التاريخ  ذاك  ويف  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، 
 11 وبالتايل اخل��ط��ر،  ال��رم��زي، 

�شبتمر؟
ديلي  و  اإن�شايدر  بزن�س  �شحفيو    
وتاأويلهم.  تف�شرهم  لهم   ، بي�شت 
امتناع  ي��ع��ود  اإل���ي���ه���م،  ف��ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
والدميقراطيني  اجل���م���ه���وري���ني 
وكالة  على  عنيف  هجوم  �شّن  عن 
االأخرة  ه��ذه  اأّن  اإىل  امل��خ��اب��رات، 
ك���ان���ت ت���ق���وم مب��ه��ّم��ة ح�����ّش��ا���ش��ة ال 
اأحد يريد الك�شف عنها.   ومعلوم 
يف  تتمّثل  كانت  الوكالة  مهمة  اأن 

م��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��د االإره���اب���ي عن 
املتطرفني  ت�شلل  طريق احلد من 
ب��ل��د تعّمه  ت���دف���ق���وا ع��ل��ى  ال���ذي���ن 

الفو�شى.
كلينتون  ه���ي���لري  وب����اع����راف     
وزي����رة اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��اب��ق��ة، فان 
الوكالة كانت مكّلفة بجمع االآالف 
قبل  ُنهبت من  التي  االأ�شلحة  من 
احلرب،  خلل  الليبّية  امليلي�شيات 
وخ����ا�����ش����ة ال���������ش����واري����خ امل�������ش���ادة 

للطائرات ار�س/ جو.
اإن�����ش��اي��در تت�شاءل  ب��زن�����س    ول��ك��ن 
الوكالة  ت��ك��ن  مل  اإذا  ع��ّم��ا  اأي�����ش��ا، 
م��وّرط��ة،ع��ن��د ح����دوث امل���اأ����ش���اة، يف 
توفر �شواريخ �شام 7 للمتمردين 

ال�شوريني، انطلقا من بنغازي.
وتقول ال�شحيفة االلكرونّية، قد 
اجلديدة  الليبية  احلكومة  تكون 
قائد االورك�شرا يف ت�شليم �شحنة 

ال��رئ��ي�����س ج���وزي���ف ك��اب��ي��ل ث���م عدة 
ومن  حم��ل��ي��ني  وم�������ش���وؤول���ني  وزراء 
له  ���ش��ورة  ون�شبت  امل���دين.  املجتمع 
اىل  �شي�شلكها  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
املطار وحتتها عبارة �شكرا . ويرافق 
الدويل  البنك  رئي�س  م��ون  ك��ي  ب��ان 
جيم يونغ كيم وممثلته اخلا�شة يف 

املنطقة ماري روبن�شون .

800 �شخ�س يف اجتاه غوما. وتاتي 
كتيبة  انت�شار  ب���داأ  فيما  امل��واج��ه��ات 
املتحدة  تابعة للمم  تدخل جديدة 
جندي  االف  ث���لث���ة  م����ن  م���وؤل���ف���ة 
ت��ن��زاين وم����االوي وج��ن��وب افريقي 
املجموعات  ا�شلحة  ن���زع  ومهمتهم 

امل�شلحة يف ال�شرق وبينهم ام 23.
وكان بان كي مون �شرح الثلثاء يف 

اعتقد  يح�شل،  مل��ا  ن��ظ��را  املوزمبيق 
ان����ه ع��ل��ي��ن��ا ت�����ش��ري��ع االن��ت�����ش��ار لكي 
ب���دء ال��ع��م��ل يف ا�شرع  ي��ت��م��ك��ن��وا م��ن 
وق��ت ممكن . وك��ان يف ا�شتقبال بان 
ك��ي م���ون ال���ق���ادم م��ن امل��وزم��ب��ي��ق يف 
اخلارجية  وزي����ر  ك��ي��ن�����ش��ا���ش��ا،  م��ط��ار 
مرا�شل  افاد  كما  ت�شيباندا  راميوند 
الحقا  ويلتقي  بر�س.  فران�س  وكالة 

عملية مل تبح بكل ا�شرارها

•• كين�صا�صا-ا ف ب:

املتحدة  ل��لمم  ال��ع��ام  و�شل االم��ني 
كين�شا�شا  اىل  ام�����س  م���ون  ك���ي  ب���ان 
ع����ا�����ش����م����ة ج����م����ه����وري����ة ال���ك���ون���غ���و 
متوترة  اج����واء  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
العنيفة  املواجهات  ا�شتئناف  ب�شبب 
ومتمردي  احل��ك��وم��ي  اجل��ي�����س  ب��ني 
حركة 23 مار�س )ام 23( يف �شرق 
الدميوقراطية.  الكونغو  جمهورية 
وت��ن��درج زي��ارة ب��ان كي م��ون يف اطار 
جولة يف منطقة البحرات الكرى 
)�شرق(  غ��وم��ا  اىل  اي�����ش��ا  ���ش��ت��ق��وده 
الغني  كيفو  ���ش��م��ال  اق��ل��ي��م  عا�شمة 
امل�شتقر وحيث جتري معارك  وغر 
واملتمردين  النظامية  ال��ق��وات  ب��ني 
على ان يزور الحقا رواندا واوغندا. 
ا�شهر  ع�����دة  وب���ع���د  االث����ن����ني  وم���ن���ذ 
بني  امل��ع��ارك  ا�شتوؤنفت  ال��ه��دن��ة  م��ن 
منطقة  يف  امل���ت���ح���ارب���ة  االط���������راف 
�شمال  كلم  ع�شرة  بعد  على  موتاهو 
االتهامات  الطرفان  ويتبادل  غوما. 

باطلق االعمال احلربية.
وال تزال ح�شيلة االثنني غر اكيدة 
ح��ي��ث حت���دث���ت احل���ك���وم���ة ع���ن 19 
جنود(  وارب��ع��ة  جنديا   15( قتيل 
واحلركة املتمردة عن مقتل �شابطني 
من اجلي�س. وبح�شب االمم املتحدة 
ن���زوح حواىل  ادت اىل  امل��ع��ارك  ف���ان 

�سيناتور اأمريكي يدعو لرفع عقوبات ميامنار بان كي مون يف كين�سا�سا و�سط معارك عنيفة 
•• وا�صنطن-وكاالت:

التي  االقت�شادية  العقوبات  معظم  اإنهاء  اإىل  نافذ  اأمركي  �شيناتور  دع��ا 
يف  حمتمل  تطبيع  اإىل  واأمل���ح  م��ي��امن��ار،  على  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  فر�شتها 

العلقات بني بلده وهذه الدولة الواقعة يف جنوب �شرق اآ�شيا. 
وقال ال�شيناتور ميت�س ماكونيل وهو رئي�س االأقلية اجلمهورية يف جمل�س 
يف  للإ�شلحيني  �شفعة  �شيمثل  العقوبات  جتديد  اإن  االأم��رك��ي  ال�شيوخ 
ميامنار وي�شجع الذين يريدون عرقلة االإ�شلحات وكان ماكونيل يدعم 
منذ ع�شر �شنوات االإبقاء على العقوبات على ميامنار، البلد الذي حكمته 

زمرة ع�شكرية ملدة ن�شف قرن والبالغ عدد �شكانه 60 مليون ن�شمة.
برئي�س ميامنار  اأم�س  لقاء جمعه  بعد  ال�شيناتور  ت�شريحات هذا  وج��اءت 
اأوباما  ب��اراك  االأم��رك��ي  بنظره  والتقى  وا�شنطن  ي��زور  ال��ذي  �شني  ثني 

بالبيت االأبي�س.
والتقى ثني �شني اأي�شا كل على حدة اأربعة اأع�شاء من احلزب الدميقراطي 
250 �شجينا، وح��ث��وه على  ب��ح��وايل  ل��ه الئحة  ق��دم��وا  ال��ن��واب  يف جمل�س 

العمل من اأجل اإنهاء العنف الطائفي يف بلده.
واالقت�شادية  اأجراها  التي  ال�شيا�شية  باالإ�شلحات  رحب  قد  اأوباما  وكان 
اأقلية  العنف �شد  اإىل وقف  دع��اه  لكنه  بها نظره يف ميامنار،  يقوم  التي 
مبوا�شلة  االأم��رك��ي��ني  �شني  ث��ني  وع��د  جهته  م��ن  امل�شلمني.  الروهينغا 
ال�شجناء  مئات  قد حرر  �شني  وك��ان  ب��لده.  يف  الدميقراطية  االإ�شلحات 
ال�شيا�شيني منذ توليه مقاليد احلكم، ودفع باإ�شلحات �شيا�شية مهمة مثل 
متهيد الطريق لزعيمة الدميقراطية ورمز املعار�شة الرئي�شية يف البلد 

اأون �شان �شو ت�شي للن�شمام اإىل التيار ال�شيا�شي.
اإيجاد توازن بني تعزيز حليف لبلده يف ال�شاحة اخللفية  اأوباما  ويحاول 
حقوقية  جماعات  لكن  االإن�شان،  حقوق  عن  الدفاع  حماولة  وبني  لل�شني 
ب�شكل  حت��رك  قد  الرئي�س  يكون  اأن  يخ�شون  االأمركيني  ال��ن��واب  وبع�س 
الدولة يف  العلقات مع هذه  تقدم مثر يف  اأ�شرع مما يجب منذ حتقيق 

.2011

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/415 عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/1-  احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�ش�شة عقارات احمد عبدالرحيم 
)����س.م.ع( قد  للتمويل  اأم��لك  �شركة   / املدعي  ان  االقامة مبا  العطار جمهول حمل 
بالوحدة  وال�شراء اخلا�س  البيع  بف�شخ عقد  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك 
ال�شكنية رقم )جي ال تي - كي 1 -2 بي - 1202( برج في�شتا ديل الجو والزام املدعى 
عليه باعادة مبلغ وقدره 101.403.30 درهم باال�شافة اىل مبلغ 1.031.720.30 درهم 
يوم االحد  لها جل�شة  . وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  الربح  تعوي�س عن فوات مقدار 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة   9.30 ال�شاعة   2013/6/30 املوافق 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثلثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفر
فقد  املدعو/ حممد عرفان 
حممد يون�س  - باك�شتاين 
�شفره  ج���واز    - اجلن�شية  
)1985181(�شادر  رقم 
م��ن ب��اك�����ش��ت��ان   م��ن يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم      

050/2181040

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ح��ظ��ره نور 
ب��ه��رام خ����ان    - باك�شتاين 
�شفره  ج���واز    - اجلن�شية  
     )9998941( رق���������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت�������ش���ال 

050/4456961
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العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/423    مد جز- م ر-ب- ع ن

العربي  بوكالة ه�شام ح�شن عبداهلل  ال�شيارات  لتاأجر  مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت 
اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: عبداهلل علي �شعيد �شيف الرا�شدي اجلن�شية: 
االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 700 درهم املطلوب اعلنه/ عبداهلل 
علي �شعيد �شيف الرا�شدي اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/6/5 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/13    جت جز- ب �س- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ حممد حممود حممد حممود خ�شر اجلن�شية: م�شر  مدعي عليه: حممد 
درهم     5900 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  م�شر   اجلن�شية:  ح�شني  مر�شي  احمد 
بالن�شر)للعلم  عنوانه:  م�شر  اجلن�شية:  ح�شني  مر�شي  احمد  حممد  اعلنه/  املطلوب 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر(   للمدعى  املتممة  )اليمني  التمهيدي  باحلكم 
الدعوى،  لنظر  2013/5/26 موعدا  املوافق  االحد  يوم  املحكمة  اعله وحددت  املذكورة 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة بني يا�س 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�س  بني  الكائنة   - االبتدائية 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/369    جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ مفرو�شات فار�س اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: حممد عمر حممد 
باكرمان احل�شرمي اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 
احل�شرمي  باكرمان  حممد  عمر  حممد  اعلنه/   املطلوب  درهم       56000
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر    عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/5 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
امل�شتنداتك موقعا  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/5/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  793/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : مفرو�شات فار�س اجلن�شية: االمارات  امل�شتاأنف عليه:احمد ع�شام 
كامل البياري اجلن�شية: االردن مو�شوع اال�شتئناف : الغاء حكم 41465 درهم   
العنوان:  االردن  اجلن�شية:  البياري  كامل  ع�شام  اعلنه/احمد  املطلوب 
بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/367 
جت جز- م ت-ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل 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.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  725/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : احمد ح�شني ر�شى اجلن�شية: االمارات امل�شتاأنف عليه:حممد جابر 
حممد ابراهيم ابوزرقة واخرون اجلن�شية: االردن مو�شوع اال�شتئناف : الغاء 
حكم بقيمة 2000000 درهم   املطلوب اعلنه/1- عبدالعظيم امني ال�شحنه 
االردن   اجلن�شية:  ابوزرقة  ابرهيم  حممد  جابر  2-حممد  �شوريا  اجلن�شية: 
العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الثلثاء  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  م ت-ب-  2012/2585 جت كل- 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/28
او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  الكائنة-مع�شكر  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  االوىل 
مل�شتنداتك   و�شوار  بدفاعك  التقدم مبذكرة  وكيل معتمد وميكنك  بوا�شطة 

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  735/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

عليه:�شركة  امل�شتاأنف  كندا  اجلن�شية:  عواد  عبدالرحمن  حممد   : امل�شتاأنف 
 : اال�شتئناف  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  ال�شناعية  بيتا 
الغاء حكم بقيمة 203255 درهم املطلوب اعلنه/1- ريان بن ح�شن بن علي 
ال�شريف اجلن�شية: ال�شعودية العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1229 جت كل- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/28 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة 
9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل 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.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/601 جت كل   - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
حممد  م�شلح  داوود  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  االول  اخلليج  مدعي/بنك 
احمد الذهب الغيلين اجلنيبي اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق 
املطلوب  القانونية  والفائدة  درهم   1506001 مبلغ  على  التحفظي  احلجز  و�شحة 
اعلنه/  داوود م�شلح حممد احمد الذهب الغيلين اجلنيبي اجلن�شية: االمارات 
املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم  اقام الدعوى  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  عنوانه: 
االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  م�شاًء   6.00
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/662 جت كل   - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
االمارات مدعي عليه: في�شل حممد  خليفة  االول اجلن�شية:  مدعي/بنك اخلليج 
مبارك بو عديل املزروعي اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة 
درهم      132304.39 وقدره  مبلغ  2013/1164واداء  رقم  العري�شة  يف  ال�شادر  االمر 
املطلوب اعلنه/في�شل حممد  خليفة مبارك بو عديل املزروعي اجلن�شية: االمارات  
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  م�شاًء   6.00
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/661 جت كل   - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
ليج�شاي  رونالد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  االول  اخلليج  مدعي/بنك 
احلق  وثبوت  حجز  �شحة  دعوى  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية:  رومرو 
اجلن�شية:  رومرو  ليج�شاي  رونالد  اعلنه/  املطلوب  درهم  مببلغ196.792.28 
الفلبني عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/5/27 موعدا  املوافق  االثنني  يوم 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  م�شاًء   6.00 ال�شاعة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/396 ك.ع. غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/�شبر 
حمرر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وط��ل��ب  باك�شتان    اجلن�شية:  ح�شني  غ��لم  ح�شني 
  ) العامة/ذ.م.م   ال�شيانة  ملقاولت  )الوان  التجاري  اال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن 
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )53246( وامل�شجل 
لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:اعجاز علي قدرت علي اجلن�شية: باك�شتان 
مبوافقة: امنة عبيد ابراهيم مهدي ال علي اجلن�شية: االمارات  ليكن معلوما للجميع 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/402 ك.ع. غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

�شعود عبدالعزيز احمد �شالح مدين اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )جهاد لتجارة الكمبيوتر 
البلدية والتخطيط يف عجمان  دائ��رة  واملرخ�شة من    ) والهواتف املتحركة 
بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى  وامل�شجل   )31363( امل��ل��ف  رق��م  حت��ت 
االم���ارات     اجلن�شية:  امل��رزوق��ي  عبدالرحيم  ع��ب��داهلل  حممد  اىل:ع��ب��دال��رح��م��ن 
بالت�شديق على ذوي  �شيقوم  العدل بعجمان  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/393 ك.ع. غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق  االم��ارات  وطلب  املزروعي اجلن�شية:  زايد  احمد  احمد خليفه  زايد 
املزروعي  )زايد  التجاري  اال�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على 
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت  ل�شيانة املباين (  
رقم امللف )26869( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:علي 
بان  ال�شحي اجلن�شية: االم���ارات     ليكن معلوما للجميع  �شيود  عبداهلل علي 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

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

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/394 ك.ع. غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
زايد احمد خليفة احمد زايد املزروعي اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )احلظ ال�شعيد لتجارة 
الدوات الكهربائية وال�شحية (   واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط 
وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )35885( امللف  رقم  حتت  عجمان  يف 
بعجمان اىل:علي عبداهلل علي �شيود ال�شحي اجلن�شية: االمارات    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 االعلن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان        

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/404 ك.ع. غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/حممد 
عبدالرحيم حممد ح�شن ال�شيباين اجلن�شية: االمارات   وطلب الت�شديق على التوقيع 
التجاري )�شركة ن�شر لتجارة التحف الفنية  يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم 
ذ.م.م( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )53034( 
عبداهلل  ال  احمد  خليفة  اىل:احمد  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل 
اجلن�شية: االم��ارات مبوافقة: ن�شر ال�شيد �شامل ن�شر اجلن�شية: م�شر  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

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

يف الدعوى 2011/750 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املدعي/معت�شم عبداهلل ح�شن عفيفي  اقام  البلو�شي -  يو�شف بن حامت 
واملاء  للكهربائية  االحت��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 
االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
11.00 املوافق يوم 3 من �شهر فراير 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  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/155    
باك�شتاين  ال��دي��ن  �شهاب  يعقوب  حممد  ال�شيد/  ب��ان   للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�شية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�شته البالغة يف الرخ�شة املهنية: �شالون 
الوكري للرجال ترخي�س  مهني رقم )611518( وذلك اىل ال�شيد/ ح�شن ر�شا 
القانون  املادة )16( فقره 3 من  باك�شتاين اجلن�شية. .وعمل لن�س  خدا بخ�س 
االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا 
االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�س على ذلك مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    

  اعالن بالن�سر
التاريخ : 2013/5/22   

 ليكن معلوما للجميع بان  ال�شيد/ يا�شر ح�شن عبيد خلفان بوخاطر ال�شام�شي اماراتي اجلن�شية 
امللب�س  لتجارة  املن�شورة  ان���وار  يف   )%51( البالغة  ح�شته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب 
اجلاهزة ذ.م.م مبوجب رخ�شة )548248( وذلك لل�شيخ احمد بن عبدالرحمن احمد را�شد املعل 
اماراتي اجلن�شية. وتنازل عن جزء من احل�شة لل�شيد حممد عبدالرحيم ال�شعيد   )8%( لل�شيدة/ 
عمران  جر  عمران  لل�شيدم  اململوكة  للح�شة  كامل  عن  وتنازل  اوزباك�شتانية  دافرونافا  زكره 
ال�شرباتي اردين اجلن�شية  )8%( لل�شيدة/ زكره دافرونافا اوزباك�شتانية.      .وعمل لن�س املادة 
)16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى 
ا�شبوعني من  بعد  اليه  امل�شار  االج��راء  الت�شديق على  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  االع��لن  ه��ذا  ن�شر 
تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�س على ذلك مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع 

االجراءات القانونية.

الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/184    مد جز- م ر- ب- اأظ

ا�شماعيل  عليه:  مدعي  باك�شتان   اجلن�شية:  احمد  جول  حممد  جول  مدعي/ 
 50000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  خان  بيانور  خان 
درهم   املطلوب اعلنه/ا�شماعيل خان بيانور خان اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/04 املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة 
الق�شاء    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/113    مد جز- م ر-ب- اأظ

عليه:  االمارات مدعي  اجلن�شية:  اجلناحي  �شعيد  عادل طالب حممد  مدعي/ 
عبدالعزيز را�شد ال�شارجي اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
اجلن�شية:  ال�شارجي  را�شد  عبدالعزيز  اعلنه/  املطلوب  درهم   75.000 مببلغ 
التحقيق  اجراءات  انهاء  بقرار  عليه  املدعى  بالن�شر)اعلن  عنوانه:  االمارات 
اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ن�شرا(  للمرافعة  الدعوى  واعادة 
وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/6/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  بدائرة  الكائنة   - االبتدائية 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/189    مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعي/ حممد الطاف حممد يو�شف ح�شني اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: 
حممد ا�شلم الدين حممد غلم حممد اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع الدعوى: 
املطالبة مالية مببلغ وقدره 3.000 درهم املطلوب اعلنه/حممد ا�شلم الدين 
التمهيدي(   بالن�شر)باحلكم  عنوانه:  باك�شتان   اجلن�شية:  حممد  غلم  حممد 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/12 املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة 
الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
        اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/475    عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ امال اورحو اجلن�شية: املغرب مدعي عليه: يف ال �شي �شي انرنا�شيونال 
�س ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية   املطلوب 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  �س  انرنا�شيونال  �شي  �شي  ال  اعلنه/يف 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/29 املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1385    عم جز- م ع-ب- اأظ

افاق  عليه:  مدعي  بنغلدي�س  اجلن�شية:  عبدالعلي  بن  عبدالقا�شم  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  الن�شائية  امللب�س  خلياطة 
االمارات  اجلن�شية:  الن�شائية  امللب�س  خلياطة  افاق  اعلنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم 
الثلثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 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 بثلثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/08
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/192    مد كل- م ر- ب- اأظ

مدعي/ �شلمان جا�شم دروي�س واخرون اجلن�شية: قطر مدعي عليه: ح�شن جا�شم 
دروي�س  اجلن�شية: قطر  مو�شوع الدعوى: ندب خبر املطلوب اعلنه/�شركة 
)بورود  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  االمارات  الدروي�س  هند�شة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير( 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/6/10 موعدا  املوافق  االثنني 
ال�شاعة 6.00 م�شاًء   امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
دائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/553    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  ع  م  �س  للتاأمني  اخلزنة  �شركة  مدعي/ 
املن�شوري  ال�شحاك  خلفان  ماجد  حممد  �شلطان  ملالكها  ال�شيارات  لتاجر  املتميز 
املطلوب  درهم     77.950 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية: 
اعلنه/ موؤ�ش�شة املتميز لتاجر ال�شيارات ملالكها �شلطان حممد ماجد خلفان ال�شحاك 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  املن�شوري 
اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/6/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   التظلم   

رقم   111-2013 تظلم 1462-2011 اأ عري�سة - م ر -ب -اأظ
�شده  املتظلم  م�شر   اجلن�شية:  فراج  احمد  الكرمي  جاد  عبدالله  التظلم/ 
التظلم:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  عبدالرحمن  عبا�س  عبدالرحمن  طارق   :
تظلم من منع ال�شفر املطلوب اعلنه: طارق عبدالرحمن عبا�س عبدالرحمن 
اعله  املذكور  التظلم  اقام  املتظلم  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  م�شر  اجلن�شية: 
وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر التظلم لذا فانت 
مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية الكائنة بدائرة 
الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثلثة  التظلم  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتنداتك 

االقل.�شدر بتاريخ : 2013/5/22
المور امل�ستعجلة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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نواجهها  التي  التهديدات  )اوباما(  �شي�شتعر�س  كارين 
واإمنا  الرئي�شي  القاعدة  تنظيم  تراجع  بعد  خ�شو�شاً 
ال�شيا�شي  االإطار  �شيناق�س  ظهور خماطر جديدة، كما 
االإرهابية  التهديدات  �شد  اإج��راءات  والقانوين التخاذ 

مبا يف ذلك ا�شتخدام طائرات بدون طيار .
واأكد اأن اأوباما �شيتناول �شيا�شة االعتقال وجهود اإغلق 

حماكمة مغلقة للجندي الأمريكي مانينغ موجابي ي�سادق على د�ستور زميبابوي اجلديد 
•• وا�صنطن-ي� بي اأي:

اأعلن قا�س ع�شكري ان ق�شماً من حماكمة اجلندي االأمركي براديل مانينغ، املتهم بت�شريب وثائق ملوقع ويكيليك�س ، �شيكون مغلقاً، وذلك 
بغية حماية مواد �شرية ونقلت �شحيفة وا�شنطن بو�شت االأمركية عن القا�شية دنيز ليند قولها انه �شي�شمح الأكر من 20 �شاهداً على االأقل 
باالإدالء بق�شم من �شهاداتهم ب�شرية، يف جل�شات مغلقة واأ�شارت ليند اإىل انه مت النظر يف اعتماد ال�شهود اأ�شماء رمزية بغية ان تكون املحاكمة 

علنية بالكامل، لكن هذا االأمر �شي�شمح للبع�س بالربط بني النقاط واحل�شول على معلومات �شرية.
ي�شار اإىل ان حماكمة مانينغ تبداأ يف 3 حزيران-يونيو املقبل ويتوقع اأن ت�شتمر بني 3 و4 اأ�شهر، واأن يديل فيها ما ال يقل عن 150 �شخ�شاً 

ب�شهاداتهم.
ويذكر ان موقع ويكيليك�س ن�شر مئات االآف الوثائق من وزارة اخلارجية االأمركية باالإ�شافة اإىل وثائق �شرية حول حربّي العراق واأفغان�شتان. 
ويتهم مانينغ، املوقوف منذ العام 2010، بت�شريب ما يزيد عن 700 األف وث�شقة حكومية وع�شكرية للموقع، كما اأعلن االدعاء االأمركي 
موؤخراً عزمه حماكمة اجلندي بارتكاب تهم اأكر خطورة وال�شعي الإ�شدار حكم ب�شجنه مدى احلياة من دون اإمكانية ح�شوله على اإطلق 

�شراح م�شروط، رغم اعرافه بارتكاب 10 تهم اأقل خطورة تبلغ عقوبتها الق�شوى ال�شجن ل�20 عاماً.

•• هاراري-رويرتز:

�شدق رئي�س زميبابوي روبرت موجابي على د�شتور 
بلده اجلديد ام�س ليحل حمل وثيقة عمرها 33 
عاما و�شعت يف االي��ام االخ��رة للحكم اال�شتعماري 
يف  انتخابات  الج��راء  الطريق  ميهد  ما  الريطاين 

وقت الحق من العام.
ويحد الد�شتور الذي اقر باغلبية �شاحقة يف ا�شتفتاء 
واليته  ويق�شر  الرئي�س  �شلطات  من  اذار  مار�س  يف 
باثر  الد�شتور  بنود  ت�شري  وال  فقط.  فرتني  على 
رجعي ما يتيح ملوجابي 89 عاما الذي يحكم البلد 

منذ 33 عاما ان يبقى يف من�شبه ملدة ع�شرة اعوام 
اخرى.

ال��وزراء مورجان  ووقع موجابي واىل ج��واره رئي�س 
ونائب  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  خ�شمه  ت�����ش��اجن��راي 
الرئي�س جوي�س موجورو على عدة ن�شخ من الد�شتور 
امل�شاعدون  و���ش��ف��ق  العا�شمة  يف  ال��رئ��ا���ش��ة  م��ق��ر  يف 
وال�����ش��ا���ش��ة ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف ح��ف��ل ال��ت�����ش��دي��ق فور 

انتهاء موجابي من التوقيع.
بني  ال�شلطة  اقت�شام  اتفاق  مبوجب  الد�شتور  واع��د 
موجابي وت�شاجنراي عقب انتخابات عنيفة وثارت 

حولها نزاعات يف عام 2008.

يف ر�شالة جمهولة امل�شدر:

معطيات هاّمة حول اغتيال املعار�س التون�سي بلعيد
اأوباما م�سمم على اإغالق غوانتانامو 

•• الفجر – ت�ن�س - خا�س

حّمة  ال�شعبية،  اجلبهة  با�شم  الر�شمي  الناطق  ك�شف 
ث��ال��ث م��ت��ورط يف ق�شية  الهمامي ع��ن وج���ود ط��رف 
اغتيال ال�شيا�شي، �شكري بلعيد مل يك�شف عنه البحث.  
ك�شف  خا�شة  تلفزيونية  قناة  على  ا�شت�شافته  ول��دى 
حمه الهمامي الناطق الر�شمي با�شم اجلبهة ال�شعبية 
اأنها  اأبلغته  الن�شراوي)زوجته(  را�شية  املحامية  اأن 

وجدت ر�شالة ُمّررت حتت باب مكتبها.
بق�شية  وتتعلق  امل�شدر  جمهولة  الر�شالة  اإّن  وق��ال 
ال  الر�شالة  اأّن  م�شيفا  بلعيد  �شكري  ال�شهيد  اغتيال 
تت�شمن اأ�شماء لكنها تت�شمن معطيات حول الطريق 
تت�شمن  ك��م��ا  ال����ه����روب..  ع��ن��د  ال��ق��ات��ل  �شلكها  ال��ت��ي 
ت���وىل مراقبة  ث��ال��ث  �شخ�س  وج����ود  ح���ول  م��ع��ط��ي��ات 
الهاتف..  بوا�شطة  بخروجه  �شريكيه  واإب��لغ  القتيل 
تقليدي  لق�شابّية)لبا�س  القاتل  ارت��داء  حول  وكذلك 
�شلكها  التي  وامل�����ش��ارات  االأن��ه��ج  وح��ول  تون�شي(  ريفي 

تت�شمن  الر�شالة  اأن  اأي�����ش��ا  وك�شف  ال��ه��روب.   اأث��ن��اء 
اتهاما جلهة �شيا�شية مل يك�شفها موؤكدا اأّن الّتحريات 
املعطيات  هذه  م�شداقية  مدى  �شتحدد  والتحقيقات 
التي �شتوفر اإ�شاءات مهمة حول جرمية االغتيال يف 
حال ثبوتها.  واأكد حمه الهمامي اأّن اجلبهة ال�شعبية 
مكانها  ت��راوح  الق�شية  الأن  جدية  قلق  دواع��ي  لديها 
واإنها �شتك�شف قريبا دواعي القلق هذه والتي يدعمها 
جرمية  م��ع  تعاطيها  يف  ال�شلطة  تبديه  ج��دي  ت���راخ 

االغتيال.
لعملية  املخططون  ك��ان  اإذا  مبا  املتعلق  ال�شوؤال  وع��ن 
الناطق  اأك���د  ال،  اأم  �شيا�شية  اأط����رف  ه���ذه  االغ��ت��ي��ال 
وراء  م��ا  ج��ه��ازا  اأن  ال�شعبية  اجلبهة  با�شم  الر�شمي 

العملية دون اأن يحّدد ماهية هذا اجلهاز.
تلقت  قد  الن�شراوي  را�شية  املحامية  فاإن  وللتذكر، 
من  هاتفية  مكاملة  بلعيد  �شكري  اغتيال  عملية  قبل 
جمهولني يخرونها فيها باأن ملف �شكري بلعيد قد 

اأغلق وح�شم اأمره.

•• وا�صنطن-ي� بي اأي:
اأكد املتحدث با�شم البيت االأبي�س جاي كارين ان الري�س 
اإغ���لق معتقل  اأوب��ام��ا م�شمم على  ب���اراك  االأم��رك��ي 
كلمته  يف  امل�شاألة  ه��ذه  اإىل  �شيتطرق  وه��و  غوانتانامو، 
الرئي�س  ان  ك��ارين  وق��ال  اخلمي�س  ال��ي��وم  يلقيها  التي 

االحتاد  حال  خطاب  يف  تعهد  االأمركي 
الكونغر�س  م��ع  التوا�شل  با�شتمرار 
ل�شمان اأال يكون ا�شتهدافنا واعتقالنا 
وحماكمتنا للإرهابيني متما�شياً مع 
ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام وح�����ش��ب.. ب��ل اأن 
ت��ك��ون ج��ه��ودن��ا اأك����ر ���ش��ف��اف��ي��ة اأم���ام 

ال�شعب االأمركي والعامل .
التعهد،  ه���ذا  م���ع  واأ����ش���اف مت��ا���ش��ي��اً 
اأيار-مايو   23 يف  الرئي�س  �شيلقي 
الوطني  ال����دف����اع  ج��ام��ع��ة  يف  ك��ل��م��ة 
اإدارت���ه  تتبعها  ال��ت��ي  ال�شيا�شة  ح��ول 
و����ش���وف   ، االإره������������اب  م���ك���اف���ح���ة  يف 
ي��ن��اق�����س ه���ذا ال�����ش��ي��ا���ش��ة مب��ا يف ذلك 
والدبلوما�شية  الع�شكرية  اجل��ه��ود 
وتابع   . والقانونية  واال�شتخباراتية 

•• الفجر – ت�ن�س - خا�س

ببلد  ال����ق����اع����دة  ت��ن��ظ��ي��م  ح�������ّذر 
النه�شة  االإ�شلمي حركة  املغرب 
واحل�����ك�����وم�����ة امل�����وؤق�����ت�����ة ووزي��������ر 
ا�شتهداف  موا�شلة  من  الداخلية 
داعني  ال�شريعة،  اأن�شار  عنا�شر 
االأمة  لعلماء  الرجوع  اإىل  اإّياهم 
املوثوقني بدل اللجوء للحكومات 
امل�شبوهة على حد تعبرها ومنها 
اأمريكا وفرن�شا واجلزائر وبعيدا 
االإقليمية  االأج���ه���زة  ���ش��غ��ط  ع��ن 

والدولية.
لتنظيم  م�شاندته  ال��ب��ي��ان  واأّك����د 
اأن�شار ال�شريعة يف تون�س وذلك يف 
ت�شجيل بث على موقعها الر�شمي 
اأبو  احمد  فيها  القيادي  وب�شوت 

عبد اهلل اجليجلي اجلزائري.
ازدواجية  اع��ت��ره  م��ا  اأو���ش��ح  كما 
النه�شة  ح���رك���ة  رئ��ي�����س  خ���ط���اب 
الت�شعينات  يف  ال��غ��ن��و���ش��ي  را����ش���د 
عندما كان يف االجتاه االإ�شلمي 
واليوم حينما اأ�شبح يف ال�شلطة. 

 وب������ث ال�������ش���ري���ط م���ق���اط���ع من 
ال�شابقة  الغنو�شي  را���ش��د  خطب 
ال��ف��ك��ري وتغّر  ل��ت��ب��ي��ان حت���ّول���ه 
كان  ان��ه  ال�شريط  وق��ال  مواقفه. 
اأن  النه�شة  حركة  برئي�س  حرّيا 
ي��ت��ق��دم ���ش��ف��وف امل��ح��ت��ج��ني اأم���ام 
ال�������ش���ف���ارة االأم���ري���ك���ي���ة ك��م��ا كان 
اأن تطرد  النه�شة  حريا بحكومة 
ال�شفر االأمريكي ولكننا فوجئتا 
ما  �شد  النه�شة   ح��رك��ة  بحملة 
ب�شباب  ال�شريط  �شاحب  ا�شماه 

ال�شحوة.
وقال اأحمد اأبو عبد اهلل اجليجلي 
موؤ�ش�شة  م�����دي�����ر  اجل�������زائ�������ري 
االأندل�س للإنتاج االإعلمي نوؤكد 
بتوجيهات  ال��ت��زام��ن��ا  ع��ل��ى  اأن���ن���ا 
الدكتور  ال�شيخ  اأمرنا  و  �شيخنا 
ا�شتهداف  بعدم  الظواهري  اأمين 
ح��ك��وم��ات م��ا بعد ال��ث��ورات و مّد 
ي���د ال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا ع��ل��ى حتكيم 
امل�شلمني  بلد  وحترير  ال�شريعة 
واإقامة  فل�شطني  مقّدمتها  ويف 
ال���ع���دل ب���ني امل�����ش��ل��م��ني، وجن���دد 
ال���ت���زام���ن���ا ب���ت���و����ش���ي���ات اأم����رن����ا 
الظواهري  اأمين  الدكتور  ال�شيخ 
االإقليمي  اأم����رن����ا  وت���وج���ي���ه���ات 
الودود،  عبد  م�شعب  اأب��ي  ال�شيخ 

مل��ظ��اه��ر ال��ع��ن��ف واالإره��������اب بكل 
اأ�شكاله، و الذود عن الوطن.

مواجهة  اأّن  اجل��ري��ب��ي  واأ���ش��اف��ت 
اإطار  ت��اأت��ي يف  اأن  الب���د  االإره�����اب 
ح���وار وط��ن��ي معمق ب��ني خمتلف 
الفاعلة  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة  ال�����ق�����وى 
م�شرة  واجل��م��ع��ي��ات  وامل��ن��ظ��م��ات 
ال���وف���اق  ب���ن���ود  ت��ف��ع��ي��ل  اأّن  اإىل 
الوطني يف اإط��ار احل��وار الوطني 
اأن ي�شاهم يف تعبئة كل  من �شاأنه 
مكونات املجتمع املدين وال�شيا�شي 
والت�شدي  االإره���������اب  مل���واج���ه���ة 

لظاهرة العنف.
العمال  ح��زب  اأ���ش��در  م��ن جانبه، 
ب��ي��ان��ا ح��ّم��ل ف��ي��ه ح��رك��ة النه�شة 
وحكومتها الفا�شلة والعاجزة عن 
حتقيق مطالب ال�شعب م�شوؤولية 
ت���ع���ف���ن االأو���������ش��������اع احل���ا����ش���ن���ة 

االأ�شا�شية للعنف واالإرهاب .
   وذّك����ر ح���زب ال��ع��م��ال اأّن����ه �شبق 
القوى  م��ن  الكثر  م��ع  ن���ادى  اأن 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ت��ق��دم��ي��ة اإىل 
ح���م���اي���ة امل���ج���ت���م���ع م����ن ظ���اه���رة 
اأن  غ�����ر  واالإره�����������������اب،  ال����ع����ن����ف 
املتعاقبة  ال���روي���ك���ا  ح���ك���وم���ات 
اأن  راأت  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة  ب��ق��ي��ادة 
تت�شاهل مع تواجدهم واأن�شطتهم 
املعار�شني  ع��ل��ى  واع���ت���داءات���ه���م 
الفنانني  وع���ل���ى  ال�������ّش���ي���ا����ش���ي���ني 
النقابيني  وع����ل����ى  وامل����ب����دع����ني 
وعلى  واالأ�شرحة  املقامات  وعلى 
االجتماعات العامة احلزبية وعلى 
الثقافية والفنية، بل  التظاهرات 
اأك��ر من ذلك اعترتهم ظاهرة 
ثقافية وعلمة �شحوة اإ�شلمية 
ت  وغ�شّ اللقاءات  معهم  وعقدت 
ال����ط����رف ع����ن ا���ش��ت��ي��لئ��ه��م عن 
خمازن  اإىل  وحتويلها  اجل��وام��ع 
اأعمال  لتدبر  ومراكز  للأ�شلحة 
االغتيال  و�شل حد  ال��ذي  العنف 
املعار�شني  ع���ل���ى  ول��ل��ت��ح��ري�����س 

ال�شيا�شيني وللتكفر. 
  واأه����اب احل���زب، يف خ��ت��ام بيانه، 
ب����ك����ل ال�����ق�����وى ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
اإف�����ش��ال اأج���ن���دة ت��ع��ف��ني االأج�����واء 
ملنع  الفو�شى  وب��ّث  الرعب  ون�شر 
التون�شيني من ممار�شة حقهم يف 
اختيار من ي�ُشو�شهم ويف اإدارة �شاأن 
وال�شيا�شية  االقت�شادية  حياتهم 

واالجتماعية والثقافية.

ب��ع��دم ا���ش��ت��ه��داف اجل��ي�����س وقوى 
�شبيل  على  اإال  التون�شيني  االأم��ن 
ال���دف���اع ع��ل��ى ال��ن��ف�����س واأرج�����و اأن 
ت���ق���راأ احل��ك��وم��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة هذه 

الر�شالة قراءة �شحيحة .
 واأ�شاف القيادي بتنظيم القاعدة 
مبراجعة  النه�شة  حركة  نن�شح 
والكف  التنظيم  جت��اه  �شيا�شتها 
ع��ن ال��ت�����ش��ري��ح��ات امل��ع��ادي��ة التي 
ت�������ش���ره���ا اأك�������ر مم����ا ت��ن��ف��ع��ه��ا ، 
كذلك  النه�شة  نن�شح  م�شيفا  
ب��ج��م��ع ال�����ش��ب��اب ال��ت��ون�����ش��ي حول 
ال�شريعة  مرجعيته  اأ�شيل  اإ�شلم 

واأ�شا�شه العدل وال�شورى .
حركة  ح��زب  رئي�س  اأّن  اإىل  ي�شار 
ال��ن��ه�����ش��ة، را����ش���د ال��غ��ن��و���ش��ي قال 
لوفيغارو  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ح������وار  يف 
الفرن�شية ُن�شر اأم�س، اإنه ال يدعم 
ا���ش��ت��ئ�����ش��ال ال��ت��ي��ار اجل���ه���ادي يف 
منطقيا  ف��رزا  اأن  م��وؤك��دا  تون�س، 
املعتدلة و  ال�شرائح  �شيحدث بني 
تعار�س  التي  املتطرفة  االأخ���رى 

الدولة.
هذه  مت��ي��ل  اأن  الغنو�شي  وت��وق��ع 
االعتدال  اإىل  املتطرفة  التيارات 
ال�شبعينيات،  ب��ع��د  ح���دث  مثلما 
اإىل  املجموعات  هذه  نزعت  حيث 

االعتدال وقبلت مبداأ الدولة. 
حركة  ح������زب  رئ���ي�������س  واأ�������ش������اف 
واملواجهات  ال��ق��م��ع  اأن  النه�شة 
ال�شريعة  اأن�����ش��ار  لتيار  االأخ����رة 
ُيوّلد  اأن  املمكن  من  واجلهاديني 
اأن  املقابل  يف  اأك��د  لكنه  فعل،  رّدة 
نف�شها  �شت�شع  امل��ج��م��وع��ات  ه��ذه 
اأ���ش��ع��ب و�شينفر  ب��ذل��ك يف و���ش��ع 

منها ال�شعب ويعاديها.

موؤمتر وطني �شد الإرهاب
وياأتي هذا التحذير يف وقت ي�شود 
فيه توافق يف تون�س حول مواجهة 

يوم  اإىل  ال��ع��ن��ف  ���ش��د  ال���وط���ن���ي 
من   18 ع��ن  ب��دي��ل  18جوان 
ت�شميته   واأ�شبحت  اجل��اري  م��اي 
املوؤمتر الوطني �شد العنف و�شد 
االإرهاب  بعد اأن كان ا�شمه املوؤمتر 
على  ذل��ك  و  العنف  �شد  الوطني 
خلفية االأحداث التي جدت بجبل 

ال�شعانبي.

حتذير من الرجتال الأمني
الهيئة  رئ��ي�����س  م���ن ج��ه��ت��ه ح����ّذر 
للحزب  ال���ع���ل���ي���ا  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
ال�شابي  جنيب  اجلمهوري،اأحمد 
من االرجت��ال االأمني يف معاجلة 
ب��ع�����س ال��ق�����ش��اي��ا واالأح��������داث، يف 
اإن�����ش��اء هيئة  اإىل  ف��ي��ه  وق���ت دع���ا 
املخاطر  ب�شبب  الوطني  ل��لأم��ن 
التي  وال����ت����ه����دي����دات  االأم�����ن�����ّي�����ة 

ت�شهدها تون�س. 
الداخلية  اإن وزارة  ال�شابي   وقال 
قد اأبلت البلء احل�شن يف تعاملها 
التي ج��ّدت موؤخرا  االأح���داث  مع 
مبدينة القروان وحي الت�شامن 
للمت�شّددين  م���واج���ه���ت���ه���ا  يف 
القانون  حت��دوا  الذين  الدينيني 

واال�شتعداد  االإره��اب��ي��ة  ال��ظ��اه��رة 
لعقد موؤمتر وطني للغر�س.

وقد قال �شمر بالطيب القيادي 
ب����ح����زب امل���������ش����ار ال���دمي���ق���راط���ي 
ال�شوط  م�شاورات  اأّن  االجتماعي 
ال��ث��اين ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي الحتاد 
موؤمتر  عقد  على  اتفقت  ال�شغل 
وطني حول العنف واالإرهاب يوم 

. املقبل  جوان   18
وبنّي بالطيب اأّن املوؤمتر �شيجمع 
ك���ل االأط�������راف ال���ت���ي ����ش���ارك���ت يف 
الوطني  للحوار  الثانية  اجلولة 
ب����اإ�����ش����راف  و  ال�������ش���غ���ل  الحت���������اد 
عن  ل��ل��دف��اع  التون�شية  ال��راب��ط��ة 
الوطنية  والهيئة  االإن�شان  حقوق 
للمحامني واملعهد العربي حلقوق 

االإن�شان. 
املوؤمتر  اأّن  بالطيب  اأو���ش��ح  ك��م��ا 
ال���وط���ن���ي ل����ن ي�������ش���م ال���ت���ي���ارات 
حماية  راب����ط����ات  ال  و  ال�����ش��ل��ف��ي��ة 
االأحزاب  على  �شيقت�شر  و  الثورة 
املجتمع  م��ن��ظ��م��ات  و  ال�شيا�شية 
بالتحاور و ال  ُتوؤمن  التي  امل��دين 

ت�شتعمل العنف .
املوؤمتر  تاأجيل  انه مت  اإىل  وي�شار 

بالتيارات  ي�����ش��ّم��ى  مّم���ا  ب��ال��ب��لد 
اجلهادية واملجموعات االإرهابية. 
واالأح���زاب  اأن احلكومة  واأو���ش��ح   
من  نف�شها  ت��ه��ي��اأ  مل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
املتعلق  املو�شوع  ه��ذا  لطرح  قبل 
ب���االإره���اب وال����ذي ف��اج��اأ اجلميع 
اإىل  ال�ّشابي  واأ���ش��ار  تعبره.  وف��ق 
اآن االأوان الإح��داث هيئة عليا  انه 
للأمن الوطني تتمثل مهامها يف 
االأمني  وال��واق��ع  املعلومات  ك�شف 
املمثلني  الأع�����ش��ائ��ه��ا  ال���ب���لد  يف 
ع���ن امل��ج��ت��م��ع امل����دين واالأح������زاب 
ومعرفة  وال��ن��ق��اب��ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
وكذلك  ال���و����ش���ع  ح����ول  اأرائ����ه����م 
اق��������راح ال�������ش���ي���ا����ش���ات االأم���ن���ي���ة 

ومتابعتها . 
الت�شّدي للتكفري والتطرف

االأمنّية  امل�شالة  �شياق  يف  ودائ��م��ا 
التون�شيني،  ه��اج�����س  ب��ات��ت  ال��ت��ي 
االإحت���اد  االأم���ن���اء يف  دع���ا جمل�س 
ائتلف خم�شة  تون�س)  اأج��ل  من 
تون�س(  يف  االأح��������زاب  اأه�����م  م���ن 
اإىل  ال����ت���������ش����دي  �������ش������رورة  اإىل 
واإىل  والتطرف  التكفر  مظاهر 
معاجلتها يف اإطار القانون ح�شب 

م��ا ج��اء يف ال��ب��ي��ان ال���ذي اأ�شدره 
االحت������اد م���ن اج����ل ت���ون�������س. كما 
البيان عن  ذات  املجل�س يف  اأع��رب 
ت�شامنه مع قوات االأمن املدافعة 
وموؤ�ش�شات  القانون  اح���رام  ع��ن 
العنف  ملظاهر  والت�شدي  الدولة 
كل  ودع��ا  اأ�شكاله،  بكل  واالإره���اب 
التون�شيني اإىل �شجب كل مظاهر 
ي�����ش��ت��ه��دف زعزعة  ال����ذي  ال��ع��ن��ف 

ا�شتقرار البلد.
بتفعيل  االأم���ن���اء  جمل�س  ون����ادى 
الوطني  احل��وار  تو�شيات موؤمتر 
، ودعا االحتاد من اأجل تون�س كل 
مكونات املجتمع املدين اإىل اإجناح 
العنف  ملناه�شة  الوطني  املوؤمتر 

واالإرهاب.
االأخ���رة  االأح�����داث  ع��ن  وتعليقا 
مية  ق��ال��ت  تون�س  �شهدتها  ال��ت��ي 
للحزب  العامة  االأمينة  اجلريبي 
االإره�����اب  خ��ط��ر  اإّن  اجل���م���ه���وري 
وت��ف�����ش��ي ظ��اه��رة ال��ع��ن��ف حقيقي 
وي��ه��دد ال��ب��لد وال��ع��ب��اد يف تون�س 
االأمن  لقوات  دعمها  عن  م��وؤك��دة 
القانون  اح������رام  ع���ن  امل���داف���ع���ة 
والت�شدي  ال���دول���ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 

موؤمترهم  تنظيم  على  وع��زم��وا 
رجال  م��ع  مواجهة  وال��دخ��ول يف 
اأن�����ه ال  االأم������ن، ل��ك��ن��ه اأ����ش���ار اإىل 
هذه  مثل  اإدارة  ت��رك  اأن  ميكن 
وت�شّرف  االرجت���ال  اإىل  االأزم���ات 
مبفردها  االأم���ن���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
اإط��ار خطة  اأن ت��درج يف  بل يجب 
ك��ام��ل��ة و���ش��ي��ا���ش��ات حم����ّددة يتفق 

عليها اجلميع. 

هيئة عليا لالأمن الوطني
����ش���رح جنيب  ال�����ش��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
ال�����ّش��اب��ي اق��راح��ه خ��لل احلوار 
رئا�شة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي  ال���وط���ن���ي 
القا�شي  م����وؤخ����را  اجل���م���ه���وري���ة 
ب����اإن���������ش����اء ه���ي���ئ���ة ع���ل���ي���ا ل���لأم���ن 
اإىل جانب اجلي�س  الوطني ت�شم 
ال��وط��ن��ي وق����وات االأم����ن ممثلني 
واملجتمع  الوطنية  املنظمات  عن 
ال�شيا�شية،  واالأح���������زاب  امل�����دين 
م�شرا اإىل اأن املقرح مل يرف�س و 
القى ا�شتح�شانا لكن دون حما�س.  
مطالبته  �شبب  اأن  ال�ّشابي  وق��ال 
ه�شا�شة  هو  الهيئة  هذه  باإحداث 
موؤ�ش�شات الدولة واخلطر املحدق 

تون�س: تنظيم القاعدة ُيحّذر

 حركة النه�سة واحلكومة من دماء اأن�سار ال�سريعة..!
 موؤمتر وطني حول العنف والإرهاب يوم 18 جوان املقبل 

اأن�سار ال�سريعة يعدون مبفاجاأة قا�سمة..!
والّدرك لتم�شيط الغابات اجلبلية مللحقة عنا�شر اإرهابية 

من املرجح اأن تكون متح�شنة داخلها.
وتوقع ملحظون اأن هذه العملية تاأتي على خلفية ت�شليم 
بجهة  االأمنية  الوحدات  اإىل  نف�شه  دينيا  املت�شددين  اأح��د 
املحتمل  من  اأن��ه  اإىل  م�شرين  االأول،  اأم�س  االأن��ف  حمام 
االأم���ن مبعلومات  ق��وات  اأف���اد  ق��د  ال�شخ�س  اأن يكون ه��ذا 
من  امللحقني  املت�شددين  بع�س  باختفاء  متعلقة  هامة 
ط��رف االأم��ن بجبال بوڤرنني وه��و ما دف��ع بقوات كبرة 
من اجلي�س اإىل فر�س طوق اأمني مللحقة كل املتح�شنني 

باجلبل.

الظروف ال�شعبة … فجازاكم اهلل عنا كل خر.
اإىل  اأن�شاره  ال�شريعة كان قد دعا  اأن�شار  اأّن تنظيم  ُيذكر 
اجللدين  ب��اب  يف  النه�شة  ح��رك��ة  مقر  اأم���ام  االح��ت��ج��اج 
يف ال��ق��روان غ��دا اجلمعة وذل��ك الإط���لق ���ش��راح الناطق 
اع��ت��ق��ل يف  ال���ذي  ال��راي�����س  ال��دي��ن  ال��ر���ش��م��ي با�شمه �شيف 
مدينة القروان واتهم مبحاولة االإخلل باالأمن والدعوة 

اإىل العنف. 
املنطقة  اأن  متطابقة  اإعلمية  م�شادر  اأك��دت  االأث��ن��اء   يف 
تون�س  للعا�شمة  اجلنوبية  بال�شاحية  ببوڤرنني  اجلبلية 
�شهدت اأم�س االأربعاء انت�شارا وا�شعا لوحدات من اجلي�س 

•• الفجر- ت�ن�س- خا�س

اأوردت ال�شفحة الر�شمية الأن�شار ال�شريعة بالقروان على 
�شفحته الر�شمية يف موقع التوا�شل االجتماعي الفاي�س 
بوك اأم�س تدوينة يهدد فيها بع�س االأطراف. ووعد فيها 
اأع��داء الدين  ب� مفاجاأة �شوف تق�شم ظهور  هذا التنظيم 
و�شتزيدهم غيظا و ذال ويف ما يلي ن�س التدوينة كما ورد: 
�شوف  مفاجاأة  ب��ال��ق��روان  ال�شريعة  اأن�شار  م��ن  انتظروا 
تق�شم ظهور اأعداء الدين و�شتزيدهم غيظا و ذال و اهلل و 
�شت�شفي �شدور املوحدين و كل من وقف معنا يف مثل هته 

حمه الهمامي
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العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1251  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شيناثوراي موثورامان موثورامان    جمهول 
وميثله:  كاروبان  كور�شوامي  /كاروبان  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  احلفيتي   علي  عبيد  �شيف  حممد 
بالدعوى رقم 2011/241 جتاري كلي بتاريخ 2012/10/24 وحددت لها 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/5/26 املوافق  االح��د  يوم  جل�شه 
ch2.D.19  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/153 مدين كلي                
االق��ام��ة مبا  دار طاهر جمهول حم��ل  ف��راز طاهر  امل��دخ��ل  /1-   اىل اخل�شم 
ان امل��دع��ي / عبيد اهلل ع��ب��داهلل ج���ان ومي��ث��ل��ه: ع��ب��دال��رح��م��ن ح�����ش��ن  حممد 
املطوع    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه برد 
مبلغ وقدره )28000 دوالر( مبا يعادل مبلغ وقدره )103000 درهم( والر�شوم 
 9:30 ال�شاعة   2013/6/2 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف. 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام 

على االقل .  
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/101 مدين جزئي                
اىل املدعى عليه    /1-  را�شد عبداهلل مبارك �شامل  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حبيبه حممد جريل   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )41000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والزامه ب�شداد مبلغ 
)1200 درهم(.  . وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/6/5 ال�شاعة 8:30 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/146 جتاري جزئي                
ان�شاري كادافات فاالبيل    جمهول حمل االقامة مبا  املدعى عليه /1-   اىل 
ان املدعي / روفينا قيوبو كاريون قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )11.000 درهم( والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق لل�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف. . وحددت 
 ch2.D.19 لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/6/4 ال�شاعة 8:30 بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/79 احوال مال امل�سلمني                  

اىل املدعى عليه /1-  فواز ابراهيم حممد الزياين    جمهول حمل االقامة مبا 
املحجور عليها/لولوه  املدعي / عبداجلليل علي احلايكي وكيل عن ق�شر  ان 
حممد علي الزياين وميثله: عدي تقي هادي القزويني قد اقام عليك الدعوى 
اموال  بجميع  كامل  ك�شف  بتقدمي  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
واملك املحجور عليها/لولوه الزياين- بدولة االمارات العربية املتحدة وعائد 
املوافق  ي��وم االح��د  . وح��ددت لها جل�شة  الت�شرف فيها   تلك االم��وال وكيفيه 
ch1.C.13 لذا فانت مكلف باحل�شور او  2013/6/2 ال�شاعة 8:30 بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل .  
 ق�سم  ق�سايا ال�سرة                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/5190 عمايل جزئي                      

اىل املدعى عليه /1-  ايهاب �شعيد فوؤاد فوؤاد ال�شيد  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / وول ورت�س ذ.م.م وميثله: مع�شومة ح�شن نا�شر ال�شايغ   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )25163 درهم( 
وتذكرة عوده مببلغ )2000درهم( والر�شوم وامل�شايف والفائدة 9% من املطالبة 
 . ال�شكوى )2012/134396(.     رقم  املعجل بلكفالة.  بالنفاذ  و�شمول احلكم 
ال�شاعة 8:30 �س مبكتب  املوافق 2013/5/27  االثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  القا�شي 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل 

)حيث ان الدعوى اعيدت للمرافعة(.  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/948 عقاري كلي                  
اىل املدعى عليه /1-  �شركة ريزيدن�شيا لل�شت�شارات العقارية جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / رمي ارامي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ف�شخ العقد املرم 
بني املدعي واملدعي عليهما االوىل والثانية وانعدام اثره القانونية نظرا لعدم تنفيذ 
املدعي عليهما التفاقهما ولعدم اجنازها امل�شروع يف الوقت املحدد بالزام املدعى عليهم 
والر�شوم  دره��م(   547790( وق��دره  مبلغ  برد  واالنفراد  التكافل  والت�شامم  بالت�شامن 
ت�شليمها  تاريخ  من  اعتبارا  من   %12 التجارية  والفائدة  املحاماة   واتعاب  وامل�شاريف 
وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/5/26 ال�شاعة 11:00 
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل  
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/438

�شلطنة  اجلن�شية:  الرا�شبي-  حمد  بن   عبداهلل  بن  خمي�س  عليه:  املدعية 
عمان العنوان: بالن�شر نعلمكم انه بتاريخ 2013/5/22 قد �شدر �شدكم حكم 
يف الدعوى املذكورة اعله املدعي: مكتب لندن لتاأجر ال�شيارات وكيل عنه 
ه�شام ح�شن عبداهلل اجلن�شية: االمارات حكمت املحكمةة مبثابة احل�شوري 
 ( عليه  املدعى  بالزام  والقانون..  الغراء  اال�شلمية  ال�شريعة  الأحكام  وفقا 
خمي�س  بن عبداهلل بن حمد الرا�شبي (بان ي�شدد للمكتب املدعي مبلغ وقدره 
امل�شتحقة  االأجرة  قيمة  درهم(   14400( درهم  واربعمائة  الف  ع�شر  اربعة 
عليه من تاريخ بدء االيجار حتى تاريخ ا�شتلم ال�شيارة والزمته مب�شاريف 

الدعوى.
القا�سي                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية  رقم 2013/484     

اجلن�شية:  اهلل خان-  �شيف  عليه: حممد جنيد خان  املدعي  اىل 
قد  2013/5/22م  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان:  باك�شتاين 
موؤ�ش�شة  املدعي:  اعله  املذكورة  الدعوى  يف  حكم  �شدكم  �شدر 
غنتوت لتاجر ال�شيارات- وكيل عنه/ه�شام ح�شن عبداهلل العربي 
اجلن�شية: االمارات - حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري وفقا الحكام 
ال�شريعة اال�شلمية الغراء والقانون.. بالزام املدعى عليه ) حممد 
جنيد خان �شيف اهلل خان( بان ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره �شتمائة 

درهم والزمته مب�شاريف الدعوى.
 القا�سي  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/55 جت جز- م ت-ب- اأظ

املعمري اجلن�شية: االمارات مدعي عليه:  مدعي/ حممد عبداهلل را�شد م�شلم 
حمفظة امل�شتثمرون املتحدون اجلن�شية: االمارات    مو�شوع الدعوى: مطالبة 
املتحدون  امل�شتثمرون  اعلنه/حمفظة  املطلوب  درهم   100000 وقدرها  مالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة  لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثلثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
 اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  378/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

االمارات    اجلن�شية:  االو�شط  ال�شرق  العام  االملاين  امل�شت�شفى   : امل�شتاأنف 
امل�شتاأنف عليه:توما�س قبه اجلن�شية: املانيا مو�شوع اال�شتئناف : الغاء احلكم 
امل�شتانف كامل +  ندب خبر ح�شابي   املطلوب اعلنه/توما�س قبه اجلن�شية: 
املانيا  العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/50 عم كل- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/27
او بوا�شطة وكيل معتمد  الكائنة �شخ�شيا  ابوظبي  ا�شتئناف  الثانية حمكمة 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: توليب اميبك�س للتجارة  )�س.ذ.م.م(  
حممد  جعفر  �شيد  ملك   )M4( رقم  مكتب  العنوان:   568694 الرخ�شة:  رقم 
- بر دبي- ال�شوق الكبر ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد 
بال�شجل التجاري: 73720 تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
االجراءات  وذلك مبوجب  اعله  ال��واردة  بال�شركة  اخلا�س  الرخي�س  الغاء 
دائرة  اىل  التقدم  اع��را���س  اي  لديه  من  .وعلى  ال��دائ��رة  يف  املتبعة  والنظم 

التنمية االقت�شادية بدبي من خلل الريد االلكروين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعلن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/884 ت   جتر-م ر- ت- اأظ(
�شركة   : �شده  املنفذ  االمارات  اجلن�شية:  ال�شفا  مطبعة  التنفيذ/  طالب 
اعلنه:�شركة  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  املطبعية  للتجهيزات  تهامة 
تهامة للتجهيزات املطبعية اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/200 
اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/6/26  جت جز- م ت- ب- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا  التنفيذ-ابوظبي  

لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/138 ت   عام-م ر- ت- اأظ(
فهد   : �شده  املنفذ  االردن   اجلن�شية:  �شريف  �شليم  �شكرى  التنفيذ/  طالب 
الهاملي اجلن�شية: االمارات املطلوب اعلنه:فهد غامن  غامن �شحي �شباح 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  الهاملي  �شباح  �شحي 
وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
التنفيذ.  املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر طلب  االربعاء  يوم  لنظره جل�شة 
الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1615 مدين جزئي  
اىل املدعى عليه:جلوبال اجنينرجن �شي�شتمز حيث ان املدعية: لوناد ميديا 
اعله،  املذكورة  الدعوى  املحكمة  اقامت عليك لدى هذه  اند كوميونيكي�شن 
رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة  درهم(   17.800  ( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك 
املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة  ال�شداد،  وحتى متام  الدعوى 
يف  االوىل(  اجلزئية  الدائرة   ( املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شى  وعليه 
متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2013/6/3 وذلك للجابة على 
الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم 
يف  الدعوى  نظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال 

غيابك.حرر يف 2013/5/21
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2002/292 مدين كلي  
اىل املدعى عليهم:1- �شركة بان ا�شيا انرنا�شيونال 2- الفون�شوبي الفون�شو 3- خالد 
علي  املدعي:  ان  حيث  الغريب  ابراهيم  حم�شن  الغريب  ن�شال   -4 االحمد  ح�شني 
اعله،  املذكورة  الدعوى  املحكمة  اقام عليك لدى هذه  دروي�س  ال  احمد  بن  دروي�س 
ويعلنك فيها: باعادة الدعوى من الوقف ويطالبكم فيها بدفع مبلغ  275.545 درهم 
هذه  امام  ح�شورك  يقت�شى  لذلك  املحاماة.      اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم 
املحكمة ) الدائرة املدنية الكلية  االوىل( القاعة رقم )138( يف متام ال�شاعة الثامنة 
الدعوى وتقدمي مالديك  والن�شف من �شباح يوم 2013/6/16 وذلك للجابة على 
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. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/56 بيع عقار مرهون  
مو�شوع الق�شية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ار�س رقم 792 
املنفذ �شده /1- حيات اهلل  اعلنه  املطلوب  بنخلة جمرا   وما عليها، 
نعمت اهلل   جمهول حمل االقامة- مو�شوع االع��لن: نعلنكم بانه مت 
احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن العقار: نوع: قطعة االر�س 
دائرة  يد  622.40 حتت  امل�شاحة  نخلة جمرا-   : الكائن يف   792  : رق��م 
به وقدره )10.172.222.34(  املطالب  للمبلغ  االرا�شي واالم��لك وفاء 

درهم وذلك للعلم ونفاذ  مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1418 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-  �شي  جي بي �س ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
ابراهيم  التنفيذ/   �شابرو�س لتجارة االخ�شاب ذ.م.م وميثله: من�شور عي�شى 
امل��ذك��ورة اع��له والزامكما بدفع  ال��دع��وى التنفيذية  اق��ام عليكم  ل��وت��اه   ق��د 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 1624260.6( درهم وقدره اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة و�شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2011/1 جت��اري.   وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1076 جتاري جزئي  
اجلن�شية      اماراتي  النقبي-  عبداهلل  حممد  عبداهلل  عليه:حممد  املدعى  اىل 
حيث ان املدعية: �شركة االمارات للت�شاالت املتكاملة )�س م ع( اقامت عليك 
 ( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعله،  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى 
ال�شداد،  الدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  والفائدة 12% من  8.781.57 درهم( 
باال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك امام 
والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  الدائرة   ( املحكمة  هذه 
مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  للجابة  وذلك   2013/5/28 يوم  �شباح  من 
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�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
 اعالن للم�ستاأنف �سده

ا�ستئناف رقم 269 ل�سنة 2011 مدين كلي
 امل�شتاأنف :�شر خان بابايف

ا�شتئنانف حكم امر حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية ال�شادر بتاريخ   
يف الق�شية رقم 772 ل�شنة 2010 مدين كلي اىل )طاهر حممود �شودرى ( 
وعنوانه: يعلن بالن�شر- اعلم ان اال�شتئناف يف الدعوى اعله �شتنظهره 
املحكمة يف ال�شاعة 9.30 من يوم 24 من �شهر 6 �شنة 2013 فان مل حت�شر 
ب�شخ�شك او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان اال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه 

يف غيبتك.
  قلم ال�ستئناف     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
    اعالن بالن�سر 

ايجارية-  منازعات   )  2013/1256( رق��م  الق�شية   يف  تقرر  لقد 
املنظورة امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية )اللجنة ال�شاد�شة( 
املدعى  العلن  ذ.م.م-  بروبرتيز  بلوليك  /�شركة  من  واملرفوعة 
حل�شور  ن�شراً.  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  جرين  فا�شت  عليها/ 
جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/6/10 يف ال�شاعة 12.00 ظهرا يف 
مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل 

نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيل رقم )2(.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1020 عمايل جزئي                      
جمهول  �������س.ذ.م.م  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  �شفيق  حم��م��د    -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعى / نورة احلاجي تيجاين   قد اقام عليك الدعوى 
والر�شوم  دره���م(     9017( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
االربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   .  .)2013/139614( ال�شكوى  رقم  وامل�شايف  
املوافق 2013/5/29 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايام على االقل  للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1731 عمايل جزئي                      

اىل امل��دع��ى عليه /1-  اب��راه��ي��م امل��ه��ري الع��م��ال اال���ش��ب��اغ- �����س.ذ.م.م 
قد  ا�شرد  املدعى / حممد نظر حممد  ان  االق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( ع��وده مببلغ  درهم(وتذكرة    8408(
املوافق  . وحددت لها جل�شة يوم االحد  ال�شكوى )2013/142736(.  رقم 
2013/6/2 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/118 جتاري كلي                

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  ���ش��رك��ة ال���زاوي���ة ال��ذه��ب��ي��ة ال���ش��لح االط�����ارات )ذ.م.م( 
وميثلها مديرها/ حامد م�شطفى رحيم  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى 
ال�شابري   �شلمان ح�شن  )ذ.م.م( وميثله: حممد  املركزية  التجارية  ال�شركة   /
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)1590452.50 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
االثنني  يوم  لها جل�شة  التام.  وح��ددت  ال�شداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  من 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة   9:30 ال�شاعة   2013/5/27 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل . 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأ�شتون تندد بالعنف وتدعو العراقيني للحوار

جملة تامي: العراق يدخل يف طريق دموي 
•• بروك�صل-وا�صنطن-وكاالت:

ق��ال��ت جم��ل��ة ت����امي االأم���رك���ي���ة اإن 
بالعراق  احل���ال���ي���ة  ال��ع��ن��ف  اأع����م����ال 
اأدخ���ل���ت���ه يف ط���ري���ق دم�����وي وع����ر ال 
ت���ل���وح يف االأف�����ق ن��ه��اي��ة ق��ري��ب��ة له، 
ذك����ري����ات  االأذه����������ان  اإىل  واأع����������ادت 
 2006 عامي  التفجرات  موجات 
ما  ع����راق  ان���زل���ق  ع��ن��دم��ا  و2007 
بعد �شدام ح�شني يف حرب طائفية. 
واأو�شحت يف و�شفها الأعمال العنف 
يقولون  ال��ن��ا���س  بع�س  اأن  احل��ال��ي��ة 
اأخرى،  مرة  تعود   2006 فرة  اإن 
لكن حملل البحوث مبعهد درا�شات 
ويكن  �شتيفن  وا�شنطن  يف  احل���رب 
ال����ذي ي��ع��د اأ���ش��ب��وع��ي��ة امل��ع��ه��د اأي����ام 
باالأيام  الفرة  هذه  ي�شّبه   ، العراق 
االأوىل للحتلل االأمركي للعراق 
القوات  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا   2003 ع���ام 
االأمركية يف مركز ت�شاعد العنف.

و�����ش����رح وي���ك���ن ب������اأن ق������وات االأم�����ن 
ال����ع����راق����ي����ة ح����ل����ت حم�����ل ال����ق����وات 
االأمركية قبل عقد من الزمان يف 

اجتذابها لقنابل املفّجرين.
اأعمال  ب��داي��ة  امل��ج��ل��ة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
والتي  ال���ع���راق  ال��ع��ن��ف احل��ال��ي��ة يف 
باقتحام  اأ����ش���ه���ر  ���ش��ت��ة  ق��ب��ل  ب������داأت 
منزل  احل���ك���وم���ي���ة  االأم��������ن  ق�������وات 
الذي  العي�شاوي  راف��ع  املالية  وزي��ر 
اأعقبته احتجاجات �شد احلكومة يف 
و�شلح  ونينوى  االأنبار  حمافظات 
ال��دي��ن وت��رك��زت يف ال���رم���ادي التي 
ل�شنوات  كثيف  لقتال  م�شرحا  ظلت 

خلل فرة االحتلل.
واأ�شار التقرير اإىل اأن اأبريل-ني�شان 

بجروح يف �شل�شلة هجمات معظمها 
ب�شيارات مفخخة يف بغداد ومناطق 
اخ����رى م���ن ال���ع���راق االث���ن���ني، وفق 
وجاء  بر�س  فران�س  لوكالة  ح�شيلة 
العنف  ه��ذا  مثل  ان  ا�شتون  بيان  يف 
ح��ي��ال م��دن��ي��ني اب���ري���اء مب��ن فيهم 
موؤمنون يوؤدون ال�شلة، امر مروع 
متاما وعلى امل�شوؤولني ان يحا�شبوا 
تعازيها  م��ق��دم��ة  ج��رائ��م��ه��م  ع��ل��ى 
ا�شتون  وق��ال��ت  ال�شحايا.  لعائلت 
اىل  ي���ق���ف  االوروب����������ي  االحت�������اد  ان 
مقاومة  يف  العراقي  ال�شعب  جانب 
ه���ذا ال��ع��ن��ف ال����ذي ي��ه��دف ع��ل��ى ما 
الطائفية  اخل��لف��ات  زرع  اىل  يبدو 
وتابع  ال���ب���لد  ا���ش��ت��ق��رار  وزع����زع����ة 
القادة  حت�����س  ا����ش���ت���ون  ان  ال���ب���ي���ان 
جديدة  مرة  العراقيني  ال�شيا�شيني 
على االنخراط يف حوار �شادق من 
اج��ل تخطي امل��اأزق احل��ايل . و�شهد 
العراق على مدى اال�شابيع االخرة 
تدهورا امنيا يحمل طابعا طائفيا، 
حيث قتل 379 �شخ�شا منذ بداية 
لوكالة  ح�شيلة  بح�شب  اي��ار-م��اي��و 
م�شادر  اىل  ا�شتنادا  ب��ر���س  فران�س 
ذلك،  واثر  وطبية  وع�شكرية  امنية 
اجرى رئي�س الوزراء العراقي نوري 
املالكي تغيرات يف قيادات العمليات 

وقادة الفرق.

ا���ش��ت��ون ب�����ش��دة اع��م��ال ال��ع��ن��ف التي 
االخرة  االي����ام  يف  ال��ع��راق  �شهدها 
داعية  ال��ق��ت��ل��ى،  ع�����ش��رات  واوق���ع���ت 
البلد  ال�شيا�شيني يف هذا  امل�شوؤولني 
اىل احلوار . وكتبت ا�شتون يف بيان، 
التي وقعت  االع��ت��داءات  بقوة  ادي��ن 
يف ع��دة م��دن م��ن ال��ع��راق يف االيام 
االخرة واوقعت عددا من ال�شحايا 

يثر ال�شدمة .
وقتل 13 �شخ�شا وا�شيب الع�شرات 
ال���ث���لث���اء يف ه��ج��م��ات م��ت��ف��رق��ة يف 
ال���ع���راق غ����داة اع��م��ال ع��ن��ف. وقتل 
الع�شرات  وا���ش��ي��ب  ���ش��خ�����ش��ا   62

ال�شهور دموية يف  اأكر  كان  املا�شي 
العراق منذ العام 2008، حيث ُقتل 
امل�شاعدة  لبعثة  �شخ�شا وفقا   712
االأممية يف العراق. وذكر التقرير اأن 
اأ�شباب العنف بالعراق هي اخللفات 
ال�شيا�شية  وال���ن���زاع���ات  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
عاما  ت�شاوؤما  هناك  واأن   ، الداخلية 
باأنها �شت�شتمر الأ�شهر قادمة. ون�شب 
�شوؤون  يف  الريطانية  اخلبرة  اإىل 
قولها  �شكاي  اإمي��ا  االأو���ش��ط  ال�شرق 
يف  اأ�شبابه  ال��ع��راق  يف  يحدث  م��ا  اإن 
ما  ثم  داخلية،  �شيا�شية  االأول  املقام 

يحدث ب�شوريا يف املقام الثاين.

العنف  ه���ذا  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأمل����ح 
ياأتي يف وقت لي�س للواليات املتحدة 
ال��ن��ف��وذ على  م���ن  ال��ق��ل��ي��ل  اإال  ف��ي��ه 
حكومة رئي�س الوزراء نوري املالكي، 
يتو�شل  اأن  لي�س مرجحا  اإن��ه  وق��ال 
قادة  م��ع  �شيا�شي  ح��ل  اإىل  امل��ال��ك��ي 
اإىل  ع��م��دا  ي�شعى  دام  م��ا  امل��ع��ار���ش��ة 
تهمي�شهم. وتوقع اأن يجتذب م�شهد 
العنف العراقي املجموعات املتطرفة 
اإن  مثل تنظيم القاعدة، والتي قال 
جتاوز  على  النا�س  ح��ث  �شاأنها  م��ن 
احلدود الق�شوى.   اىل ذلك، ادانت 
وزي���رة خ��ارج��ي��ة االوروب����ي كاثرين 

الأردن ينفي اإغالق احلدود اأمام ال�سوريني 
•• عمان-ا ف ب:

قال وزير اخلارجية االردين نا�شر جودة ام�س ان بلده 
ال�����ش��وري��ني، بعدما  ال��لج��ئ��ني  ب��وج��ه  مل تغلق ح��دوده��ا 
اعلنت االمم املتحدة عن تراجع ملحوظ لعدد ال�شوريني 

الذين يهربون اىل االردن منذ ايام.
وق����ال ج����ودة يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف م�����ش��رك م���ع نظره 
الريطاين وليام هيغ انه بالن�شبة للحدود نحن مل نغلق 

حدودنا ابدا بوجه اللجئني ال�شوريني.
ال�شوريني  ال��لج��ئ��ني  اع����داد  يف  ال��ت��ن��اق�����س  ان  وا����ش���اف 
م���وؤخ���را ه���و ان��ع��ك��ا���س ل���ظ���روف يف داخ�����ل ���ش��وري��ا منها 

اللجئني  ع���دد  ان  اىل  م�����ش��را   ، الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
الفا وكانت االيام   540 ال�شوريني يف االردن بلغ حواىل 
 . يوميا  �شوري   2000 ما معدله  دخ��ول  ت�شهد  املا�شية 
وكان بانو�س مومتزي�س املن�شق االقليمي للم�شاعدة التي 
ا�شار  للجئني  املتحدة  ل��لمم  العليا  املفو�شية  تقدمها 
ال�شوريني  لعدد  ملحوظ  تراجع  اىل  جنيف  يف  الثلثاء 
الذين يهربون اىل االردن منذ اربعة ايام، فيما �شجل يف 
اال�شابيع االخرة و�شول ما بني الف والفي �شوري يوميا 

اىل االردن.
ويف ت�شريح �شحايف، قال مومتزي�س لدى مروره بجنيف 
�شجلنا يف االي��ام االربعة االخ��رة تراجعا ملحوظا لعدد 

ما  على  تكثفت  فيما   ، االردن  اىل  الوا�شلني  اللجئني 
كان  �شباط-فراير،  ومنذ  احل���دود.  ق��رب  امل��ع��ارك  يبدو 
اىل  يوميا  �شوري  االف الجئ  الف وثلثة  ما بني  ي�شل 
االردن. ويف اال���ش��اب��ي��ع االخ����رة، ت���راوح ه��ذا ال��رق��م بني 
العليا  املفو�شية  ذك��رت  كما  يوميا،  �شخ�س  وال��ف��ي  ال��ف 
الذين  ع���دد  ان  ا����ش���ار اىل  م��وم��ت��زي�����س  ل��ك��ن  ل��لج��ئ��ني. 
اجتازوا احل��دود االردنية يف االي��ام االربعة االخ��رة كان 
يوميا.  الجئني  خم�شة  من  اق��ل  واحيانا  ع�شرة  من  اق��ل 
واعرب عن قلقه من ان �شيئا ما يح�شل هناك . وا�شاف 
التي  العوامل واال�شباب  الو�شع لتحديد  نتابع عن كثب 

ترر هذه التغرات.

•• برلني-ي� بي اأي:

الرئي�س  ن��ظ��ام  ان��ه��ي��ار  توقعها  م��ن  ع��ام  ق��راب��ة  بعد 
اال�شتخبارات  ت���رى  ق��ري��ب��اً،  االأ���ش��د  ب�����ش��ار  ال�����ش��وري 
 ، باتوا يف ورطة  املعار�شة  اأن مقاتلي  االأملانية حالياً 
متوقعة باأن حتقق القوات احلكومية ال�شورية تقّدماً 
ملحوظاً وت�شتعيد زمام االأمور. وذكرت جملة )دير 
اال�شتخبارات  وك��ال��ة  اأن  ام�����س،  االأمل��ان��ي��ة  �شبيغل( 
االأمل��ان��ي��ة اخل��ارج��ي��ة )BND( ق��د غ���ّرت موقفها 

�شوريا،  احلا�شلة يف  االأه��ل��ي��ة  احل���رب  ج��ذري��اً جت��اه 
باأن جي�س الرئي�س ال�شوري ب�شار  وهي تعتقد حالياً 
ا�شتقراراً مما كان عليه منذ فرة  اأك��ر  بات  االأ�شد 
�شد  ناجحة  بعمليات  القيام  على  ق��ادر  وه��و  طويلة 
وحدات الثوار بعزم . وقالت املجلة اإن رئي�س الوكالة 
غرهارد �شيندلر، اأبلغ هذا التقييم اجلديد للوكالة، 
اأنه  ال�شيا�شيني يف اجتماع �شري. وذك��رت  اإىل بع�س 
امل�شوؤولني  اأبلغ  �شيندلر  كان  الفائت  ال�شيف  خلل 
احلكوميني والرملانيني باأنه ي�شعر باأن نظام االأ�شد 

•• لندن-وكاالت:

كتبت �شحف اأمركية حول �شوريا، وقالت اإن هذه الفرة 
ت�شعيدا  ت�شهد  ال����دويل  جنيف2  م��وؤمت��ر  ت�شبق  ال��ت��ي 

ع�شكريا قويا وحتركات دبلوما�شية مكثفة.
ون�شرت وا�شنطن بو�شت مقاال للكاتب ديفيد اإغنا�شيو�س 
االأو�شط  ال�����ش��رق  ن��زاع��ات  يف  امل�شلمات  م��ن  اإن  فيه  ق��ال 
اُعلن عن حمادثات �شلم، يقوم كل طرف من  اأن��ه كلما 
االأطراف املتحاربة بالت�شعيد للح�شول على اأكر مكا�شب 
ميدانية ممكنة، قبل تر�شيم خطوط وقف اإطلق النار. 
واأ����ش���ار ال��ك��ات��ب اإىل ال��ت�����ش��ع��ي��د ال��ع�����ش��ك��ري اخل��ط��ر يف 
اإىل درجة  الق�شر قبيل موؤمتر جنيف2 ال�شهر القادم، 
تدعو املراقبني للت�شكيك يف اإمكانية انعقاد املوؤمتر نف�شه. 
ال  امل�شلحة  واملعار�شة  احلكومة  الطرفني  كل  اإن  وق��ال 
�شعيف،  تفاو�شي  مبوقف  جنيف  اإىل  الذهاب  يف  يرغب 
االإ�شراتيجية  الق�شر  ب��ل��دة  ح��ول  املعركة  ف���اإن  ل��ذل��ك 
قائد  اإدري�����س  �شليم  ال��ل��واء  اأن  واأورد  الوطي�س.  حامية 
املجل�س الع�شكري للجي�س ال�شوري احلر �شكا من نق�س 
االأ�شلحة، وعدم تطورها مبا فيه الكفاية ملجابهة دبابات 
وطائرات النظام يف الق�شر، كما نقل عنه اأنه لن ي�شارك 
مبوؤمتر جنيف ما مل ت�شاعد الواليات املتحدة وحلفاوؤها 

ب��اأ���ش��ل��ح��ة م�شادة  ب��ت��زوي��ده��م  ت�����وازن ع�����ش��ك��ري  يف خ��ل��ق 
للدبابات والطائرات. واأ�شاف باأن اإدري�س يعتقد اأنه من 
قبيل االنتحار الأي قائد معار�س اأن يذهب جلنيف بدون 
واأع�شاء  االأ���ش��د  ب�شار  ب���اأن  اأخ�شر  ���ش��وء  على  احل�شول 
دائرته الداخلية �شيتم اإبعادهم خلل الفرة االنتقالية. 
من جهة اأخرى، ن�شرت وا�شنطن بو�شت اأن م�شوؤوال كبرا 
اأر�شلت عددا  اإي��ران  اإن  قال  االأمركية  ب��وزارة اخلارجية 
غر معروف من قواتها للحرب اإىل جانب قوات االأ�شد، 
واإن بريطانيا، وفرن�شا، واأمركا تفكر يف تزويد املعار�شة 
باأ�شلحة بحجم مل يحدث من قبل. وعلقت ال�شحيفة باأن 
هذا الت�شريح مبثابة اإقرار باأن احلرب االأهلية ال�شورية 
للواليات  الواقع  باالأمر  وحربا  اإقليمية،  حربا  اأ�شبحت 

املتحدة بالوكالة �شد اإيران. 
الوزاري الأ�شدقاء �شوريا  املوؤمتر  اإىل  واأ�شارت ال�شحيفة 
حترك  �شمن  ي��اأت��ي  ع��م��ان،  االأردن��ي��ة  بالعا�شمة  املنعقد 
مكثف يف املنطقة و�شغوط دولية النعقاد موؤمتر جنيف2 

بهدف اإيجاد حل �شيا�شي للأزمة ال�شورية.
ويف ال��ق��اه��رة، ك���ان جمل�س ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة قد 
ال�شورية،  االأزم��ة  لبحث  املندوبني  م�شتوى  على  اجتمع 
العربي  امل��ب��ع��وث  ال��ع��رب��ي  نبيل  ال��ع��ام  اأم��ي��ن��ه��ا  وا�شتقبل 

واالأممي ل�شوريا االأخ�شر االإبراهيمي.

2013 اجل��اري، لكن منذ  العام  �شي�شقط يف بداية 
دراماتيكي  ب�شكل  تغّر  الو�شع قد  ف��اإن  ذلك احلني 
اخلارجية.  االأملانية  اال�شتخبارات  وكالة  تعتقد  كما 
اأن  الإظ��ه��ار  وخ��رائ��ط  ر���ش��وم��ات  �شيندلر  وا�شتخدم 
فّعالة  اإم��داد  خطوط  جم��دداً  ميلكون  االأ�شد  جنود 
االأخرى  وامل��واد  االأ�شلحة  من  كافية  كميات  لتاأمني 
والطائرات  للدبابات  الوقود  اإم���دادات  اأن  واأ�شاف   ،
الع�شكرية، باتت متوفرة جمدداً، واأن الو�شع اجلديد 

ي�شمح لقوات االأ�شد باأن تواجه هجمات الثوار.

ال�ستخبارات الأملانية ل ترى نهاية و�سيكة لالأ�سد

حتركات ع�سكرية ودبلوما�سية حول �سوريا 

اعتقال لبناين ميّول حزب اهلل بالحتيال التجاري

•• وا�صنطن-اأنقرة-وكاالت: 

ال�شيوخ  جمل�س  يف  جلنة  �شوتت 
على  �شاحقة  باأغلبية  االم��ري��ك��ي 
الذين  للمقاتلني  اأ�شلحة  ار���ش��ال 
الرئي�س  ح����ك����وم����ة  ي�����ح�����ارب�����ون 
ال�������ش���وري ب�����ش��ار اال����ش���د ل��ك��ن مل 
يت�شح من �شيح�شل على اال�شلحة 
اذا ما اأقرت م�شودة القانون بينما 
ت��ك��اف��ح وا���ش��ن��ط��ن ل��ر���ش��م معامل 

�شيا�شتها ازاء ال�شراع.
و�������ش������وت������ت جل�����ن�����ة ال�����ع�����لق�����ات 
بعد  ال�شيوخ  مبجل�س  اخلارجية 
موافقة 15 ع�شوا ورف�س 3 على 
قانون يق�شي بار�شال اأ�شلحة اىل 
اأفراد معتدلني جرى فح�شهم يف 
املعار�ش������ة ال�ش�������ورية وه��������ذه هي 
فيها  يواف�������ق  ال��ت��ي  االوىل  امل���رة 
على  ال�شيوخ  جمل�س  يف  اأع�����ش��اء 
النوع  ه���ذا  م��ن  ع�ش�����كري  ع��م��ل 
اندلعت  التي  االهلية  احل��رب  يف 
و�شينظر  �ش�وريا  يف  ع��ام��ني  قبل 
جمل�س ال�ش�����يوخ بكام���ل اأع�شائه 
جمموعة  ظلت  حيث  القانون  يف 
الرئي�س  حت����ث  االع���������ش����اء  م����ن 
االمريكي ب���اراك اأوباما على فعل 
املعار�شة  مقاتلي  مل�شاعدة  املزيد 
�شحيته  راح  ال���ذي  ���ش��راع��ه��م  يف 
االقل.  على  األ��ف��ا   80 االن  حتى 
ومل يرف�س القانون �شوى ثلثة 
وهم  ال�شيوخ  جمل�س  يف  اأع�����ش��اء 
والع�شوان  ب��ول  رون  اجلمهوري 
الدميقراطيان توم اأودال وكري�س 
احلزبني  من  اأع�شاء  لكن  مريف 
عروا عن خماوفهم من اأن يوؤدي 
وق��وع��ه��ا يف  اىل  اال�شلحة  ار���ش��ال 
االي������دي اخل���اط���ئ���ة مب���ا يف ذلك 

بتنظيم  ����ش���لت  ل��ه��م  م��ق��ات��ل��ون 
القاعدة. وقال اأودال ال اأعتقد اأننا 
هي  واحلقيقة  �شن�شلح  م��ن  نعلم 
يوم.  بعد  يوما  يتغر  الو�شع  اأن 
املقاومة  مقاتلو  يقاتل  واأح��ي��ان��ا 
موؤيدو  وق���ال  ال��ب��ع�����س.  بع�شهم 
م�شودة القانون انهم يعتقدون اأن 
تعمل  اأن  عليها  املتحدة  الواليات 
من  للتخفيف  وا���ش��ع  ن��ط��اق  على 

خماطر عدم التحرك.
ال�شناتور  منينديز  روب��رت  وق��ال 
اللجنة  ورئ��ي�����س  ال���دمي���ق���راط���ي 
م�شودة  و����ش���ع  يف  ����ش���ارك  ال�����ذي 
القانون الو�شع يف �شوريا خطر 
وللمنطقة  ل�������ش���وري���ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
وجل����ه����ود ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة يف 

امتداد ال�شراع يف املنطقة.
وع������ر ال�������ش���ن���ات���ور اجل���م���ه���وري 
ج��ي��م�����س ري�������س ال������ذي ����ش���وت يف 
ع��ل��ى م�شودة  ب��امل��واف��ق��ة  ال��ن��ه��اي��ة 
خماوفه  ع���ن  اال���ش��ل��ح��ة  ق���ان���ون 
ب�����ش��اأن االح��ت��م��االت يف ���ش��وري��ا اذا 
متاأكدا  ل�شت  وقال  باال�شد  اأطيح 
ن�شاعدهم  ال��ذي��ن  النا�س  اأن  م��ن 
ه��ن��ا ���ش��ي��ك��ون��ون مم��ت��ن��ني مبجرد 

االنتهاء من العمل.
املتحدة  ال����والي����ات  حت����رك  وم����ع 
النهاء اأكر من عقد من احلرب 
يف العراق واأفغان�شتان فان معظم 
التدخل  ي��ع��ار���ش��ون  االم��ري��ك��ي��ني 
ا�شتطلع  واأظ����ه����ر  ����ش���وري���ا.  يف 
ال�������ك�������روين اأج�������رت�������ه روي��������رز 

مكافحة الت�شدد.
مقاتلي  لت�شليح  احلما�س  وي��ق��ل 
ال����ن����واب  امل���ع���ار����ش���ة يف جم���ل�������س 
عليه  ي�شيطر  ال����ذي  االم��ري��ك��ي 
لي�س  ل�����ذا  اجل���م���ه���وري  احل������زب 
م�شودة  كانت  اذا  ما  الوا�شح  من 
جمل�س  يف  امل�����وج�����ودة  ال���ق���ان���ون 
الكوجنر�س  ���ش��ي��ق��ره��ا  ال�����ش��ي��وخ 
ليوقعها  اأوب������ام������ا  اىل  وت�������ش���ل 

وتتحول اىل قانون.
���ش��وري��ا ج����دد م��ق��ات��ل��و حزب  ويف 
ال�شوريون  واجلنود  اللبناين  اهلل 
اجلوية  ب���ال���غ���ارات  امل���دع���وم���ون 
مقاتلي  ط��رد  ي�شتهدف  هجوما 
احلدود  ق��رب  بلدة  من  املعار�شة 
م��ع ل��ب��ن��ان واأث�����ار خم���اوف ب�شاأن 

وموؤ�ش�شة اب�شو�س اأن 60 يف املئة 
م���ن االم��ري��ك��ي��ني ي��ع��ت��ق��دون اأن 
اأال تتدخل مقارنة  بلدهم يجب 
يرون  ف��ق��ط  امل��ئ��ة  يف   12 بن�شبة 

اأنها يجب اأن تتدخل.
ار����ش���ال  اأوب�����ام�����ا  ادارة  وت�����ق�����اوم 
م�شاعدات ع�شكرية فتاكة ملقاتلي 
لكن معلومات  ال�شورية  املعار�شة 
ال�شهر  ه�����ذا  اأف��������ادت  خم����اب����رات 
ا�شتخدمت  اال�����ش����د  ق������وات  ب������اأن 
اأ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��اوي��ة ع��ل��ى االرج����ح 
����ش���د م��ق��ات��ل��ي امل���ع���ار����ش���ة وك����ان 
ال��رئ��ي�����س االم���ري���ك���ي ق���د و�شف 
ه��ذا االم��ر ب��اأن��ه خ��ط اأح��م��ر. اىل 
ذل����ك، اأغ��ل��ق��ت ت��رك��ي��ا اخ���ر معر 
ت�شيطر  ���ش��وري��ا  م��ع  لها  ح���دودي 
ال�شوري  الرئي�س  حكومة  عليه 
اال���ش��د وع���ززت االم���ن بعد  ب�شار 
ال�شهر.  ه��ذا  كبرين  تفجرين 
�شا قد قتلوا يف تفجر �شيارتني 
ريحانلي  ب���ب���ل���دة  م���ل���غ���وم���ت���ني 
احلدودية الركية باقليم هاتاي 
11 مايو  ي���وم  ال��ب��لد  يف ج��ن��وب 
اأيار مما اأثار خماوف من امتداد 
احلرب االهلية يف �شوريا اىل دول 
جم��اورة واتهمت تركيا احلكومة 
ال�شورية بال�شلوع يف التفجرين 
لها  ع��لق��ة  اأي  نفت  دم�شق  لكن 

باالمر. 
الركي  اجل����م����ارك  وزي�����ر  وق�����ال 
حياتي يازجي ان بوابة يايلداجي 
ال����واق����ع����ة ع���ل���ى ب���ع���د ن���ح���و 90 
�شتبقى  ريحانلي  ع��ن  كيلومرا 
مغلقة ملدة �شهر ولن ي�شمح �شوى 
اأو  �شوريا  القادمني من  للتراك 
ي�شافرون  الذين  ال�شوريني  غر 

عر تركيا باملرور.

تركيا تغلق معربًا حدوديًا مع �شوريا 

جمل�س ال�سيوخ يوؤيد ت�سليح املعار�سة ال�سورية

خالفات بني اجلماعات املت�سددة يف العراق
•• بغداد-ا ف ب:

العراق  باخبار اجلماعات اجلهادية يف  تعنى  تن�شرها مواقع  بيانات  تظهر 
ان  ي��رى مراقبون  ه��ذه اجلماعات،  اب��رز  وج��ود خلفات بني  ا�شابيع  منذ 

ا�شبابها تعود خ�شو�شا اىل املوقف من االحداث يف �شوريا.
ون�شر على عدة مواقع بينها موقع ان�شار املجاهدين يف وقت �شابق من �شهر 
ايار-مايو احلايل بيان حمل عنوان تنبيه امل�شلمني لكيد املاكرين للتحذير 

من خطورة هذه اخللفات امل�شتجدة.
امل�شو�شني  ارتفاع �شوت بع�س  االآون��ة االخ��رة  البيان الحظنا يف  وج��اء يف 
وا�شحاب الفنت من ابناء ملتنا، وكر اللغط ليوقعوا بني االمة االختلف 
حتى تتمزق الوحدة واالجتماع واالجماع، مع العلم ان االختلف يف امور 

الدين ال يزال مذموما .

جتدد ال�ستباكات يف �سمال لبنان 
•• طرابل�س-ي� بي اأي:

ا�شتمرت اال�شتباكات املتقطعة ام�س يف مدينة طرابل�س 
ال�شوري  للنظام  م��وؤي��دي��ن  ب��ني  ال�شمالية  ال�شاحلية 
وموؤيدين للمعار�شة لليوم الرابع على التوايل ما ادى 

اىل �شقوط 10 قتلى ونحو 130 جريحا على االقل.
والر�شقات  القن�س  اع��م��ال  اإن  اأم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
ال��ن��اري��ة امل��ت��ف��رق��ة واط����لق ق��ذائ��ف ���ش��اروخ��ي��ة ب�شكل 
متقطع �شهدتها املدينة الثانية يف لبنان قبل ظهر اليوم 
امل�����ش��ادر ان ع��دد القتلى واجل��رح��ى منذ بدء  . وق��ال��ت 
اال�شتباكات يف طرابل�س بلغ 10 قتلى بينهم ع�شكريان 

•• لندن-وكاالت:

حمزة  ال��رازي��ل،  يف  �شنة   20 منذ  املُقيم  اللبناين  نفى 
اللبناين حني  ب��ح��زب اهلل  ل��ه  اأي ع��لق��ة  ب��رك��ات،  اأح��م��د 
كوريتيبا،  مدينة  يف  املا�شي  اخلمي�س  ال�شرطة  اعتقلته 
عا�شمة والية بارانا الواقعة جنوب البلد، بعد اأن فككت 
�شبكة احتيال جتاري اأ�ش�شها واأدت اىل اإفل�س 8 من اأ�شل 
20 �شركة للألب�شة تعامل معها يف 4 واليات. مع ذلك، 
مل يزد حم�شول ما حققه باالحتيال التجاري على 10 
مليني ريال برازيلي، اأي تقريباً 5 مليني دوالر. وبداأت 
ملحقة ال�شرطة العتقال بركات، البالغ من العمر 50 
�شنة، بعد ت�شلُّم الرازيل معلومات من الواليات املتحدة 
تفيد بعلقته بحزب اهلل يف لبنان واأنه يقوم بتحويلت 
م��ال��ي��ة ل�����ش��ال��ح احل�����زب، وه���ي ال��ت��ه��م��ة نف�شها ال��ت��ي مت 
توجيهها ل�شقيق له اعتقلته الرازيل يف 2002 حني فّر 
اإليها، ثم �شلمته بعد عامني للباراغواي التي كانت ت�شعى 
وراءه اأي�شاً، بح�شب ما طالعته العربية.نت من معلومات 
 46 االآن  العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  اأ���ش��ع��د،  اأخ��ي��ه  ع��ن  اأر�شيفية 

التقليدية  النزاع  حم��اور  وكانت  جريحا.   130 ونحو 
�شهدت الليلة قبل املا�شية، ا�شتباكات عنيفة ا�شتخدمت 
فيها القذائف ال�شاروخية وقذائف الهاون التي طالت 
مناطق بعيدة عن م�شرح اال�شتباكات وو�شل بع�شها اىل 
و�شط املدينة، كما و�شل الر�شا�س الع�شوائي اىل اماكن 

بعيدة اي�شا.
التجارية  وامل����ح����ال  واجل���ام���ع���ات  امل����دار�����س  ت�����زال  وال 
وال�شناعية وا�شواق اخل�شار مقفلة يف طرابل�س ، فيما 
�شبه معدومة مع قن�س م�شتمر واطلق  امل��رور  حركة 
املدينة مع  ال��ذي يربط  ال��دويل  ن��ار على االوتو�شراد 

احلدود ال�شورية ال�شمالية .

)بيت  حمزة  ك��ازا  با�شم  حم��لت   3 بركات  وميلك  �شنة. 
االإلكرونية  واالأج��ه��زة  اجل��اه��زة  االألب�شة  لبيع  ح��م��زة( 
باجلملة يف كوريتيبا، وكذلك يف مدينة فوز دي ايغاو�ّشو 
الباراغواي  م��ع  ل��ل��رازي��ل  مثلثة  ح���دود  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة 
واالأرجنتني، اإ�شافة اىل مدينة �شيودا دل ل�شتي املجاورة 
لها يف الباراغواي، وال�شبهة حوله هي اإح�شاره من لبنان 
جمموعة �شبان فتح حملت باأ�شمائهم يف املدن الثلث، 
فراحوا يقر�شون الب�شائع من ال�شركات بدفع م�شتحق 
بيعهم  بعد  ال��دف��ع  ع��ن  يتوقفون  ث��م  اأك���ر،  اأو  �شهر  بعد 
الب�شائع حلمزة نف�شه ب�شعر اأقل، فت�شبح ملكه من دون 
للعربية  اللبنانيني  من  اثنان  واأك��د  القانون.  يطاله  اأن 
نت ممن لهم معرفة بحمزة بركات ومبجريات اعتقاله، 
تخطيطه لعملية احتيال جتاري كبرة قام بها، وذكروا 
برازيلية،  اإع���لم  �شائل  يف  عليه  اطلعوا  مم��ا  تفا�شيلها 
راجعتها العربية.نت اأي�شاً، كما راجعت ما كتبته �شحيفة 
وربطها  نف�شه،  لل�شبب  اع��ت��ق��ال��ه  ع��ن  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 
اعتقال  اأمركي عنه منذ مت  االعتقال مبلف معلوماتي 

�شقيقه قبل 11 �شنة تقريباً .
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العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1546 عمايل جزئي                      
جمهول  �������س.ذ.م.م    ال��ع��ام  ال���ري  للنقل  لينك  �شتي    -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعى / �شعد ال�شنو�شي حممد ا�شماعيل قد اقام عليك 
درهم(   52783( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عوده مببلغ )2000درهم( والر�شوم وامل�شايف والفائدة 9% من املطالبة 
الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة.  رقم ال�شكوى 
ال�شاعة   2013/6/2 املوافق  االحد  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   .  .)2013/142137(
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8:30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثلثة ايام على االقل  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/137 جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  مهدي علر�شا �شياد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى 
/ بنك ام القيوين الوطني ) �س.م ع( قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   33996.59( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
يف  اال�شتحقاق  تاريخ  من  �شهريا   %2.49 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
املوافق  الثلثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  وحتى   2011/11/25
او  لذا فانت مكلف باحل�شور   ch1.A.1 بالقاعة  ال�شاعة 8:30   2013/6/11
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
�شيكون  ف��ان احلكم  .  ويف حالة تخلفك  االق��ل  اي��ام على  بثلثة  قبل اجلل�شة 

مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/678   جتاري جزئي            

اىل املحكوم عليه   /1-  احمد را�شد غيث الغيث  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/4/28 يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�شالح/ م�شنع ال�شعفار للبلط واملوازييك الرخام ذ.م.م بالزام املدعى 
ال��ف وثلثة  ي��وؤدي للمدعى مبلغ  88.003 دره��م ) ثمانية وثمانون  ب��ان  ليه 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  عنه  التاخرية  الفائدة  مع   ) دره��م 
الدعوى وم�شروفاتها.    حكما مبثابة  بر�شوم  والزمته   التام  ال�شداد  وحتى 
احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/773   عقاري كلي              

اىل املحكوم عليه   /1-  �شركة �شابال وورلد �س .ذ.م.م  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
اعله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/3/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
ل�شالح/ عابدة حممد علي: بف�شخ العقد �شند الدعوى، والزام املدعى عليها برد مبلغ 
وقدره 603.958 درهم للمدعية ) �شتمائة وثلثة  الفا وت�شعمائة وثمانية وخم�شني 
درهما( وبالفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة يف 2012/8/30 وحتى 
املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  الدعوى  وم�شاريف  وبر�شوم  ال�شداد،  متام 
حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��لن �شدر  هذا  لن�شر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  606/ 2012 -مدين - م ر- �س- اأظ

امل�شتاأنف  االردن     اجلن�شية:  بجاوي  م�شطفى  دروي�س  زاهي  حممد   : امل�شتاأنف 
اجلن�شية:  بكر  فلح  حممد  ال�شيد  ميثلها  املتحدون  امل�شتثمرون  عليه:حمفظة 
الدعوى  برف�س  ق�شي  الذي  امل�شتاأنف  احلكم  الغاء   : اال�شتئناف  مو�شوع  االمارات 
املطالب بها مبلغ وقدره 60000 درهم املطلوب اعلنه/حمفظة امل�شتثمرون املتحدون 
ان  مبا  بالن�شر   العنوان:  االمارات     اجلن�شية:  بكر  فلح  حممد  ال�شيد  ميثلها 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ    ر-�س-  م   - ين  مد   2012/606 ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف 
امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/27 املوافق  االثنني 
الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدنية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1154 عقاري كلي              
اىل اخل�شم املدخل /1-  احمد عبدالرحيم العطار 2- �شركة عقارات احمد عبدالرحيم العطار 
ذ.م.م   جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / فاطمة �شيد مو�شى جاهان�شاهي وميثله: احمد 
اع��ادة الدعوى  اق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها ا�شليا:  امليدور املهري   قد  احل��اج خ��ادم بطي 
اىل ال�شيد اخلبر لت�شليح ما ا�شاب التقرير من ف�شاد يف اال�شتدالل وق�شور وخمالفة الثابت 
باالوراق. احتياطيا كليا: بف�شخ العقد والزام املدعي عليها ا�شليا واخل�شمان املدخلن بالت�شامن 
والتكافل فيما بنيهم برد مبلغ 68387 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام.  ويف جميع االحوال الزام املدعي عليها ا�شليا واخل�شمان املدخلن بالر�شوم 
ال�شاعة 9:30  املوافق 2013/6/24  االثنني  يوم  لها جل�شة  املحاماة.  وحددت  واتعاب  وامل�شاريف 
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 بثلثة ايام على االقل .  

 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
           يف الدعوى رقم 2012/708  مدين كلي

كرييتف  �شركة   -3 للتجارة  اي�شت  ايفر   -2 التجارية  للمعلومات  ماتن   -1 عليهم/  املدعى  اىل 
فاينان�س ايه جي  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �شلطان احمد جمرن حممد الكندي 
الدعوى  اق��ام  قد  املالية    للو�شاطة  /ا�شترلنج  موؤ�ش�شة  �شاحب  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته 
املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/15 احلكم التمهيدي التايل: 
حكمت املحكمة : ح�شوريا للمدعى ا�شليا وتقابل ومبثابة احل�شوري للخ�شوم املدخلني وقبل 
اجلدول  من  ثلثية  جلنة  بندب  واملتقابلة  اال�شلية  الدعويني  ومو�شوعى  الدفوع  يف  الف�شل 
البور�شة مامل  ان يكون احدهم ح�شابى واخر م�شرفى والثالث يف �شئون  ال��دور على  ا�شحاب 
بتلك  ال�شادر  احل��ك��م   منطوق  وف��ق  املهمة  تكون  ان  وعلى  ا�شبوع  خ��لل  ت�شميتهم  على  يتفق 
�شباحا يف   9.30 ال�شاعة   2013/5/29 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة جل�شة  لها  وح��دد  اجلل�شة.  

القاعة ch.1.C.15  يف حالة عدم �شداد االمانة
ق�سم الق�سايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم 2011/322 تنفيذ عقاري

امليدان- 2-  بناية برج  املكتوم-  �شارع  دب��ي-  ام��ارة   العاملية  عنوانه:  نيلكمال  التنفيذ: �شركة جت��ارة  طالب 
ا�س. اي. �شي كوربوري�شني  املنفذ �شده: �شركة دي.  الثاين مكتب 202  الرقة- الطابق  بجانب بناية ق�شر 
�س م ح    عنوانه: امارة دبي- �شارع ال�شيخ زايد- منطقة بحرات اجلمرا- برج �شابا- الطابق الثالث ع�شر 
مكتب رقم 1302 انه يف يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 ال�شاعة 00.00 �شباحاً ويف االيام الثلث التالية ان 
اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع   )�شركة االمارات 
ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )  www.emiratesauction.ae االل��ك��روين  املوقع  على  للمزادات 
تاأمني ال يقل عن 20%  من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باعرا�شه معززا  مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  ايام  قانون االج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة 
جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف العقار.  : برج خليفة امل�شاحة: 4786.92 مر مربع رقم االر�س:228 

القيمة 46373400 درهم  
ملحظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

اعالن بيع  عقار بالن�سر         
فى الدعوى رقم 2010/354 تنفيذ مدين

طالب التنفيذ: باركليز بنك بي ال �شي عنوانه: امارة  دبي- �شارع ال�شيخ زايد- - جممع اعمار للعمال- 
الوريث  ابراهيم ريحاين ممغاين  عن نف�شه وب�شفته  بايام حممد علي  املنفذ �شده:  بناية رقم 4- ط 1  
الظاهر للمرحوم/ حممد علي ابراهيم ريحاين عنوانه: امارة دبي- ابراج جمرا بيت�س- ريزدن�س- الرج 
ال�شاعة 6.00 م�شاًء ويف االيام الثلث  املوافق 2013/5/29  انه يف يوم االربعاء  ال�شقة رقم 2801  رمال )3( 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع   )�شركة 
ال�شراء  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي  االمارات للمزادات على املوقع االلكروين 
ايداع تاأمني ال يقل عن 20%  من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع 
التقدم باعرا�شه معززا  مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة ايام التالية 

جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات.  : 
مر�شى دبي رقم االر�س : 172 ارقام ال�شقق 3201 امل�شاحة 112.56 مر مربع القيمة : 1300000 درهم - 
مر�شي دبي رقم االر�س- 172 ارقام ال�شقق  : 3001 امل�شاحة : 112.56 مر مربع القيمة 1300000 درهم 

ملحظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: جموهرات زاويري   )�س.ذ.م.م(.
ب��ن اوق���اد- دي���رة- ال�شغاية         ال��ع��ن��وان: مكتب رق��م 302 ملك م��رمي ع��ب��داهلل عبيد 
القيد  رق��م    217032 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بال�شجل التجاري: 49461 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه 
اأعله، وذلك  ال�شركة املذكورة  باإنحلل  التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/06 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2013/5/6 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
تاكر وطاهر حما�شبون قانونيون  العنوان: مكتب ملك احمد عبداهلل املو�شى- 
ف��اك�����س/3939054 04 م�شطحباً معه كافة  البلو�س  هاتف: 3939053 04  دب��ي-  بر 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعلن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10800 بتاريخ 2013/5/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/تاكر وطاهر حما�شبون قانونيون 
 العنوان: مكتب ملك احمد عبداهلل املو�شى- بر دبي- البلو�س  هاتف: 3939053 04 
فاك�س/3939054 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية جموهرات زاويري )�س.ذ.م.م( 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/6 واملوثق لدى كاتب العدل 
مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2013/5/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا االإعلن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

               اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                               اىل املنفذ �شده:�شركة امكان للمقاوالت- �س.ذ.م.م    مبا ان طالبي التنفيذ اقامواالتنفيذات 
املو�شحة بالك�شفادناه، وذلك اللزامك ب�شداد املبالغ املو�شحه به خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان 

املحكمة �شتتخذ   االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور 

ق�شم التنفيذ العمايل

   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2013/378 تنفيذ عمايل
2013/383 تنفيذ عمايل
2013/384 تنفيذ عمايل
2013/385 تنفيذ عمايل
2013/387 تنفيذ عمايل
2013/388 تنفيذ عمايل
2013/389 تنفيذ عمايل
2013/390 تنفيذ عمايل
2013/392 تنفيذ عمايل
2013/394 تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

اجلهة طالبة التنفيذ
حممد جكر هوالدر عبدالرب هوالدر
حممد م�شود �شيكدير عبدالرفيق �شيكدير

حممد رقيب اال�شلم حممد عبدالقا�شم هولدير
كري�شنو كانتو موندول ماخون الل موندول

حممد �شيد اال�شلم مودور�س علي
ميثون روى �شاندرا كانتا روى

نكهيل راج �شناتان راي
حممد مظفر رحمن اف�شل ح�شني

اميان �شاردار ار�شيد �شاردار
�شم�س الدين يعقوب علي 

ر�شم التنفيذ
134 درهم
 99 درهم
105 درهم
96 درهم

111 درهم
135 درهم
104 درهم
103 درهم
104 درهم
138 درهم

ر�شم الدعوى
616 درهم
 443 درهم
471 درهم
431 درهم
471 درهم
621 درهم
470 درهم
465 درهم
467 درهم
636 درهم

املبلغ املنفذ به
 13340 درهم
 9814 درهم
10401 درهم
9578 درهم

11035 درهم
13458 درهم
10378 درهم
10280 درهم
10317 درهم
13770 درهم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                  اىل املنفذ �شدها: 360 للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م مبا ان طالبي 
ب�شداد  الل��زام��ك  وذل��ك  ادن���اه-  بالك�شف  املو�شحة  التنفيذات  اق��ام��وا  التنفيذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  به  املو�شحة  املبالغ 

�شتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم الدعوىر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
93 درهم
96 درهم

  93 درهم
 102 درهم

460 درهم
466 درهم

  460 درهم
 480 درهم

9244 درهم
9524 درهم 
9244 درهم 

10167 درهم  

اجلهة طالبة التنفيذ 
في�س احمد غلم �شرور

حممد ي�شاين حممد زمان
حممد طاهر حممد ح�شن

حممد �شليم ارزي

2013/456 تنفيذ عمايل
2013/457 تنفيذ عمايل
2013/458 تنفيذ عمايل
2013/467 تنفيذ عمايل

م
1
2
3
 4

العدد  10800 بتاريخ   2013/5/23     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/2818 

املحكوم عليه: �شركة �شتار ميديكال العنوان: بالن�شر
املنازعات  ف�����س  جل��ن��ة  عليكم  حكمت  ق��د   2013/2/27 ت��اري��خ  يف  ان���ه  نعلمكم    
االيجارية/ ابوظبي حكما مبثابة احل�شوري يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح 
املحكوم له : حممد علي حممد �شادق البلو�شي باالآتي: بالزام املدعى عليها بان 
يوؤدى له االجرة عن الفرة من 2012/4/25 وحتى 2013/4/24 بواقع 63 الف 
درهم �شنويا والزيادة القانونية بواقع 5% وتقدمي براءة ذمة عن ا�شتهلك املاء 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ومائتي  وامل�شروفات  الفرة  تلك  عن  والكهرباء 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  )15ي��وم��ا(  خ��لل  لل�شتئناف  قابل  حكما 

امل�شتند. �شدر بتوقيع وختم اللجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/411 عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/1-  احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�ش�شة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة اأملك للتمويل )�س.م.ع( قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء اخلا�س بالوحدة ال�شكنية 
رقم )جي ال تي - كي 3 -2 بي - 2607( برج فيو دو الك والزام املدعى عليه باعادة مبلغ 
وقدره 237.937 درهم باال�شافة اىل مبلغ 925.203.32 درهم تعوي�س عن فوات مقدار 
الربح والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/6/30 ال�شاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة   9.30
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/413 عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/1-  احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�ش�شة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة اأملك للتمويل )�س.م.ع( قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء اخلا�س بالوحدة ال�شكنية 
رقم )جي ال تي - كي 3 -2 بي - 1107( برج فيو دو الك وال��زام املدعى عليه باعادة 
مبلغ وقدره 531.496 درهم باال�شافة اىل مبلغ 1.058.698.79 درهم تعوي�س عن فوات 
املوافق 2013/7/1  االحد  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   . وامل�شاريف  والر�شوم  الربح  مقدار 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة   9.30 ال�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/280 عقاري كلي                
احمد  ع��ق��ارات  موؤ�ش�شة  مالك  العطار  عبدالرحيم  احمد  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
عبدالرحيم العطار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة اأملك للتمويل 
)�س.م.ع( قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء 
اخلا�س بالوحدة ال�شكنية رقم )جي ال تي - كي 3 -2 بي - 2614( برج فيو دو 
باعادة مبلغ وق��دره 633.338 دره��م باال�شافة اىل مبلغ  املدعى عليه  وال��زام  الك 
1.067.979.56 درهم تعوي�س عن فوات مقدار الربح والر�شوم وامل�شاريف . وحددت 
ch1.A.1 لذا  لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/6/13 ال�شاعة 9.30 بالقاعة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل . 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/16 عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/1-  �شركة اللوؤلوؤة العقارية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �شتار عامر مزعل قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها ف�شخ العقد 
درهم(   196.236( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ال��زام  مع   2007/12/17 امل��وؤرخ 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
لها  وح��ددت   . التام  ال�شداد  وحتى  ق�شط  اخ��ر  ت�شليم  تاريخ  وه��و   2008/4/6
 ch1.A.1 بالقاعة   9.30 ال�شاعة   2013/6/20 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على االقل . 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/292 عقاري كلي                
احمد  ع��ق��ارات  موؤ�ش�شة  مالك  العطار  عبدالرحيم  احمد  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
عبدالرحيم العطار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة اأملك للتمويل 
)�س.م.ع( قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء 
ب��ال��وح��دة ال�شكنية رق��م )ج��ي ال ت��ي - ك��ي 1 - ا���س ت��ي - 2003( والزام  اخل��ا���س 
على  دره���م   594.978 مببلغ  وال��زام��ه  دره���م   202.614 مبلغ  ب��اع��ادة  عليه  امل��دع��ى 
�شبيل التعوي�س مببلغ وقدره )594978.89( درهم والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب 
بالقاعة   9.30 ال�شاعة   2013/5/27 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة . 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/425 عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/1-  احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�ش�شة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة اأملك للتمويل )�س.م.ع( قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء اخلا�س بالوحدة ال�شكنية 
رقم )جي ال تي - كي 1 -2 بي - 614( برج في�شتا ديل الكو والزام املدعى عليه باعادة 
مبلغ وقدره 377.650 درهم باال�شافة اىل مبلغ 604.391.71 درهم تعوي�س عن فوات 
مقدار الربح والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/6/24 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة   9.30 ال�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

يف الدعوى رقم 2012/1821 جتاري كلي
املدعي/بنك ملي ايران املدعى عليه: 1- مد�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- حممد 
القرار  على  بناء  بان  بي�شه  ابراهيم  حممد  ر�شا  حممد   -3 بان  بي�شه  نوح  ابراهيم 
ال�شادر من قبل حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2013/4/13 بندبنا خبراً م�شرفياً يف 
الدعوى رقم 2012/1821 جتاري كلي ومبا انكم املدعى عليهم فاننا نود بان نعلمكم 
اننا قد حددنا يوم االثنني املوافق 2013/5/27 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر ظهرا 
موعدا للجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي ، ديرة ، بور�شعيد ، بناية 
الو�شل بزن�س �شنر ، مقابل ديرة �شيتي �شنر بجوار فندق رحاب روتانا ، �شارع رقم 
27 ، طابق رقم 9 ، مكتب رقم 902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد 
اعله واح�شار جميع االوراق وامل�شتندات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اداء 

مهمتنا هذا ويعتر عدم الرد مبثابة موافقة على احل�شور يف املوعد املحدد اعله.
اخلبري امل�شريف/ عمار حممد الن�شر

اإعالن اجتماع خربة
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/638   جتاري كلي                  

اىل املحكوم عليه /1- هورايزين برنتج اند �شريز جمهول حمل االقامة  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/2/19 يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�شالح/�شركة يونيباك النتاج احلاويات وال�شناديق الكرتونية بالزام املدعى عليها 
درهما(  واثنني  ومائة  الف  ع�شر  )ثمانية  رهم   18.102 للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان 
الق�شائية يف 2012/10/1  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  التاأخرية عنه  والفائدة 
حتى ال�شداد التام والزمتها بر�شوم الدعوى وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم 
املحاماه. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/856   جتاري جزئي                  

���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  نعلنكم  املحكوم عليه /1- ماي�س كرافت وورك  اىل 
املذكورة اعله  الدعوى  بتاريخ 2013/4/22 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
بالزام  كباديا  ماهني  مديرها/�شونال  وميلها  �����س.ذ.م.م  انترير  ل�شالح/برلين�س 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 60.653 درهم )�شتون الف درهم و�شتمائة ثلثة 
ال�شيك رقم 4587 مببلغ  تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  والفائدة عنه  وخم�شون درهما( 
والزمتها  التام  ال�شداد  وحتى   34.713 4588 مببلغ  ال�شيك  تاريخ  ومن  درهم   25.940
بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما مبثابة احل�شوري 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10800 بتاريخ  2012/5/23      

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/589  جتاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- عاليا بخ�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
حبيب بنك اي جي زيورخ وميثله: ح�شن جمعه ح�شن حممد الرئي�شي 
يف   2013/5/16 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبر املنتدب 
يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/30 ال�شاعة 

9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن خليفة 
اال�شيوي  االحت���اد  رئي�س  نهيان  ال  �شخبوط  ب��ن 
لن�شر  وبراجمه  �شموه  اط��ار خطة  ويف  لل�شطرجن 
عن  والوقوف  ال�شفراء  القارة  يف  اللعبة  وتطوير 
كثب على متطلبات االحتادات اال�شيوية ، اإ�شتقبل 
وزير  م�شاعد  فوجن�شا  �شومبو  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
ال�شعبية  الو����س  بجمهورية  وال��ري��ا���ش��ة  التعليم 
الدميقراطية والذي ي�شغل يف نف�س الوقت من�شب 
�شعادة  ال��وط��ن��ي��ة،  االومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ع��ام  االم���ني 
ه�شام علي الطاهر االمني العام للحتاد اال�شيوي 
ال�شطرجن  �شوؤون  الطرفان  بحث  وقد  لل�شطرجن 
االوملبية  اللجنة  تبنته  والذي  يف جمهورية الو�س 

اللجنة  ع�����ش��وي��ة  ون�����ال   2000 ع����ام  ال��وط��ن��ي��ة 
اال�شيوي  االحت��ادي��ن  وع�شوية  الوطنية  االوملبية 

والدويل يف نف�س العام.
من جانبه اأفاد الدكتور �شومبو اأن اللجنة االأوملبية 
يف  للعبة  امل�شتمر  التطور  تتابع  الو�س  بجمهورية 
اقبال كبر عليها حيث و�شل عدد  البلد وهناك 
اللعبني يف ال�شنوات الثلث املا�شية اىل 6000 
���ش��ت��ة اآالف الع���ب وه���ي م��ن االل���ع���اب ال��ت��ي تقرر 
ادراجها يف املناهج التعليمية وتتطلب جهود ودعم 
واال�شراف  امل�����ش��روع  ال�شتكمال  اال���ش��ي��وي  االحت���اد 
موؤكدا  وف��وائ��ده��ا  واهميتها  باللعبة  وا���ش��اد  عليه 
انها من االلعاب التي يتم الركيز عليها ل�شهولة 

متطلباتها ومن االلعاب الفردية التي من املمكن 
الدولية  املناف�شات  يف  ميداليات  للبلد  حتقق  ان 
ال��ع��ام للحتاد  اأخ����رى ك�شف االم���ني  . م��ن ج��ه��ة 
اال�شيوي لل�شطرجن اأن خطة العمل جاهزة و �شيتم 
لتنفيذها  لل�شطرجن  الو���س  احت��اد  على  اقراحها 
لتاأهيل  دورة  تنظيم  خلل  من  املقبلة  املرحلة  يف 
دورة  واق��ام��ة  اللعبة  لتعليم  وامل��در���ش��ني  امل��درب��ني 
التاأهيل  ب��رام��ج  لتتكامل  احل��ك��ام  لتاأهيل  اأخ���رى 
احتاد  ب��ت��زوي��د  ال��ق��ي��ام  م��ع  اللعبة  عنا�شر  ل��ك��اف��ة 
�شوي�س  برنامج  مثل  املتخ�ش�شة  بالرامج  الو���س 
مانيجر الذي ي�شاعد يف تنظيم وو�شع التقابلت 

يف امل�شابقات الدولية امل�شنفة 

اأن االحتاد اال�شيوي تعاقد  واأو�شح ه�شام الطاهر 
اأحد امل�شانع لتزويد دول جنوب �شرق  موؤخرا مع 
وتطوير  ن�شر  ع��ل��ى  ت�شاهم  ال��ت��ي  ب��امل��ع��دات  اأ���ش��ي��ا 
اللعبة ومن املفر�س ان ت�شل ح�شة احتاد الو�س 
اإىل العا�شمة فينت�شني خلل ايام. كما اأكد الطاهر 
انه بحث ا�شناد تنظيم احد البطوالت اال�شيوية اىل 
الو�س اذا توافقت مع املعاير التنظيمية املطلوبة 
اللقاء  نهاية  ويف  لل�شطرجن  اال�شيوي  االحت��اد  يف 
قدم اأمني عام اللجنة االأوملبية بجمهورية الو�س ، 
درع اللجنة االأوملبية الوطنية اإىل اأمني عام االحتاد 
االأ�شيوي  ب��دوره درع االحت��اد  ال��ذي قدم  االأ�شيوي 
بجمهورية  والريا�شة  التعليم  وزي��ر  م�شاعد  اإىل 

الو����س ال���ذي وع���د ب���زي���ارة دول���ة االم�����ارات خلل 
االأوملبية  اللجنة  م��ع  التن�شيق  بعد  املقبل  ال�شهر 

االإماراتية وذلك لبحث تطوير التعاون الريا�شي 
الثنائي مبا يحقق امل�شالح امل�شركة بني البلدين.

ق�����ام�����ت ال����رئ����ا�����ش����ة االق���ل���ي���م���ي���ة 
للوملبياد اخلا�س الدويل يف ختام 
مدينه  �شهدتها  التي  اجتماعاتها 
اأمين  املهند�س  وتراأ�شها  القاهرة 
االقليمي  ال��رئ��ي�����س  ال���وه���اب  ع��ب��د 
وب��ح�����ش��ور اع�����ش��ائ��ه��ا ، واالإ����ش���ادة 
املتحدة  العربية  االم���ارات  ل��دول��ة 
علي ا�شت�شافتها الأول كاأ�س اقليمي 
يف كرة القدم املوؤهلة لكاأ�س العامل 
ال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام ب��ال��رازي��ل 2014 
واأطلق الفيفا عليها ريو 2014 .

ك���م���ا ح���ي���ت االومل�����ب�����ي�����اد اخل���ا����س 
للدورة  ا�شت�شافته  علي  االماراتي 
�شتقام  والتي  لل�شباحة  االقليمية 
 26 وح���ت���ي   20 م���ن  ال���ف���رة  يف 
يواكب  و����ش���وف  ال���ق���ادم  ���ش��ب��ت��م��ر 
عقد تلك الدورة املوؤمتر االقليمي 
لل�شباب ، وبرنامج الك�شف ال�شحي 

وك�����ان�����ت اج����ت����م����اع����ات ال���رئ���ا����ش���ة 
مدي  علي  ا�شتمرت  قد  االقليمية 
ثلثة اأيام وهو االجتماع ال�شنوي 
ا�شتعرا�س  ���ش��ه��د  وال�����ذي  االأول 
م��ا مت م��ن اجن���ازه خ��لل الن�شف 
دورات  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا  م��ن  االأول 

وكوؤو�س اقليمية .
االقليمية  ال��رئ��ا���ش��ة  ق���ام���ت  ك��م��ا 
بتهنئة االوملبياد اخلا�س ال�شعودي 
حل�شوله علي بطاقة تاأهل ال�شرق 
بالرازيل  العامل  لكا�س  االأو���ش��ط 
باملركز  البحرين  وف��وز   ،  2014
الثالث  باملركز  واالإم����ارات  ال��ث��اين 
اخلا�س  ب��االومل��ب��ي��اد  واالإ�����ش����ادة   .
اأعمال  ال���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  ال���ع���م���اين 
اال�شت�شاري  امل���ج���ل�������س  اج���ت���م���اع 
االقليمية  وال��������دورة   ، مب�����ش��ق��ط 
وامل����وؤمت����ر   ، ال��ت��ن�����س االر�����ش����ي  يف 

االق���ل���ي���م���ي الإع���������داد ال�����ق�����ادة من 
اللعبني والرنامج ال�شحي.

ال�شت�شافتها  مب�����ش��ر  واالإ�����ش����ادة 
ك���رة القدم  ال��ك��اأ���س االق��ل��ي��م��ي��ة يف 
املوحدة لدول �شمال افريقيا والتي 
القادم  اك��ت��وب��ر  ب��ال��ق��اه��رة  ���ش��ت��ق��ام 
اأفريقيا  ���ش��م��ال  ت�شفيات  وه���ي   ،
لكاأ�س  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ت��اأه��ل  ل��ب��ط��اق��ة 
االجتماعات  يف  ����ش���ارك   ، ال���ع���امل 
االقليمية حممد  الرئا�شة  اأع�شاء 
وامل�شابقات  الريا�شة  مدير  نا�شر 
،عماد حميي الدين مدير الريا�شة 
مدير  ال��ف��ويل  �شريف  وال��ت��دري��ب 
فتوين  نيبال  وامل�شابقات،  االألعاب 
الغندور  �شلمي  امل���ب���ادرات،  م��دي��ر 
م���دي���ر ال���رن���ام���ج ال�����ش��ح��ي مها 
يعقوب املدير املايل ، احمد قدري 
���ش��اك��ر املدير  ن��ه��ل��ة   ، امل��ن��ح  م��دي��ر 

من�شق  ح��ج��ازي  ن��ادي��ن  و  االإداري 
واملطبوعات.  االإل���ك���روين  امل��وق��ع 
وقام كل ع�شو من اأع�شاء الرئا�شة 
به  ق��ام  م��ا  با�شتعرا�س  االقليمية 
متابعته  ع���ن  امل�����ش��ئ��ول  ال���رام���ج 
���ش��واء علي م�شتوي  م��ن اجن����ازات 
 ، والتطوير  الريا�شية  االح����داث 
وزيادة عدد اللعبني ، وما اجنزه 
العاملية  االل���ع���اب  يف  ب��رن��ام��ج  ك���ل 
بكوريا  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  ال�����ش��ت��وي��ة 
2013،وم�شاركات  اجل��ن��وب��ي��ة 
العاملية  االل���ع���اب  يف  ب��رن��ام��ج  ك���ل 
بلو�س  ���ش��ت��ق��ام  ال���ت���ي  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
من  وال���ت���ي   ،  2015 اأجن���ل���و����س 
العب   7000 م�����ش��ارك��ة  امل��ت��وق��ع 
ريا�شة   26 يف  يتناف�شون  والعبه 
الف  م�شاركه  املتوقع  ومن  اوملبية 

العب والعبه من املنطقة .

ه�شام الطاهر التقى م�شاعد وزير الريا�شة واأمني عام اللجنة الأوملبية

الحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن يبحث تفعيل اللعبة يف جمهورية لو�س

فى ختام اجتماعها ال�شنوي الأول بالقاهرة

الرئا�سة الإقليمية لالأوملبياد اخلا�س الدويل ت�سيد با�ست�سافة الإمارات لأول كاأ�س اإقليمي يف كرة 
القدم واملوؤهلة لكاأ�س العامل بالربازيل 2014

تاأهلت ثمانية فرق لن�شف نهائي فئة ال�شيدات 
 2013 للرماية  ال��راب��ع��ة  ابوظبي  بطولة  يف 
واملقامة حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
،يف  الريا�شي  ابوظبي  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 
وتنظيم  اأ�شراف  حتت  للرماية  كراكال  ميدان 
�شركة  مع  بالتعاون  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س 
ال��دول��ي��ة ون���ادي ك��راك��ال و�شركة توازن  رم��اي��ة 
دور  اىل  املتاأهلني  مقدمة  يف  وج��اء  القاب�شة. 
ن�شف نهائي البطولة فرق : ) توازن القاب�شة 
وزارة   ، التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  ،االأم���ان���ة 
���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ، ���ش��رك��ة اب��وظ��ب��ي ل��لإع��لم ، 
جمل�س ابوظبي الريا�شي ، ديوان ويل العهد ، 
زادكو ، وزارة االقت�شاد (، حيث �شهدت مناف�شات 
 10 ال��ت��م��ه��ي��دي  ال����دور  م�شابقة  يف  ال�����ش��ي��دات 
اأمتار، تناف�س كبر يف اأجواء ريا�شية اجتماعية 

اأكدت على مكانة البطولة وح�شورها الفاعل يف 
الكوادر  جميع  بني  والروابط  العلقات  تعزيز 
واملنت�شبني يف اجلهات احلكومية، بجانب دورها 
يف ت��وف��ر ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي تنمي 

قدرات امل�شاركني وامل�شاركات يف لعبة الرماية. 
من جانبه ثمن عبيد املزروعي مدير عام نادي 
والرعاية  اللحمدود  الدعم  للرماية  كراكال 
اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ال��ك��رمي��ة 
نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�شي ملناف�شات 
الرابعة،  بن�شختها  للرماية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة 
مو�شحا ان رعاية �شموه للحدث �شكلت حافزا 
واأ�شهمت  وامل�شاركات،  امل�شاركني  جلميع  كبرا 
و�شرورة  وتطلعاتهم  طموحاتهم  �شقف  برفع 
امل�شرف  والتمثيل  النا�شعة  ال�����ش��ورة  ت��ق��دمي 
اإليها، م�شرا بان م�شتويات  للجهات املنت�شبني 

الفرق امل�شاركة يف مناف�شات البطولة بن�شختها 
االحتكاك  بف�شل  كبرة  ب�شورة  تقدم  الرابعة 
مناف�شات  وفرتها  التي  والتجارب  والتدريبات 

البطولة على مدى ال�شنوات املا�شية .
ب��ان البطولة جنحت يف خلق  امل��زروع��ي  واأ���ش��ار 
واأ�شهمت  االجتماعي  بالتفاعل  مليئة  اأج���واء 
التعاون  اأوا����ش���ر  وت��ن��م��ي��ة  ال�����ش��راك��ات  ب��ت��ع��زي��ز 
امل�شاركني  ت��ط��ل��ع��ات  ي���خ���دم  مب���ا  وال���ع���لق���ات 
والتقدير  بال�شكر  متقدما  احل���دث،  واأه����داف 
يف  ال��ك��ب��ر  ودوره  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
اإر�����ش����اء جت��رب��ة ال��ن��ج��اح ل��ل��ب��ط��ول��ة م���ن خلل 
�شركة  جانب  اىل  واالإ���ش��راف  والتنظيم  الدعم 
ال��دول��ي��ة ون���ادي ك��راك��ال و�شركة توازن  رم��اي��ة 
التعاون الإجناح احلدث  امل�شاركني يف  القاب�شة 

الرابع من نوعه .

تاأهل ثمان فرق لن�سف نهائي ال�سيدات يف بطولة اأبوظبي الرابعة للرماية 

تقدمي  امل��ح��رف��ني  دوري  ق����ررت جل��ن��ة 
االأخ��رة )26(  موعد مباريات اجلولة 
هذا  للمحرفني  ات�����ش��االت  دوري  م��ن 
املو�شم �شاعة ون�شف ال�شاعة، بحيث تبداأ 
جميع املباريات ال�شاعة 06:15 م�شاًء، 
ال�����ش��اب��ق يف ال�شاعة  ب���داًل م��ن م��وع��ده��ا 
الفر�شة  الإتاحة  وذلك  م�شاًء،   07:45
من  والعاملية  االإم��ارات��ي��ة  ال��ك��رة  لع�شاق 

متابعة م��ب��اري��ات اجل��ول��ة االأخ����رة من 
البطولة املحلية، ومباراة نهائي بطولة 
دوري اأبطال اأوروبا 2013، التي �شتقام 
25 مايو  املوافق  ال�شبت  اليوم  يف نف�س 
ربعاً  اإال  ع�شر  احل��ادي��ة  ال�شاعة  اجل��اري 
ا���ش��ت��اد ومي��ب��ل��ي يف لندن،  ع��ل��ى  م�����ش��اًء 
ميونخ  وبايرن  دورمتوند  بورو�شيا  بني 

االأملانيني.

الهولندي  ام�������ش���ردام  اي���اك�������س  اع���ل���ن 
جت��دي��د ع��ق��د م��درب��ه ف��ران��ك دي بوير 
تنتهي يف حزيران  ا�شافية  �شنوات  اربع 

يونيو عام 2017.
وك�����ان دي ب���وي���ر ال�����ذي ح���ل ب����دال من 
مارتن يول يف تدريب الفريق الهولندي 
قاد   2010 ع����ام  اواخ������ر  يف  ال�����ش��ه��ر 
ال�������دوري  ل���ق���ب  اح��������راز  ال����ف����ري����ق اىل 
قبل  التوايل  على  الثانية  للمرة  املحلي 

ا�شبوعني.

اىل  ا���ش��ارت  �شحافية  معلومات  وك��ان��ت 
يف  االن��ك��ل��ي��زي  �شيتي  مان�ش�شر  رغ��ب��ة 
احل�شول على خدمات دي بوير للحلول 
ب���دال م��ن االي��ط��ايل روب��رت��و مان�شيني 
املقال من من�شبه موؤخرا، لكن جتديد 

العقد و�شع حدا لهذه ال�شائعات.
وكان دي بوير ا�شتهل م�شرته التدريبية 
برت  ال�شابق  ه��ول��ن��دا  مل���درب  م�شاعدا 
فان مارفيك عام 2008 قبل ان يتوىل 

تدريب فريق اياك�س حتت 19 عاما.

اجمعت ال�شحف االيطالية ال�شادرة ام�س على التاأكيد 
بان والر ماتزاري امل�شتقيل من من�شبه مدربا لنابويل 
قبل يومني �شيتوىل اال�شراف على انر ميلن املو�شم 
املقبل. وقالت �شحيفة ال غازيتا ديلو �شبورت الريا�شية 
الوا�شعة االطلع بان ماتزاري �شيوقع عقدا ملدة �شنتني 

مقابل 5ر3 مليي يورو �شنويا.
وذه��ب��ت وك��ال��ة ان�����ش��ا ال��وط��ن��ي��ة اب��ع��د م��ن ذل���ك عندما 
ا�شارت اىل ان املدرب احلايل اندريا �شرامات�شيوين لن 

ي�شرف على احل�شة التدريبية م�شرة اىل ان ماتزاري 
اق�شاها  مهلة  يف  اجل��دي��د  من�شبه  يف  ر�شميا  �شيعني 
نهاية اال�شبوع احلايل. وكان ماتزاري اعلن رحيله عن 
نابويل االثنني املا�شي بعد ان قاد الفريق اىل احتلل 
ال��دوري املحلي وراء يوفنتو�س البطل  املركز الثاين يف 
وبالتايل �شمان م�شاركته يف دوري ابطال اوروبا املو�شم 
املخيب  التا�شع  املركز  يف  فحل  ميلن  انر  اما  املقبل. 

ولن ي�شارك يف اي م�شابقة اوروبية املو�شم املقبل.

ال�ساعة 06:15 م�ساًء موعد انطالق مباريات 
اجلولة الأخرية بدًل من 07:45 م�ساًء

ماتـــزاري مر�ســـح لالنتقـــــال اإىل دي بوير يجدد عقده مع اأياك�س 
اإنتـــــر ميــــالن 
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اأعطى املدير الفني احلايل لفريق بايرن ميونخ االأملاين، 
يوب هاينك�س، موافقته املبدئية على تدريب ريال مدريد 
حال ف�شل امللكي يف التعاقد مع االإيطايل كارلو اأن�شيلوتي 
، وفقا ملا ذكرته �شحيفة )ماركا( االأ�شبانية على موقعها 

ام�س .
مع  التعاقد  يعتر  مدريد  ري��ال  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
اأن�شيلوتي اأولوية له ولكنه و�شع خطة بديلة للتعاقد مع 
االإيطايل  مع  التعاقد  يف  جناحه  ع��دم  حالة  يف  هاينك�س 

الذي يدرب حاليا باري�س �شان جرمان الفرن�شي.
واأ�شافت اأن ريال مدريد لن يدفع اأي مقابل مادي لف�شخ 
اأن�شيلوتي مع باري�س �شان جرمان ويف حالة عدم  تعاقد 

تو�شله التفاق مع م�شئويل النادي الفرن�شي فاإن اخليار 
االأمثل للنادي امللكي هو التعاقد مع هاينك�س البالغ 68 
ب��اي��رن ميونخ، حيث  عاما وال���ذي ق��دم مو�شما رائ��ع��ا م��ع 
توج الفريق ببطولة الدوري االأملاين كما اأنه تاهل لنهائي 
ال�شبت  دورمتوند  برو�شيا  �شيواجه  حيث  االأبطال  دوري 

املقبل، ف�شل عن نهائي كاأ�س اأملانيا اأمام �شتوجتارت.
هاينك�س  وك��ي��ل  ري��ي�����س  اإن��ري��ك��ي  اأن  ال�شحيفة  وك�����ش��ف��ت 
اأنه  ويتوقع  املا�شي  اجلمعة  ي��وم  برنابيو  �شانتياجو  زار 
اإمكانية  عن  للحديث  مدريد  ري��ال  م�شئويل  مع  اجتمع 
النادي  اإدارة  ب���اأن  علما  امل��ل��ك��ي،  ت��دري��ب  هاينك�س  ت���ويل 
قالت اإن �شبب زيارته هو �شراء تذاكر نهائي بطولة كاأ�س 

بال�شيق  ي�شعر  هاينك�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  اإ�شبانيا.  ملك 
مع  تعاقد  ال��ذي  ميونخ  بايرن  من  خروجه  طريقة  اإزاء 
ال��ف��ري��ق البافاري  ل��ت��دري��ب  ب��ي��ب ج���واردي���وال  االإ���ش��ب��اين 
اعتبارا من املو�شم املقبل، لذا لن ميانع يف العودة لتدريب 
ريال مدريد الذي قاده من قبل وفاز معه ببطولة دوري 

االأبطال عام 1998.
من  يت�شاويان  واأن�شيلوتي  هاينك�س  اإن  )م��ارك��ا(  وت��ق��ول 
حيث �شجل االإجنازات وم�شرتهما يف التدريب ولكن يظل 
اإذا ف�شل التعاقد  االإيطايل هو املف�شل الإدارة امللكي، لكن 
للرتغايل  خلفا  املن�شب  ه���ذا  هاينك�س  ف�شيتوىل  م��ع��ه 

جوزيه مورينيو الذي �شرحل بنهاية املو�شم احلايل.

امل��داف��ع هوجلر  اأن  ام�����س  ب��اي��رن ميونيخ  ن���ادي  اأع��ل��ن 
بعد  اأ���ش��ه��ر  لع�شرة  امل��ب��اري��ات  ع��ن  يغيب  ق��د  باد�شتوبر 
خ�����ش��وع��ه جل��راح��ة ل��ع��لج ا���ش��اب��ة خ��ط��رة يف الركبة 
للمرة الثانية يف �شتة اأ�شهر. لكن بطل املانيا الذي �شعد 
لنهائي دوري اأبطال اأوروبا اأكد اأن اللعب �شيتمكن من 
العودة للملعب مرة اأخرى.  واأ�شيب اللعب الدويل 
اليمنى  ركبته  يف  ال�شليبي  ال��رب��اط  يف  بقطع  االمل���اين 
يف  مماثلة  ا�شابة  م��ن  تعافيه  خ��لل  املا�شي  اال���ش��ب��وع 
نف�س الركبة. وكان باد�شتوبر غاب عن اأكر من ن�شف 
هذا املو�شم بعد اأن عانى من اال�شابة االأوىل يف دي�شمر 
البالغ  اللعب  ان  االخ��رة  االنتكا�شة  وتعني  املا�شي. 

24 عاما �شي�شابق الزمن للتعايف يف الوقت  من العمر 
املنا�شب قبل انطلق كاأ�س العامل 2014 يف الرازيل 

حيث تبدو املانيا يف طريقها للتاأهل اىل النهائيات.
باد�شتوبر  بيان خ�شع هوجلر  االمل��اين يف  النادي  وق��ال 
جل��راح��ة ي��وم االث��ن��ني )يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة( ويتوقع 
اأ�شهر.  ع�����ش��رة  ت�����ش��ل اىل  ق���د  مل���دة  ي��غ��ي��ب  ان  االط���ب���اء 
بايرن  و�شيلتقي  خطر  يف  لي�شت  االحرافية  م�شرته 
هذا  االمل���اين  االوىل  ال��درج��ة  دوري  لقب  ح�شم  ال���ذي 
نهائي  يف  دورمتوند  برو�شيا  املحلي  غرميه  مع  املو�شم 
املاين خال�س لدوري ابطال اوروبا �شيقام يف لندن يوم 

ال�شبت.

باد�ستوبر يبتعد عن املالعب 10 اأ�سهرهاينك�س يوافق على تدريب ريال مدريد 

الفلحي  ح���ارب  حممد  �شعيد  اأك���د 
للريا�شات  االإم�����ارات  احت���اد  رئ��ي�����س 
ال��ب��ح��ري��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س ن����ادي دبي 
ال������دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة اأن 
م���واق���ف ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
النجاح  وراء  ال�شر  كلمة  هي  املالية 
القفال  ����ش���ب���اق  حل�����دث  امل���ت���وا����ش���ل 
لل�شفن ال�شراعية املحلية 60 قدما 
والذي يقام �شنويا ومنذ عام 1991 
ودع���م م�شتمر من  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
ذروتها  اال�شتعدادات  وبلغت  �شموه. 
للريا�شات  ال�����دويل  دب����ي  ن�����ادي  يف 
اأي���ام على  ب��ق��اء ث��لث��ة  البحرية م��ع 
البحرية  الريا�شات  انطلقة عر�س 
-2012 م���و����ش���م  خ����ت����ام  وم�������ش���ك 

ي�شل  وال��ذي  القفال  �شباق   2013
ال��دورة رقم  اإىل  ن�شخته احلالية  يف 
املرتقب  ال�شباق  �شينطلق  23 حيث 
املقبل من جزيرة �شر  ال�شبت  يوم 
قبالة  النهاية  خ��ط  ب��اجت��اه  بونعر 
�شتقطع  ال���ع���رب ح��ي��ث  ب����رج  ف���ن���دق 
م�����ش��اف��ة تزيد  امل�������ش���ارك���ة  امل���ح���ام���ل 
�شعيد  وق��ال  بحريا.  ميل   51 ع��ن 
حممد حارب الفلحي الذي يعتر 
ال�شباق  تاأ�شي�س  يف  امل�شاهمني  م��ن 
بقيادته للجان املنظمة منذ الن�شخة 
االأوىل عام 1991 اأن الفكرة برزت 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  م��ن 
توجيهات  م��ع  ان�شجاما  م��ك��ت��وم  اآل 
احلفاظ  باأهمية  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
وخا�شة  واإح����ي����ائ����ه،  ال������راث  ع��ل��ى 
الراث البحري الذي اأرتبط بحياة 
اأه���ل االإم�����ارات وامل��ن��ط��ق��ة، وجت�شيد 
ذل���ك م���ن خ���لل ���ش��ب��اق��ات خمتلفة 
ت�شجع الكبار وال�شباب وال�شغار على 
بفاعلية  وامل�شاهمة  اإليها  االن��دف��اع 
باملواقف  م�شيدا  ال���راث  اأح��ي��اء  يف 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  الثابتة من 
الف�شل  ���ش��اح��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 

احل����دث  ل���ي���ك���ون  االأوىل  وامل�����ب�����ادرة 
مبثابة )ر�شالة( لكل االأجيال جت�شد 
معانيها ما�شي االآباء واالأج��داد من 
اأح��ي��اء ذك��ري��ات قدمية وتاريخ  اج��ل 

اأقربه وقع قبل عام 1963. 
�شمو  ط��رح  عندما  ب��ال��ق��ول  وم�شي 
الفكرة  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ ح���م���دان 
ع���ل���ى امل���������ش����وؤول����ني يف ن��������ادي دب���ي 
اأهتم  البحرية،  للريا�شات  ال��دويل 
الوقت  النادي يف ذلك  امل�شئولون يف 
وم��ن��ه��م ���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ���ش��ي��ف عبد 
الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شعفار  اهلل 
يف  لل�شباقات  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
ال��وق��ت و�شخ�شي  ذل���ك  ب��ال��ن��ادي يف 
قيد  وو�شعها  بدرا�شتها  ال�شعيف 
�شموه  اإمي�������ان  ول�������ش���دة  ال���ت���ن���ف���ي���ذ، 
ال�����ش��ب��اق يف احلفاظ  ه����ذا  ب��اأه��م��ي��ة 
ع��ل��ى ال������راث، واأه���م���ي���ة وج�����وده يف 
منه  امل��رج��وة  للر�شالة  ال�شباق  اأداء 
ح���ر����س ����ش���م���وه ع���ل���ى ال���ت���واج���د يف 
اأقيمت طوال  التي  ال�شباقات  جميع 
اإىل  املا�شية، بل واحل�شور  ال�شنوات 
ج���زي���رة )���ش��ر ب��ون��ع��ر( ق��ب��ل يوم 
النواخذة  مع  لللتقاء  ال�شباق  من 
ال�����ش��ف��ن وال���ت���ح���اور معهم  وم�����لك 
وال�شباق  ال���راث  م��ا يهم  ك��ل  ح��ول 
اأف�شل  اإىل  ب���ه  ال���و����ش���ول  واأه���م���ي���ة 
ال�شامية  للر�شالة  حتقيقا  م�شتوى 
كلما  واأو�����ش����ح  اإق���ام���ت���ه.   وراء  م���ن 
ا�شتح�شر رحلة  حان موعد احلدث 
حلظات  اأن  خا�شة  القفال  مع  عمر 
من  بالعديد  مليئة  كانت  التاأ�شي�س 
العودة  رح��ل��ة  �شكلت  ح��ي��ث  االأف���ك���ار 
لطقو�س  وفقا  تتم  والتي  القفال  اأو 
خا�شة حكاية ال�شباق، فعندما ياأخذ 
للإبحار،  اال�شتعداد  و�شع  اجلميع 
وهو  )ال�شردال(  من  االإ�شارة  وتاأتي 
ال��ب��ح��ارة يف  ي�شرع  ال��ن��واخ��ذة،  كبر 
رفع اأ�شرعة �شفنهم اآخذون طريقهم 
ك��ل وف���ق روؤيته  ال��وط��ن،  اأر�����س  اإىل 

وتقييمه حلركة الرياح، مبا ي�شاعده 
ال�شاطئ.  اإىل  اأوال  ال��و���ش��ول  ع��ل��ى 
اللجنة  ت����ق����وم  ال���ط���ق���و����س  وه�������ذه 
عليها  باملحافظة  لل�شباق  املنظمة 
املنوال  نف�س  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اق  فتطلق 
اخ���ت���لف وح��ي��د وه���و االكتفاء  م���ع 
رفع  يعقبها  دخانية  اإ���ش��ارة  ب��اإط��لق 
العلم االأخ�شر اإيذانا ببدء ال�شباق. 

حمدان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  اأن  واأ�����ش����اف 
اآل مكتوم ظ��ل قريبا من  را���ش��د  ب��ن 
ذل�����ك عدة  ع���ل���ى  دل  وق�����د  احل������دث 
مواقف منها عندما ك�شفت التجربة 
اأن القوارب 43 قدما اأ�شغر واأ�شعف 
ال�شباق  ه���ذا  م��ث��ل  ت��ت��ح��م��ل  اأن  م���ن 
طالب  وال��ط��وي��ل،  وال�شعب  ال�����ش��اق 
اأن  باأهمية  والنواخذة  امللك  �شموه 
تكون املحامل بنف�س احلجم والقوة 
املا�شي،  ال�شفن يف  التي كانت عليها 
حتى يتوفر لها ولكل من عليها من 
بحارة االأمن وال�شلمة، وبالفعل يف 
ال�شباق الثاين مت تعميم املوا�شفات 
بها  ط��ال��ب  ال��ت��ي  لل�شفن  اجل���دي���دة 
اإبلغهم  ���ش��م��وه ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، م��ع 
�شرطا  �شتكون  املوا�شفات  ه��ذه  ب��اأن 
ال�شباق  امل�����ش��ارك��ة يف  راغ���ب يف  ل��ك��ل 
اع���ت���ب���ارا من  ال�������راث  اأح����ي����اء  ويف 
ال�����ش��ب��اق ال���راب���ع اأي ب��ع��د ع��ام��ني يف 
مب�شاركة  وال�����ش��م��اح  1994م،  ع���ام 
ال�شباقات  يف  ق��دم��ا   43 ال���ق���وارب 
ال�شاحلية فقط.   وقال: على الرغم 
عام  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإع�������لن  اأن  م����ن 
اإعطاء  م��ن  ال��ه��دف  ك���ان  1994م 
ال�شفن  لبناء  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  امل���لك 
امل��و���ش��وع��ة من  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  طبقا 
ال�شغط  واأن  خ��ا���ش��ة  ال���ن���ادي،  ق��ب��ل 
ع���ل���ى ور�������س ال��ت�����ش��ن��ي��ع )امل���ن���اج���ر( 
اأن امللك فاجئوا  اإال  �شيكون كبرا، 
را�شد  ب����ن  ح����م����دان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و 
ن����ادي  يف  وامل�������ش���وؤول���ني  م���ك���ت���وم  اآل 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال����دويل  دب���ي 
مبكرا  �شفينة   16 ببناء  بقيامهم 
العام  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات خ����لل  وط��ب��ق��ا 
، يف   1993 االأول وحتديدا مو�شم 
واعتزازهم  ل�شموه  اإىل حبهم  اإ�شارة 
بتوجيهاته النرة من اأجل احلفاظ 
وتقديرا  االأ����ش���ي���ل،  ال������راث  ع��ل��ى 
لذلك فقد اأمر �شموه باأن يقام �شباق 
جوائز  ل��ه  تخ�ش�س  ل��ه��م  منف�شل 
ك��ب��رة، اإىل ج��ان��ب ال�����ش��ب��اق االآخ���ر 
�شيكون  وال���ذي  قدما   43 للقوارب 
االأخ�����ر ل��ه��ا م���ن ج���زي���رة ���ش��ر بو 
ال�شيخ حمدان  �شمو  ك��ان  وق��د  نعر 

باأهمية  امل��وؤم��ن  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
احل����ف����اظ ع���ل���ى االأ������ش�����ال�����ة، وع����دم 
اإقحام كل ما من �شاأنه تغير معامل 

التاريخ، راف�شا كل هذه املحاوالت. 
يتذكر  ي�����زال  ال  ان����ه  ح�����ارب  وق�����ال 
القفال  مللحمة  اجلميلة  ال��ب��داي��ات 
�شمو  اأط���ل���ق  ع��ن��دم��ا   1991 ع����ام 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان 
معركا  ليكون  ال�شباق  اإقامة  فكرة 
املالية  اجلوائز  على  لي�س  للتناف�س 
ال�شخمة التي ظل ير�شدها بل من 
اجل هدف �شامي هو اإحياء املوروث 
الهم  ك��ان  وق��د  لدولتنا  احل�����ش��اري 
قافلة  ت�شل  اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف  وق��ت��ه��ا 
بعد  الياب�شة  اإىل  ب�شلم  امل�شاركني 
 51 خللها  تقطع  طويلة  م�شرة 
ميل بحريا من جزيرة �شر بونعر 
وحتى امليناء ال�شياحي يف دبي و�شط 
م�شار �شعب خا�شة وانه مير بقنوات 
العملقة  وال�شفن  ال��ب��واخ��ر  م��رور 

والتي جتوب مياه اخلليج. 
نتذكر  اأن  الب����د  ب��ال��ط��ب��ع  واأ�����ش����اف 
والتي   1991 عام  االأوىل  الن�شخة 
للحدث  االن���ط���لق���ة  ن��ق��ط��ة  ك���ان���ت 
حيث �شملت فئة القوارب ال�شراعية 
التي  الفئة  وه��ي  قدما   43 املحلية 
كان يتناف�س عليها النواخذة اآنذاك 
الفريق  ���ش��ع��ادة  ب��رف��ق��ة  كفلت  وق���د 
ال�شعفار وكيل وزارة  �شيف عبد اهلل 
اللذين  ال��رك��ائ��ز  واح����د  ال��داخ��ل��ي��ة 
دعموا تاأ�شي�س وانطلقة ال�شباقات 
ال��ب��ح��ري��ة م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����س ن���ادي دبي 
الدويل للريا�شات البحرية بتنظيم 
امل�شار  باختيار  وق��م��ت  احل���دث  ه��ذا 
ك��ل ج��وان��ب��ه خا�شة  وال��ت��ع��رف علي 
امل�شار الطويل والذي مير بعدد من 
املحطات من خط البداية يف جزيرة 
ب��ون��ع��ر وح��ت��ى خ��ط النهاية  ���ش��ر 
قبالة ���ش��واط��ئ دب��ي واذك���ر م��رة اأن 
النهاية  خ��ط  اإىل  ال��ق��وارب  و���ش��ول 
ل��ي��ل ب�شبب  امل�����رات  ك���ان يف اح����دي 
امل�شار  اتخاذ  يف  النواخذة  اختيارات 
وا�شعة  رقعة  وانت�شارهم يف  املنا�شب 
جعلتنا  التي  للدرجة  امل�شاحة  م��ن 
الياب�شة  اإىل  بو�شولهم  نعلم  ال  قد 
من  ب��ع��د  فيما  وطلبنا  ع��دم��ه��ا  م��ن 
واإخطار  بالو�شول  التبليغ  اجلميع 
واأو�شح  ف���وري���ا.   امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
مثل  كبر  �شباق  على  ال�شيطرة  اأن 
ال���ق���ف���ال وال������ذي ي��ج��م��ع ال���ي���وم ما 
اأمرا  يعد  حممل   100 اإىل  ي�شل 
وخول  اخل���رات  ت��راك��م  لكن  �شعبا 

مو�شوع  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
�شورة  ت���ق���دمي  يف  اأ���ش��ه��م  االإب����ح����ار 
اجتذب  ح��ي��ث  ل�����ش��ب��اق��ات  ج���دي���دة 
الدعم  وب��ف�����ش��ل  ال���ري���ا����ش���ة  ه�����ذه 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  م���ن  امل��ت��وا���ش��ل 
واأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام االإم�����ارات 
وامل�����ش��ئ��ول��ني االأن���دي���ة ال��ب��ح��ري��ة يف 
الدولة الع�شرات من ال�شباب وباتت 
يق�شدها  املجتمع  اأف���راد  لكل  هدفا 
واأ�شبحت  بل  الكبر  قبل  ال�شغر 
����ش���ورة ح��ق��ي��ق��ي��ة م���ن ���ش��ور تعزيز 
وم�شاركة  بح�شور  الوطنية  الهوية 
اغلبهم  ف��ردا   3000 عن  يزيد  ما 
م��ن اأب��ن��اء ال��دول��ة وال��ل��ذي��ن حولوا 
بتواجدهم هذا احلدث اإىل كرنفال 
وعيد ينتظره اجلميع ب�شغف وحب 

يف �شهر مايو من كل عام.
اأفراد  ب��ت��وارث  �شعادته  ع��ن  واأع���رب 
امل��ج��ت��م��ع وحت��م��ل��ه��م امل�����ش��ئ��ول��ي��ة يف 
احل�شاري  امل���وروث  ل��ه��ذا  الت�شدي 
القفال  م��ل��ح��م��ة  اأن  اإىل  م�������ش���را 
 1991 ع������ام  ت���اأ����ش���ي�������ش���ه���ا  وم����ن����ذ 
اأ�ش�شها  ال���ت���ي  االأك����ادمي����ي����ة  م��ث��ل��ت 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
على  �شاهدة  �شتبقي  وال��ت��ي  مكتوم 
م��دي ح��ب وارت��ب��اط اأه���ل االإم���ارات 
مبا�شي الدولة وحياة املا�شي والتي 
امللذ  �شكل  وال��ذي  بالبحر  ارتبطت 
الوفر.  ال������رزق  وم�������ش���در  االأم������ن 
وطالب حارب امل�شاركني يف الن�شخة 
االنتقال  يف  احل���ذر  ت��وخ��ي  احلالية 
اجل  م��ن  بونعر  ج��زي��رة �شر  اإىل 
و���ش��ول ام���ن ق��ب��ل ال��ب��داي��ة م�شرا 
يوم  قوية  برياح  توقعات  هنالك  اأن 
االأمواج  يف  ن�شبي  وارت��ف��اع  اجلمعة 
االأمر الذي يتطلب جمهودا خا�شا 
اإىل  البحارة  فيه  يحتاج  ال�شباق  يف 
احل������ذر م�����ش��ي��دا يف ح���دي���ث���ه ب����دور 
والتي  ل��ل��ح��دث  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الإقامة  الظروف  اأف�شل  عن  بحثت 
روؤي����ة  ���ش��ع��ي��ا وراء حت��ق��ي��ق  احل����دث 
���ش��م��و راع����ي احل����دث وال�����ذي يدعو 
فر�س  اأق�������ش���ي  ت���وف���ر  اإىل  دائ���م���ا 
ال�شباقات  يف  وال�������ش���لم���ة  االأم������ن 
ال���ب���ح���ري���ة وت�����ش��ه��ي��ل امل���ه���م���ة على 

جناح  ل�شمان  امل�شاركني  ال��ن��واخ��ذة 
ال��ت��ظ��اه��رة. واخ��ت��ت��م ح���ارب حديثه 
التوفيق جلميع  اأمنياته  معربا عن 
ال�����ش��ب��اق م��ن نواخذة  امل�����ش��ارك��ني يف 
15 بطل  اأن تتويج  وبحارة موؤكدا 
يف ال�شنوات املا�شية يوؤكد مدي قوة 
ال��ت��ن��اف�����س وظ���ه���ور اأك����ر م���ن بطل 
خ��ا���ش��ة يف ال�����ش��ن��وات االأخ�����رة مما 
اإث��ارة كبرة  يجعل اجلميع يرقب 
حارب  �شد  كما  املطلوب  احل��دث  يف 
دبي  بنادي  املنظمة  اللجنة  اأزر  من 
والتي  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
م�شيدا  الكبر  احل���دث  خلف  تقف 
املتعاونة  باجلهات  نف�شه  الوقت  يف 
وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي تدعم 

ال�شباق

 قافلة )دبي البحري(

�شر  ج��زي��رة  يف  ال�����ش��لم��ة  فح�س 
�شر  جزيرة  يف  تبداأ  اليوم  بونعر 
ب��ون��ع��ر اع��ت��ب��ارا م���ن ع�����ش��ر اليوم 
ال�شلمة  اإجراءات فح�س  اخلمي�س 
�شباق  يف  امل�����ش��ارك��ة  امل���ح���ام���ل  ع��ل��ى 
ال�شراعية  ل��ل�����ش��ف��ن   23 ال���ق���ف���ال 
املحلية 60 قدما والذي يقام �شنويا 
ال�شيخ  �شمو  بدعم ورعاية من قبل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان 
امل��ال��ي��ة. وتنتقل  ح��اك��م دب���ي وزي����ر 
قافلة النادي �شباح اليوم اإىل جزيرة 
والتح�شر  للتجهيز  بونعر  �شر 
الكبر يف ن�شخته  ال�شباق  النطلق 
رقم 23 حيث اأنهت اللجنة املنظمة 
اللواء  �شعاد  م��ن  مبا�شر  وب��اإ���ش��راف 
رئي�س  ث������اين  ب�����ن  حم���م���د  اح����م����د 
جمل�س االإدارة كافة االأمور املتعلقة 
اللجنة  واأع��ل��ن��ت  ال�����ش��ب��اق.  ب��ب��داي��ة 
النهاية  ال��ق��ائ��م��ة  لل�شباق  املنظمة 
الن�شخة  يف  امل�شاركة  املحامل  لعدد 
�شوف  حممل   103 وع��دده��ا   23
ب��ع��د غد  ي���وم  ت��ر���ش��م ل��وح��ة جميلة 
�شر  ج����زي����رة  ق���ب���ال���ة  –ال�شبت- 
نيل  وراء  �شعيا  تبحر  حيث  بونعر 
اغلي نامو�س بالتتويج بلقب القفال 

تزيد  م�����ش��اف��ة  ���ش��ت��ق��ط��ع  ح��ي��ث   23
خط  ب��اجت��اه  بحريا  ميل   51 ع��ن 
العرب(.  )برج  فندق  قبالة  النهاية 
بونعر  ���ش��ر  ج��زي��رة  اإىل  وي���غ���ادر 
اليوم وفد اللجنة املنظمة عر عدد 
من القطع البحرية ال�شخمة حيث 
اأع�شاء  ���ش��ادو(  ال��ب��اخ��رة )دب���ي  تقل 
الدوائر  ومم��ث��ل��ي  املنظمة  اللجنة 
امل�����ش��ارك��ني يف  احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات 
على  وال�شيطرة  التنظيم  علميات 
ال�شباق فيما خ�ش�س اليخت العتيد 
ال�شباقات  اإدارة  للجنة  )زع��ب��ي��ل( 
و�شرافق  وال��ت��ج��ه��ي��زات.  وامل������وارد 
والذي  )فتح(  اليخت  اليوم  الوفد 
خلدمة  املتنقل  امل�شت�شفي  �شيكون 
امل�شاركني يف البطولة طوال مراحل 
و�شيتواجد يف جزيرة �شر  ال�شباق 
بونعر داخ���ل خ��ور اجل��زي��رة حيث 
الطبية  اخل����دام����ات  ك��اف��ة  ���ش��ي��وف��ر 
لكل امل�شاركني بينما �شتقل الباخرة 
)ال�شندغة( وفد قناة دبي الريا�شية 
متميزة  ت��غ��ط��ي��ة  ���ش��ت��وؤم��ن  وال���ت���ي 
اللجنة  وحر�شت  الكبر.  للحدث 
امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ال�����ش��ك��ر اإىل 
اجلهات املتعاونة وهي اإدارة ال�شوؤون 
عهد  ويل  �شمو  مكتب  يف  البحرية 
االأم����ري����ة  ال���ي���خ���وت  واإدارة  دب�����ي 
والقيادة  تيم  الفيكتوري  وموؤ�ش�شة 
مبختلف  دب�����ي  ل�������ش���رط���ة  ال���ع���ام���ة 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  اإدارت���ه���ا وال��ق��ي��ادة 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  واالإدارة  ال�����ش��ارق��ة 
الريا�شي  دب�����ي  وجم���ل�������س  امل������دين 
الريا�شي  للن�شاط  الراعية  املظلة 
يف دبي واحت��اد االإم��ارات للريا�شات 
ال��ب��ح��ري��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي للإعلم 
اال�شراتيجي  ال�����ش��ري��ك  يف  ممثلة 
الريا�شية  دب�����ي  امل�������ش���اه���ر  ق���ن���اة 
وبلدية دبي وموؤ�ش�شة دبي خلدمات 
االإ����ش���ع���اف وج������دول ف��ع��ال��ي��ات دبي 
والتي  للت�شاالت  ال�شفا  و���ش��رك��ة 
دبي  وهيلي  )ال��ري��ا(  خدمة  توفر 
وهيئة  ال����ط����ران  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ح���م���ي���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
االإمارات للغو�س  ال�شارقة وجمعية 

وجمموعة االإمارات للبيئة.

 ترقب ملجل�س )الفهيدي( غدا

ي����رق����ب ال���������ش����ارع ال����ري����ا�����ش����ي يف 
ل�شمو  ال�����ش��ن��وي  ال��ل��ق��اء  االإم��������ارات 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 
املالية خلل  نائب حاكم دبي وزي��ر 
بونعر  ���ش��ر  ج���زي���رة  اإىل  زي���ارت���ه 
للطمئنان على جتهيزات النواخذة 
وال��ب��ح��ارة م��ع ق��ن��اة دب��ي الريا�شية 
�شا�شة  على  ح�شريا  �شيبث  وال���ذي 
يف  اجلمعة  غ��د  ي��وم  امل�شاهر  ق��ن��اة 
ومن  م�شاء.  الع�شرة  ال�شاعة  مت��ام 
راع����ي  ���ش��م��و  ي���ت���ط���رق  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر 
العديد  اإىل  ال��ل��ق��اء  خ���لل  احل���دث 
ت�شغل  التي  املهمة  املو�شوعات  م��ن 
ال�شاحة الريا�شية ب�شكل عام خا�س 
احتاد الكرة وجلنة دوري املحرفني 
واملنتخبات  االأن����دي����ة  وم�������ش���ارك���ات 
ونادي الن�شر اإ�شافة اإىل اهتمامات 
�شموه ب�شباقات اخليول وم�شاركاته 

العاملية اإىل جانب �شباقات البحر.

لقب  يف  دبي(   2020 )اك�شبو   
احلدث

منطلق  وم������ن  اآخ��������ر  ج����ان����ب  م�����ن 
راعي احلدث بدعم  �شمو  توجيهات 
التي  والفعاليات  االأح��داث  خمتلف 
قامت  االإم����ارات  ار����س  ت�شت�شيفها 
اللجنة املنظمة بو�شع �شعار )اك�شبو 
املل�شقات  ك����ل  يف  دب������ي(   2020
اخلا�شة بال�شباق اإ�شافة اإىل طباعة 
اإعلم �شتو�شع يف كل قوارب اللجنة 

املنظمة لل�شباق.
اإعلمية  بتغطية  احل��دث  ويحظى 
متميزة من خ��لل وج��ود مندوبني 
ل��ع��دد م��ن و���ش��ائ��ل االإع����لم العاملية 
االأوروبية  وال��وك��ال��ة  روي����رز  م��ث��ل 
ووكالة ال�شحافة الفرن�شية ووكالة 
بنقل  ت��ق��وم  وال��ت��ي  ب��ر���س  اأ�شو�شيت 
ال�������ش���ور وال���ت���ق���اري���ر ع����ن احل����دث 
ف�����ش��ل عن  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ملختلف 
م�شاركة فريق اأملاين �شيقوم بتغطية 
القنوات  الأح���دي  ال�شباق  فعاليات 

هناك.

متنى التوفيق للم�شاركني يف الن�شخة 23

حارب: حمدان بن را�سد وراء جناح ملحمة )القفال(
ال�شباقات البحرية جت�شد �شور ومفهوم الهوية الوطنية

كلما حان املوعد ا�شتح�شر م�شوار )رحلة عمر( كاأنها )البارحة(

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة الغربية 

 CN 1101346:لكوي امللب�س رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جابر علي مر�شد خمي�س املرر

االعلن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خلل  التنمية  دائرة 
االعلن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10800 بتاريخ 2013/5/23   

اإعــــــالن
  اأ�س اأي بي لو�سطاء التاأمني ذ.م.م

�شركة  وهي  ذ.م.م  التاأمني  لو�شطاء  بي  اأي  اأ�س  �شركة  تقدمت 
حتت  التاأمني  و�شطاء  �شجل  يف  واملقيدة  حمدودة  م�شوؤولية  ذات 
اال�شم  بتعديل  الهيئة  اىل  بطلب   2008/9/10 بتاريخ   )233( رقم 
اأي بي لو�شطاء التاأمني ذ.م.م اىل �شركة  اأ�س  التجاري من �شركة 

اأدي�شون براديل االمارات لو�شطاء التاأمني ذ.م.م.
اال�شم  تغير  على  اعرا�س  له  من  كل  تدعو  الهيئة  فاإن  لذا 
التجاري بتقدمي اعرا�شاتهم بكتب م�شجلة اإىل الهيئة يف ميعاد 

اأق�شاه �شهر   من تاريخ االإعلن على العنوان التايل:
هيئة التاأمني

�س.ب:113332 اأبوظبي
فاك�س:02/5572111 

  هيئة التاأمني

الإمارات العربية املتحدة                                                            
هــيــئــــــة الــتـــــاأمــــــني

ا عالن  تغيري ا�سم �سخ�س 
تعلن ارانادا �شيلفي�شتور كيلي�س ني�شاما اجلن�شية الهند وحتمل 
جواز �شفر رقم k9346649 �شادر من اأبو ظبي عن رغبته يف 
اأ�شمها ال�شخ�شي  من ارانادا �شيلفي�شتور كيلي�س ني�شاما  تعديل 
�شيلفي�شتور   فعلى من له حق االعرا�س  ايكاتو  كار  ارانتا  اإيل 
ال�شفارة  او  اأبو ظبي  اأع��له على  �س.ب 6189  مراجعة املذكورة 

الهندية  خلل اأ�شبوع من ن�شر هذا االإعلن هذا للعلم
مت ن�شر االإعلن علي م�شوؤولية املعلن

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ جوال رئيف 
ن�شر    - لبناين   اجلن�شية  
رق����م  ����ش���ف���ره���ا  ج���������واز    -
�شادر     )1375800(
م���ن االم��������ارات م���ن يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم      

050/2333462

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ط��اه��ر زبر 
احل����ق حم��م��د م����ن����ر      - 
اجلن�شية   ب����اك���������ش����ت����اين   
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز    -
)6399902(     من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم      

050/4932541

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شاريز خان 
كرمي داد        - باك�شتاين   
اجلن�شية  -  ج��واز �شفره 
  )4115291( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم       االت�������ش���ال 

050/5610080

اعالن فقدان ا�سهمت
ح�شني  �شعيد  عيد  ال�شيد/  فقد 
�شركة  عن  �شادرة  ا�شهم  الغفلي 
دب������ي ل���ل����ش���ت���ث���م���ار )�����������س.م.ع( 
لل�شهادة رقم )30300( وحتمل 
يرجى  ���ش��ه��م��ا.   )3472( ع���دد 
على  االت�شال  عليها  يعر  ممن 
 )050/2842765( الهاتف 
او االت�شال بال�شركة على الرقم  

املبا�شرة )04/8122305(.
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يبدو اأن طريقة اإنهاء تعاقد ريال مدريد مع الرتغايل جوزية مورينيو، 
املدير الفني للفريق، كانت االأكر تقديرا له، باملقارنة بالطريقة التي 

رحل بها �شابقوه عن الفريق امللكي.
كرو�س  ك��ارل��و���س  وال��رت��غ��ايل  بو�شكي  دي��ل  في�شنتي  م��ن  ك��ل  ينج  فلم 
اأن��ط��ون��ي��و ك��ام��ات�����ش��و وم��اري��ان��و ج��ار���ش��ي��ا رام����ون والرازيلي  وخ��و���ش��ي��ه 
من  بيليجريني  مانويل  الت�شيلي  واأخ���را  لوك�شومبورجو  فاندريلي 
له  ك��ان  ما  دائما  ال��ذي  النادي  رئي�س  بريز  فلورنتينو  اإق��االت  مق�شلة 

ت�شريحات قا�شية جتاه مدربيه قبل اإقالتهم.
مع  عقدناها  التي  املباحثات  بعد  بالقول  امل��رة  ه��ذه  فلورنتينو  واكتفى 
جوزيه مورينيو، قررنا فك االرتباط بنهاية هذا املو�شم، اتفقنا جميعا 
، م�شيفا هذه لي�شت  املنا�شبة الإنهاء العلقة  اللحظة هي  اأن هذه  على 

اإقالة، وامنا اتفاق م�شرك، لي�س اأمرا لطيفا اأن يرحل .
ت�شريحات  ���ش��ح��اي��ا  اأول  ه��و   )2003-1999( ب��و���ش��ك��ي  دي���ل  وك����ان 
قائل  للفريق  املنا�شب  امل��درب  لي�س  باأنه  وقتها  ال��ذي و�شفه  فلورنتينو 
ديل بو�شكي اأمت مهمة داخل الفريق، ولكن من الظاهر اأنه لي�س املدير 
تقليدية  التدريبية  خطته  واأن  خا�شة  الريال،  مل�شتقبل  املنا�شب  الفني 

جدا ونحن نبحث �شيء اأكر تقدما .
اأف�شل حاال من املدير الفني  اأما كرو�س )2003-2004( فلم يكن 
احلايل للمنتخب االإ�شباين فاأكد بريز اأن التعاقد مع املدرب الرتغايل 
التعاقد مع كرو�س خاطئا،  قرار  كان  اإن  �شاأملتوين  اإذا  قائل  كان خطاأ 
النظام هو  النادي وك��ان عدم  اأه��داف  اأي��ا من  �شاأجيب بنعم، فلم يحقق 

ال�شمة الغالبة على فرته .

�شوء  ب�شبب  ا�شتقالته  فبعد  �شريع،  ب�شكل   )2004( كامات�شو  وج��اء 
اأن  راأى  امللكي مل يكن كامت�شو جبانا، ولكنه  النادي  النتائج قال رئي�س 
االأ�شياء ال ت�شر على ما يرام، وها ما كان يوؤرق االإدارة فف�شل الرحيل، 

وهو كان احلل املنا�شب .
اأ�شهر فقط، واأكد  اأما جار�شيا رام��ون فلم يبق مع الفريق �شوى ثلثة 
رئي�س امللكي قبل رحيله اأن الفريق مير بفرة �شعبة للغاية قائل هناك 
منه،  اخل��روج  وعلينا  اإىل منطقة م�شدودة  ودخلنا  النادي  داخ��ل  �شغط 

و�شتعود الكرة اجلميلة من جديد .
للتوا�شل   )2005-2004( لوك�شمبورجو  مع  بعدها  الريال  وتعاقد 
لو�شائل  املدريدي من جديد م�شرحا  الرئي�س  ال�شيئة، ويخرج  النتائج 
االإعلم نحرم ما قدمه لوك�شمبورجو للفريق، ولكن اجلماهر حتتاج 

نتائج اإيجابية ومل ير�شنا احل�شول على املركز الثاين، الأن هدفنا دوما 
هو اللقب ، ليعني بعدها لوبيز كارو )2005-2006( ويرك رئا�شة 

النادي لرامون كالديرون.
واأخ�����را ي��ع��ود ف��ل��ورن��ت��ي��و م��ن ج��دي��د ل��ل��ري��ال يف 2009 وي��ت��ع��اق��د مع 
ياأتي  ال��ن��ادي  ا�شتقرار  اأن  اإىل  م�شرا  بعدها  اأق��ال��ه  ولكنه  بيليجريني، 
يقدم  وفلم  الفني،  املدير  على  االإب��ق��اء  من  ولي�س  اجليدة،  النتائج  من 
البطوالت  يحقق  ومل  اجلديد،  مل�شروعنا  املطلوبة  الدفعة  بيليجريني 

املطلوبة مع الريال .
وينتظر اجلميع املدير الفني اجلديد الذي �شيتوىل زمام االأمور داخل 
اأمام  امل�شاكل  الكثر من  وقفت  الذي  مورينيو  اال�شتثنائي  بعد  الريال، 

طموحاته يف حتقيق املجد املفقود للريال.

مـــورينــيــو ينجــــو مــــن مق�سلـــة اإقــــالت فلـــورنتيـــــو املهينــــــة 

ال��ت��ق��ى ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زايد 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل 
الداخلية يف مكتبه اأم�س..فريق �شرطة اأبوظبي 
االأول  املركز  على  احلائز  للتايكواندو  الن�شائي 
يف البطولة االأوىل لكاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س 
على  الفريق  �شموه  وهناأ  للتايكواندو.  الدولة 
واهتمام  موؤكدا حر�س  الريا�شي  االإجن��از  هذا 
امل����راأة يف خمتلف  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى  العليا  ال��ق��ي��ادة 
جم���االت ال��ع��م��ل ال�����ش��رط��ي. م��ن ج��ان��ب��ه اأعرب 
الفريق الفائز عن �شعادته بلقاء �شموه واإهدائه 
القيادة  الفريق  وعاهد  الريا�شي  االإجن��از  هذا 
العمل  يف  م��ه��ارات��ه  تطوير  يف  اال�شتمرار  على 
اإدارة مدار�س  ال�شرطي. يذكر اأنه يف ظل �شعي 
ال�شرطة لتطوير الكادر التدريبي من العنا�شر 

امل�شاه  م��درب��ات  اإ���ش��راك  مت  امل��واط��ن��ة  الن�شائية 
واالأ�شلحة يف دورات يف جمال الدفاع عن النف�س 
وال��ت��اي��ك��وان��دو وغ��ره��ا م��ن ال������دورات للعمل 
كمدربات للدفاع عن النف�س ذوات كفاءة عالية 
البطوالت  اإ���ش��راك��ه��ن يف  ب��ج��ان��ب  واح��راف��ي��ة 
بيئة  يف  اخل���رة  الإك�شابهن  وال��دول��ي��ة  املحلية 

تناف�شية حقيقية لغر�س تقييمهن.
بطولة  يف  االأول  امل��رك��ز  على  ال��ف��ري��ق  وح�شل 
على  لل�شيدات  للتايكواندو  املفتوحة  االإم��ارات 
م�شتوى الدولة لثلث �شنوات متتالية و حقق 
املركز الثاين يف البطولة التي اأقيمت يف اململكة 
ميداليات  �شت  فيها  حاز  و  الها�شمية  االأردنية 
االإمارات  الفريق منتخب  اأع�شاء  ومثل معظم 
يف ب��ط��ول��ة ال��ف��ج��رة ال��دول��ي��ة وب��ط��ول��ة امل����راأة 

الفريق  ح�شل  ك��م��ا  ال��ب��ح��ري��ن.  يف  اخلليجية 
العاملي  االأ���ش��ود م��ن قبل االحت���اد  على احل���زام 
م�شتوى  على  �شرطي  فريق  ك��اأول  للتايكواندو 
�شاحب  لبطولة  االأول  باملركز  ف��از  و  املنطقة 
وح�شلت  ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو 
ح�شر  ذهبية.  ميداليات  �شبع  على  اللعبات 
اللقاء اللواء حممد بن العو�شي املنهايل مدير 
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  يف  ال�شرطية  العمليات  ع���ام 
وال��ع��م��ي��د ع��ل��ي خ��ل��ف��ان ال��ظ��اه��ري م��دي��ر عام 
اأب��وظ��ب��ي و العقيد  ال��ق��ي��ادة يف ���ش��رط��ة  ���ش��وؤون 
مكتب  �شكرتارية  اإدارة  مدير  ال�شاعدي  �شعود 
مدير  ال�شام�شي  وليد  العقيد  و  ال��وزي��ر  �شمو 
اإدارة مدار�س ال�شرطة يف االإدارة العامة للموارد 

الب�شرية يف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي. 

�سيف بن زايد يلتقي فريق �سرطة اأبوظبي الن�سائي 
للتايكواندو الفائز ببطولة رئي�س الدولة

اأن  القبي�شي  خ��ال��د  االإم���ارات���ي  اأب��وظ��ب��ي  �شائق  اأك���د 
طعم اأول جناح له يف �شباق نوربور رينغ 24 �شاعة 
لل�شباقات فتح  ال�شوداء  ال�شقور  اأملانيا مع فريق  يف 
�شهيته للم�شاركة يف املزيد من ال�شباقات االأ�شطورية 

العام املقبل. 
ومت���ك���ن ال�����ش��ائ��ق االإم�����ارات�����ي م���ن حت��ق��ي��ق هدفه 
20 االأوائ��ل بعد االحت��اد مع  ال�  باإنهاء ال�شباق بني 
كيلويتز  دانيل  واالأمل��ان��ي��ان  ميتا  فيمال  الريطاين 
الذي   ،2 رقم  الفريق  �شيارة  يف  براكي  وكري�شتيان 
يحظى برعاية اأبوظبي لل�شباقات، لينهوا ال�شباق يف 
املركز 19 من اأ�شل 180 �شيارة انطلقت مع بداية 

ال�شباق، وذلك يف اأول م�شاركة له يف ال�شباق.
ومن ثم �شارك القبي�شي يف احتفاالت فريق ال�شقور 
ال�شوداء بعد اأن متكن زملئه يف ال�شيارة رقم 1 يف 
االأملاين  ال�شائق  كل من  فيها  �شارك  والتي  الفريق، 
مولني،  بليكي  ياغون  والهولندي  �شنايدر،  برند 
من  ثيم،  نيكي  وداين  اإدواردز  �شون  والريطانيان 

ب�����ش��ي��ارات م��ن نوع  ل��ل��م��رة االأوىل  ب��ال�����ش��ب��اق  ال��ف��وز 
مر�شيد�س بنز اأ�س األ اأ�س.

يف  اأ�شارك  اأن  املفرو�س  من  كنت  القبي�شي:  و�شرح 
يف  م�شاركة  اول  ه��ذه  اأن  مب��ا  لكن  االأوىل،  ال�شيارة 
الثانية  ال�شيارة  يف  ا���ش��ارك  اأن  ق��ررت  فقد  ال�شباق 

واأكت�شب بع�س اخلرة للعام القادم .
 20 ال���  ب��ني  نتيجة  اأن نحرز  ك��ان هدفنا  واأ���ش��اف: 
االأوائل، واأنا �شعيد بتمكننا من حتقيق هذه النتيجة، 
لكن بالطبع اأنا �شعيد الأن زملئي يف فريق ال�شقور 
ال�شوداء متكنوا من الفوز بال�شباق ل�شالح الفريق . 
ال�شيارة  يف  للم�شاركة  ق��دم��ا  اأت��ط��ل��ع  االآن  وت��اب��ع:  
االأوىل العام القادم. هذا يعني الكثر بالن�شبة يل. 
علقتي جيدة مع كل ال�شائقني و�شيكون من الرائع 
اأن نتمكن من الفوز بال�شباق مرة اأخرى العام القادم 

.
وبح�شور حوايل 210 اآلف عا�شق وحمب ل�شباقات 
 41 الن�شخة  �شهدت  �شليف،  نورد  ال�شرعة يف حلبة 

اأبرزها  االأح����داث،  م��ن  الكثر  رينغ  ن��ورب��وغ  ل�شباق 
 9 ا�شتمر  ال���ذي  ال�شباب  وت��ك��ون  االأم��ط��ار  ه��ط��ول 
�شاعات ون�شف ال�شاعة، لرفع من حجم االإثارة يف 

ال�شباق. 
وم���ع اإع������ادة ال�����ش��ب��اق ���ش��ب��اح ال���ي���وم ال���ت���ايل، متكن 
بليك  �شنايدر،  من  املوؤلف  ال�شوداء  ال�شقور  فريق 
ورائع  اأداء قتايل  وتيم، من تقدمي  اإدواردز  مولني، 
ال�����ش��ب��اق من  ت���اري���خ  االأوىل يف  ول��ل��م��رة  ل��ي��ت��م��ك��ن��وا 
الفوز بال�شباق ب�شيارة مر�شيد�س بنز. اأما ال�شيارة 
ال�شوداء، والتي قادها كل  ال�شقور  الثالثة يف فريق 
اأندريه  وال�شويدي  ليديب،  اأندريل  االأوك���راين  من 
وال�شوي�شري  رو�شتيك  داين  واالأمل���اين  �شيمون�شني، 
ترتيب  يف  ال�شباق  اأن��ه��ت  فقد  بريزيت�شك،  ه��ارل��د 
متاأخر نظرا للم�شاكل امليكانيكية التي تعر�شت لها 

�شيارتهم. 
�شركة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ب��ي�����ش��ي،  واأ�����ش����اف 
ورطبا،  ب��اردا  اجلو  كان  قائل:  لل�شباقات،  اأبوظبي 

و�شعب للغاية. قدت مرحلة واحدة حتت االأمطار، 
للحوادث وخرجت  تعر�شت  ال�شيارات  والعديد من 

من ال�شباق .
ويتطلع القبي�شي االآن قدما للم�شاركة يف اجلوالت 
االأربعة ل�شباق بور�شه موبيل1 �شوبركب لهذا العام، 
اأبوظبي  االإم���ارات���ي  العا�شمة  ت�شت�شيف  وال��ل��ذان 
ال�شباقان االآخ��ران يف كل  اثنان منها، يف حني يقام 
وحلبة  بلجيكيا  يف  ���ش��ب��ا-ف��ران��ك��ور���ش��ان  ح��ل��ب��ة  م��ن 
م���ون���زا يف اإي��ط��ال��ي��ا.  اأم����ا ه���دف ال��ق��ب��ي�����ش��ي الثاين 
للفوز  ال�����ش��وداء  ال�شقور  ف��ري��ق  مب�شاعدة  �شيكون 
للمرة الثالثة على التوايل ب�شباق دنلوب 24 �شاعة 
يف دبي، والذي يقام يف يناير من العام القادم، والذي 
�شيحظى فيه الفريق مرة اأخرى بدعم من اأبوظبي 
امل�شاركة  لتعزيز  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�شركة  لل�شباقات، 
ال�����ش��ي��ارات العاملية.  االإم��ارات��ي��ة يف حم��اف��ل ري��ا���ش��ة 
وقد دخل القبي�شي كتب االأرقام القيا�شية بكون اأول 

�شائق اإماراتي يحتفل بالفوز بال�شباق. 

تفاعلت منطقة القوع مبدينة العني يوم اأم�س االول 
املفتوح  الريا�شي  ال�شباق  بفعاليات  رائ��ع��ة  ب�شورة 
�شعار  حتت  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  نظمه  ال��ذي 
جمل�س  م��ع  بالتعاون  وذل���ك   ،) فرحتي  �شاركني   (
القوع  منطقة  وم����رور  و���ش��رط��ة  للتعليم  اب��وظ��ب��ي 

وبلدية العني القطاع اجلنوبي وم�شت�شفى القوع.
حم  ب��ن  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  ال�شباق  فعاليات  ح�شر 
 ، العني  بلدية  يف  اجلنوبي  القطاع  رئي�س  العامري 
الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  ممثل  اجل��اب��ري  وج��اب��ر 
وعبد العزيز اجلنيبي ممثل جمل�س ابوظبي للتعليم 
زايد  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��دي��ر  ال���درع���ي  واالأ����ش���ت���اذة �شبحة 
 .) القوع  لرعاية ذوي االحتياجات اخلا�شة )مركز 
املجتمعية  الفئات  ال�شباق جميع  و�شارك يف مراحل 

، ح��ي��ث بلغ  ل��ه��ا  امل���ج���اورة  ال��ق��وع وامل��ن��اط��ق  ملنطقة 
بواقع  ومت�شابقة،  مت�شابق   1000 امل�شاركني  عدد 
اخلا�شة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  فئة  م��ن  مت�شابقا   14
و150  م��ر  الكيلو  ون�شف  كيلو  م�شافة  �شباق  يف 
�شيدة يف �شباق 2 كيلو مر، باالإ�شافة اىل م�شاركة 
 3 م�شافة  �شباق  يف  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  طالبا   836
كيلو م��ر و���ش��ه��د ال�����ش��ب��اق ال���ذي ان��ط��ل��ق م��ن دوار 
ال�شتار  واأ�شدل  القوع  منطقة  يف  اجلديدة  ال�شعبية 
الرئي�شية  القوع  مدر�شة  بوابة  عند  مناف�شاته  على 
كبر  ريا�شي  وحما�س  م�شبوق  غر  تفاعل  للبنني، 
انطلقا  نوعها،  من  االأوىل  للمرة  املنطقة  �شهدته 
تنمية  على  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  حر�س  من 
الوعي الريا�شي والثقايف يف مناطق االإحياء ال�شكنية 

مبجتمع مدينة العني، والعمل على تعزيز التوا�شل 
االج��ت��م��اع��ي ب��ال��ن�����ش��اط ال��ري��ا���ش��ي وال��ت��اأك��ي��د على 
والتحديات  املعوقات  ملواجهة  الريا�شة  ودور  اأهمية 
التفاعل  حتقيق  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه  ب��ج��ان��ب   ، ال�شحية 
االجتماعي والريا�شي بني خمتلف االأعمار للذكور 
واالإناث ،وجت�شيد م�شاعر الفرح وال�شعادة باملمار�شة 

الريا�شية انطلقا من �شعار الريا�شة للجميع.
وق����ام يف خ��ت��ام ال�����ش��ب��اق ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ب��ن حم 
العزيز اجلنيبي  ال��ع��ام��ري وج��اب��ر اجل��اب��ري وع��ب��د 
ب��ت��ك��رمي وت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن وال���ف���ائ���زات يف جميع 
فئة  ع��ن  االول  باملركز  ف��از  حيث   ، ال�شباق  م��راح��ل 
�شلوم  حممد  ثانيا  وح��ل   ، ال��درع��ي  �شيف  ال��رج��ال 
اجلنيبي ، وج���اء ث��ال��ث��ا حم��م��د اإ���ش��م��اع��ي��ل حم��م��د ، 

اأ���ش��ف��رت ف��ئ��ة ال�����ش��ي��دات ع��ن ف���وز الي�شون  يف ح��ني 
هامريك باملركز االول ، ووقفت ثانيا دعاء جمال ، 
وحلت ثالثا اماندا غرافا ، وتوج بلقب فئة الطلب 
ن�شيب  �شهيل  ثانيا  ، وجاء  الدرعي  �شلويح  �شلطان 
عبداهلل ، فيما حل ثالثا حامد �شيف الدويب ، ويف 
حافظ  حمد  جن��ح  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  فئة 
الدرعي من الفوز باملركز االول ، وح�شل على املركز 
احمد  ثالثا  وج��اء   ، الدرعي  �شليمان  �شامي  الثاين 

خليفة الدرعي .
بدوره ا�شاد الدكتور عبد اهلل بن حم العامري رئي�س 
ال��ق��ط��اع اجل��ن��وب��ي يف ب��ل��دي��ة ال��ع��ني ب��ال��دور الكبر 
واهتمامه  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  يلعبه  ال��ذي 
ريا�شية  وبطوالت  م�شابقات  وعقد  بتنظيم  الكبر 

تهدف اىل زيادة الوعي باأهمية الريا�شة ، انطلقا 
 ، ال�شحية  املعوقات  ومقاومة  ملواجهة  اأهميتها  من 
م�شرا ان جمتمع منطقة القوع عر بتفاعل كبر 
و�شورة مثالية ل�شغف اأبناء املنطقة وحر�شهم على 
بال�شباق  م�شيدا   ، املهمة  املنا�شبات  هذه  امل�شاركة يف 
وال�شيدات  الرجال  من  كبرة  م�شاركة  �شجل  الذي 
وذوي االحتياجات اخلا�شة وطلبة املدار�س ، متمنيا 

ا�شتمرارية هذه الرامج لدورها املجتمعي البناء.
الرئي�س  ال��ظ��اه��ري  ���ش��امل  حممد  اأك���د  ناحيته  م��ن 
ابوظبي  امل����دار�����س يف جم��ل�����س  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اقيم  ال��ذي  الريا�شي  ال�شباق  اأهمية  على  للتعليم 
يف منطقة القوع مبدينة العني ، م�شرا ان التعاون 
م��ع جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي دائ��م��ا م��ا يج�شد 

املجتمع  اأبناء  لكافة  الهادفة  وامل�شابقات  البطوالت 
ويف مقدمتهم القطاع املدر�شي ، معرا عن ارتياحه 
مراحل  يف  ال��وا���ش��ع��ة  الطلبية  للم�شاركة  الكبر 

ال�شباق والتفاعل االجتماعي الذي �شجله احلدث .
من جهته قدم جابر اجلابري ممثل جمل�س ابوظبي 
للتعليم  ابوظبي  ملجل�س  وتقديره  �شكره  الريا�شي 
وم�شت�شفى  ال��ع��ني  ب��ل��دي��ة  يف  اجل��ن��وب��ي  وال���ق���ط���اع 
القوع و�شرطة ومرور القوع وموؤ�ش�شة زايد لرعاية 
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة )م��رك��ز ال��ق��وع( ، على 
اأ�شهمت  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  وج��ه��وده��م  الكبر  تعاونهم 
خطط  وف��ق  اقيم  ال��ذي  الريا�شي  الكرنفال  بدعم 
جمل�س ابوظبي الريا�شي لتفعيل وتنمية الريا�شة 

املجتمعية يف مدن االأحياء ال�شكنية مبدينة العني .

الوادي  حديقة  ملعب  على  اخلمي�س  اليوم  تقام 
مبدينة العني يف ال�شاعة ال�شابعة والن�شف م�شاًء 
املباراة النهائية لبطولة العني للأحياء ال�شكنية 
ل�شباعيات كرة القدم ، والتي جتمع فريقي قلعة 
مرا�شم  �شتقام  ح��ني  يف   ، واخلبي�شي  اجل��اه��ل��ي 
غد  ي��وم  البطولة  يف  والفائزين  االأب��ط��ال  تتويج 
التي  والن�شر  العني  مباراة  �شوطي  بني  اجلمعة 

�شتقام على ملعب طحنون بن حممد بالقطارة .

اأربعة  مناف�شاتها  امتدت  التي  البطولة  و�شهدت 
فريقا   42 ميثلون  العبا   800 م�شاركة  ا�شهر 
العني  مبدينة  ال�شكنية  القطاعات  م��ن  �شبابيا 
الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  جمل�س  وتنظيم  ب��ا���ش��راف   ،
العني،  وبلدية  العني  نادي  �شركائه  بالتعاون مع 
بهدف تفعيل الريا�شة املجتمعية وتنمية التوا�شل 
الريا�شي لدى �شريحة ال�شباب، واحلر�س الكبر 
القطاعات  ال��ك��روي��ة يف  ال��ب��ط��والت  اأح���ي���اء  ع��ل��ى 

ن�شر  م�����ش��اع��ي  دع���م  يف  دوره����ا  وت��ع��زي��ز  ال�شكنية 
الثقافة الريا�شية عند خمتلف �شرائح املجتمع.

اقامة  على  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وحر�شت 
يوم غد بني  �شوطي مباراة  الفائزين بني  تتويج 
العني بطل الدوري والن�شر على ملعب طحنون 
بن حممد بالقطارة ، تكرميا وحتفيزا للفريقني 
لدور  ،وت�شجيعا  البطولة  نهائي  اىل  لو�شولهما 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع ، كما  ب���ط���والت االأح����ي����اء 

املالية  اجلوائز  تقدمي  التتويج  مرا�شم  �شت�شهد 
حيث   ، االأوىل  ال��ث��لث  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زة  للفرق 
األف  �شتون   )60،000  ( على  البطل  �شيح�شل 
درهم ، وينال الثاين ) 50،000( خم�شون الف 
درهم ، ويح�شل الثالث ) 40،000( اأربعون الف 
درهم بجانب اجلوائز التقديرية لكل من اأف�شل 
وكاأ�س  البطولة  وه���داف  ح��ار���س  واأف�����ش��ل  الع��ب 

الفريق املثايل.

جناح الفريق يف �شباق نوربورغ رينغ 24 �شاعة يفتح �شهية القبي�شي للم�شاركة يف املزيد من ال�شباقات الأوروبية الكال�شيكية

ال�سائق الإماراتي يتطلع لتحقيق الفوز عام 2014 بعد متكن فريق ال�سقور ال�سوداء من حتقيق نتيجة تاريخية يف اأملانيا

�شارك يف مراحله 1000 مت�شابق ومت�شابقة

جمتمـــع القـــوع يتفاعــــــل ريا�سيـــــًا يف �سبـــــــاق جملــــ�س اأبوظبــــــــي الريا�ســــــــــي

غدًا.. تتويج الفائزين يف احتفالية العني بدرع املحرتفني

اليوم.. نهائي بطولة العني لالأحياء ال�سكنية ل�سباعيات الكرة



اآ�سلي تي�سدايل مهّددة بالقتل 
اآ�شلي  االأم���رك���ي���ة  ال��ن��ج��م��ة  ت��ع��ي�����س 
ت��ي�����ش��داي��ل ح��ال��ة م��ن ال��ذع��ر بعدما 
ت��ل��ق��ت ت���ه���دي���دات ب��ال��ق��ت��ل م���ن قبل 
اأحد املعجبني الذي يتعّقبها، والذي 
ت��ق��ي��ي��دي موؤقت  اأم�����ر  ح�����ش��ل ع��ل��ى 

مينعه من االقراب منها.
وح�شل موقع )تي اإم زي( االأمركي 
اإىل  ت�شر  املحكمة  م��ن  وث��ائ��ق  على 
اإن  ت��ق��ول  ���ش��ن��ة(   27( ت��ي�����ش��داي��ل  اأن 
يتعقبها  ال����ذي  امل��ه��وو���س  ال�����ش��خ�����س 
ويدعى نيكوال�س فيور، هّدد باإطلق 
ال���ن���ار ع��ل��ي��ه��ا وع���ل���ى ح��ب��ي��ب��ه��ا، وهي 
وتعتقد  حياتها  ع��ل��ى  ك��ث��راً  تخ�شى 
اأنه جمنون مبا يكفي ليقدم على فعلته هذه. وح�شلت تي�شدايل على اأمر 
تقييدي موؤقت �شد فيور، الذي اأمطرها منذ العام 2012 باأكر من 18 
اإىل  املقّدم  تي�شدايل يف طلبها  واأك��دت  )ت��وي��ر(.  تغريدة عر موقع  األ��ف 
اإىل  اأن ح�شر  و�شبق  الرجل خطر ج��داً،  اأن  العليا  اأجنل�س  لو�س  حمكمة 
اأنه  اأنه حاول الدخول اإىل البيت مرة يوم زعم  منزلها مرتني. واأو�شحت 
ن�شر  اأن��ه  هو  ما يخيفها  اأك��ر  اأن  على  �شّددت  لكنها  اإليها،  الطعام  يو�شل 
كلمات اأغنية ت�شر اإىل ا�شتخدام م�شّد�شات ومفادها اأنه يعتزم اإطلق النار 
فيور  باإبقاء  اأم��ر  الإ���ش��دار  املحكمة  تي�شدايل  ودع��ت  حبيبها.  وعلى  عليها 
باأذيتها واأذي��ة حبيبها ج�شدياً.   وحّدد  اأن يت�شّبب  بعيداً جداً عنها خ�شية 

موعد جل�شة للنظر يف الق�شية يف 5 حزيران-يونيو املقبل.

زوي دي�سانيل خمرجة 
عا�شت  اأن  بعد  االإخ���راج،  ع��امل  دي�شانيل،  زوي  االأم��رك��ي��ة،  النجمة  دخلت 
اأكون  اأن  املمكن  اإخ��راج �شريط م�شور الأغنية كان من  االأوىل يف  جتربتها 
 She & وه��و   ه��ي  لفرقتها   I Could've Been Your girl فتاتك  

. Him
وذكر موقع اإي اأونلين الريطاين اأن دي�شانيل انطلقت يف عامل االإخراج 
عر ال�شريط امل�شور اجلديد لفرقتها هي وهو التي جتتمع فيها مع املغني 
ماثيو وارد وتظهر دوي�شانيل يف ال�شريط وهي ترق�س ال�شتمالة وارد الذي 
يحاول جتاهلها، ثم يبداأ بالعزف على الغيتار. ي�شار اإىل اأن دي�شانيل ح�شلت 

على الطلق من املو�شيقي بني جيبارد، يف كانون االأول دي�شمر املا�شي.
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رقم قيا�سي لأول ن�سخة
 من كتاب هاري بوتر 

�شّجلت اأول ن�شخة نادرة من رواية 
الفيل�شوف  وح���ج���ر  ب���وت���ر  ه�����اري 
ل��ل��روائ��ي��ة ج��ي��ه ك��ي��ه رول��ي��ن��غ رقما 
 150 مقابل  بيعت  حيث  قيا�شيا، 
األف جنيه اإ�شرليني )227.421 
دوالرا( يف مزاد خري بلندن جلب 
اإ�شرليني  جنيه  األ��ف   439 مبلغ 
ودخ���ل  دوالرات(.   665.410(
امل�����ش��رون خ��لل امل���زاد -ال���ذي مت 
على  مزايدة  ح��رب  االأول يف  اأم�س 
الرواية االأوىل يف �شل�شلة من �شبع 
مغامرات  تتناول  لرولينغ  رواي��ات 
ال�����ش��ب��ي ال�������ش���اح���ر، ل���ت���ك���ون هذه 
الن�شخة مل�شر مل يعلن عن ا�شمه، 

قدم عر�شه عر الهاتف.
ف��ق��ط من  ن�����ش��خ��ة   500 وّط��ب��ع��ت 
كتاب هاري بوتر وحجر الفيل�شوف 
، مما يجعل هذا الكتاب االأن��در يف 
اأ�شبحت  التي  بوتر،  �شل�شلة هاري 
االإطلق،  على  مبيعا  الكتب  اأك��ر 
اأف������لم  ���ش��ل�����ش��ل��ة  اإىل  وحت�����ول�����ت 

مبليارات الدوالرات.
و����ش���م ال���ك���ت���اب ال�����ذي ي���ع���ود لعام 
بخط  مكتوبة  م��لح��ظ��ات   1997
و43  اأ����ش���ل���ي���ا  ����ش���رح���ا  و22  ال���ي���د 
للكاتبة  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  م���ن  ���ش��ف��ح��ة 
رولينغ،  ك��ي��ه  ج��ي��ه  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
اأغ���ل���ى ���ش��ع��ر كتاب  وم���ث���ل ���ش��ع��ره 
م��ط��ب��وع ل��ه��ذه ال��ك��ات��ب��ة، وف��ق��ا ملا 

اأو�شحته دار املزادات �شوذبي.
واأفكار  اأوىل  طبعات  م��زاد  و�شمل 
ثانية ، 51 طبعة اأوىل فريدة من 
نوعها، ت�شم �شروحا وتعليقات من 
اأقامته  وذل���ك يف ح��ف��ل  امل��وؤل��ف��ني، 
اخلرية  االإجنليزية  بني  منظمة 

التي تدعم حرية التعبر.

امراأة جتمع بناتها الثالث 
وتلقيهن اأمام القطار!

ال��دم��اء) �شمال  الرابط بني غ��ار  �شهد اخل��ط احلديدي 
يوم  اجلنوبية  بباجة  وحتديدا  العا�شمة  وتون�س  غ��رب( 
من  ام���راأة  مب�شرع  انتهت  األيمة  ح��ادث��ة  املا�شي  االأح���د 
ابنتيها  الكرى وجناة  ابنتها  �شاقي  مواليد1981 وبر 
اأن  بعد  حمقق  م��وت  من  باأعجوبة  وال�شغرى  الو�شطى 
اجلهات  اإىل  املعلومة  ورود  وح��ال  ال��ق��ط��ار.  فوقهن  م��ّر 
باجة  املدنية مبحافظة  اأع��وان احلماية  املخت�شة حت��ّول 
واإح���دى  اأ���ش��لء ال�شحية  اأي���ن ج��م��ع��وا  امل��ك��ان  اإىل ع��ني 
قبل  الثلث  للبنات  االأول��ي��ة  االإ�شعافات  وق��دم��وا  بناتها 
نقلهن اإىل م�شت�شفى اجلهة اأين تبني اأن احلالة ال�شحية 
للبنت الكرى حرجة فتم االإذن بتحويلها اإىل م�شت�شفى 
ب��ه��ا. وب��ال��ت��وازي مع  اأي���ن اح��ت��ف��ظ  االأط���ف���ال بالعا�شمة 
واأجروا  االأليمة  االأم��ن مبوقع احلادثة  اأع��وان  ذلك حل 
املعاينة املوطنّية و�شجلوا االأقوال االأولية ل�شائق القطار 
ال�شرعي  الطب  ق�شم  اإىل  الهالكة  نقل جثة  يتم  اأن  قبل 
اأ�شباب  وحتديد  لفح�شها  تون�س  بالعا�شمة  مب�شت�شفى 
الوفاة. وح�شب ما توفر من معطيات فاإن الهالكة امراأة 
حمجبة اأ�شيلة حمافظة جندوبة )�شمال غرب البلد(، 
اختفت رفقة بناتها الثلث اللتي تراوح اأعمارهن بني 
وقد  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  نهاية  �شنوات  واخلم�س  العامني 
الو�شطى )حمجبة(  انت�شرت �شورتها و�شورتا طفلتيها 
والكرى )حمجبة( على الفاي�س بوك يف اإطار امل�شاعدة 
املنزل  عن  غيابهن  بعد  واإيجادهن  عليهن  البحث  على 
كان يف  العثور عليهن  العا�شمة، ولكن  الكائن ب�شواحي 

م�شهد مريع بعد وفاة االأم وبر �شاقي االبنة الكرى.

البطريق تّخلى عن الطريان 
اأعلن باحثون بريطانيون عن حل لغز عدم قدرة البطريق 
على  ال�شباحة  ل  ف�شّ اأن��ه  اكت�شفوا  بعدما  الطران،  على 
حياً  لبقائه  االأم��ث��ل  ال�شبيل  اأنها  وج��د  بعدما  ال��ط��ران 
درا�شة  الريطانية  اأبردين  باحثون من جامعة  واأج��رى 
لهم  وت��ب��نّي  البطريق،  م��ن  قريبة  بحرية  الطيور  على 
القدرة  ع��ن  التخلي  م��ا  مرحلة  يف  ق���ّررت  البطاريق  اأن 
منا�شبة  تكون  بحيث  اأجنحتها  لتطوير  ال��ط��ران  على 
البحث  يف  امل�شاركني  اأح��د  واأو���ش��ح  وال��غ��و���س.  لل�شباحة 
 ، الغلموت  التدقيق يف جناَحي طائر  اأن  جون �شبيكمان، 
ال�شباحة  والقادر على  بالبطريق،  اإىل حد كبر  ال�شبيه 
للطران ال ميكنه  امل�شّمم  اجلناح  اأن  يوؤكد  وال��ط��ران، 
اأن  اإىل  ي�شار  والغو�س.  ال�شباحة  يف  يكون جيداً جداً  اأن 
الغلموت ي�شبح ب�شكل جيد، واإمنا يطر م�شافات ق�شرة 
وال�شباحة،  ال���ط���ران  ع��ن��د  اأن����ه  �شبيكمان  وذك����ر  ف��ق��ط 
ميكن  وال  خمتلفني،  باأمرين  للقيام  االأجنحة  ت�شتخدم 
اأن  اأن يكون مم��ت��ازاً يف االأم��ري��ن. واأ���ش��اف  جلناح واح��د 
الهواء،  يف  يبقى  حتى  بجناحيه  كثراً  يخفق  الغلموت 
وهو اأمر يرهقه ب�شّدة، اأما البطريق فقد وجد يف مرحلة 
ي��ط��ر فتخلى ع��ن الطران  اأن  ل��ه  امل��ك��ل��ف  اأن���ه م��ن  م��ا 
و�شّغر جناحاه ليك�شب مرونة وحركة كبرة يف ال�شباحة 
والغو�س، وهما اأمران يفيدانه كثراً يف البقاء على قيد 

احلياة .

الطق�س الرديء قد يوؤدي للوفاة
غالباً ما يوؤدي الطق�س الرديء اإىل الكاآبة، غر اأنه قد يوؤدي اأي�شاً اإىل ارتفاع مميت يف �شغط الدم. وبّينت الدرا�شة 
االأ�شخا�س  اأن  العلمية  )هايرتان�شن(  دوري��ة  ون�شرت يف  الريطانية،  باحثون من جامعة غلك�شو  اأجراها  التي 

% خلل فرة الدرا�شة. الذين يتاأّثر �شغط دمهم بدرجات احلرارة كانوا اأكر عر�شة للموت بن�شبة 35 
واأ�شاف الباحثون اأن نق�س اأ�شعة ال�شم�س ومعدل االأمطار يزيدان من خطر ارتفاع �شغط الدم، معترين اأن ذلك 
يعود، على االأرج��ح، اإىل اأن االأيام الغائمة تكون عادة اأكر برودة. ولفتوا اإىل اأن �شرايني الدم القريبة من �شطح 
اجللد ت�شيق يف الطق�س البارد، بهدف حفظ حرارة اجل�شم، ما يوؤدي اإىل ارتفاع �شغط الدم. واأو�شحوا اأن تغرات 
يف �شغط الدم جتهد اجل�شم، وتزيد خطر االإ�شابة باالأزمات القلبية واجللطات. ودعا الباحثون االأطباء اإىل اأخذ 
االأحوال اجلوية بعني االعتبار عند قيا�س �شغط دم املري�س، معترين اأن ذلك �شي�شاعدهم يف حتديد االأ�شخا�س 
�شاندو�س  الطبيب  ووج��د  ف��ع��ااًل.   ع��لج��اً  اإعطائهم  م��ن  بالتايل  ليتمكنوا،  اجل��وي��ة،  ب��االأح��وال  ي��ت��اأث��رون  ال��ذي��ن 
بادمانابهان، العلقة بني االأح��وال اجلوية و�شغط الدم بعد املقارنة بني معطيات ل�شغط دم املر�شى على مدى 
40 عاماً، يف غرب ا�شكتلندا، وبني معطيات االأحوال اجلوية يف املنطقة. ووجد اأن ن�شف املر�شى تاأثروا بانخفا�س 

درجات احلرارة، ال�شبيهة بالتغرات التي ت�شهدها هذه الدرجات بني ف�شلي ال�شيف وال�شتاء.
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غادرا اإىل ال�سنغال فو�سال بنغالدي�س 
اأر�شلت  بعدما  كبراً  خطاأ  الركية  الطران  خطوط  ارتكبت 
زوج���ني اأم��رك��ي��ني ي��ق�����ش��دان داك����ار يف ال�����ش��ن��غ��ال، اإىل داك���ا يف 
بنغلدي�س. وقالت �شحيفة )لو�س اأجنل�س تاميز( االأمركية اإن 
�شاندي فالديفيي�شو )31 �شنة( وزوجها ترييت فو )39 �شنة(، 
االأ�شدقاء  اأح��د  ل��زي��ارة  ال��ذه��اب  ي��ري��دان  كانا  كاليفورنيا،  من 
من  �شاعات  بعد  اكت�شفا  عندما  داك��ار،  ال�شنغالية  العا�شمة  يف 
اأن  الركية،  ا�شطنبول  الثاين من رحلتهما يف  انطلق اجلزء 
واأ�شارت  داك���ا.  البنغلدي�شية  العا�شمة  اإىل  تتجه  طائرتهما 
الزوجني  وجهة  كانت  اإفريقيا  اإىل  التوّجه  م��ن  ب��داًل  اأن��ه  اإىل 
خمتلفة متاماً وهي قارة اآ�شيا. وذكرت الزوجة اأن اخلطاأ ارتكب 
عند �شراء التذاكر، وهما مل يتنبها اإىل االأمر الأن رمز كل من 
داكار و داكا هو نف�شه وهو داك . لكن �شركة الطران الركية 
اإىل  ومنها  ا�شطنبول  اإىل  ال��زوج��ني  واأع���ادت  خطاأها  �شّححت 

داكار جماناً، واعتذرت ب�شدة عن اخلطاأ.

حمامة بـ400 األف دولر
األف   400 اأعمال �شيني حمامة بلجيكية مقابل  ا�شرى رجل 
دوالر وهو رقم قيا�شي عاملي يرز اهتماما �شخما ومتزايدا يف 
ا�شيا بطيور ال�شباق. واحلمامة التي تبلغ من العمر عاما واحدا 
باعها مربي احلمام البلجيكي ليو هرمانز وهو ا�شم معروف 
530 طائرا  كاملة ت�شم  تربية احلمام �شمن جمموعة  لهواة 
يورو.  مليون  3ر4  له  اال�شبوع جلبت  نهاية  م��زاد يف عطلة  يف 
احلمام  مل����زادات  بيبا  م��وق��ع  م��ن  جي�شلرخت  نيكوال�س  وق���ال 
ميكنك مقارنتها بعمل فني. لوحة لبيكا�شو ت�شتحق اأكر من 
لوحة لفنان جمهول. هذا ينطبق على هذه احلمامة. واأ�شاف 
اأن احلمامة ال تزال �شغرة ومن ثم ميكن ل�شاحبها ال�شيني 
على  اأخ���رى  �شنوات  لثماين  للتنا�شل  ي�شتخدمها  اأن  اجل��دي��د 
االقل. وقال املوقع انه على الرغم من اأن املزاد جذب االهتمام 
من 27 دولة لكن ت�شع حمامات من اأغلى ع�شر حمامات �شباق 

يف املزاد ا�شراها عملء من ال�شني وتايوان.

رو�سيا ت�سنع �ساروخًا ينطلق من قاع البحر
على  ق��ادراً  جديداً  بال�شتياً  �شاروخاً  �شنعت  انها  رو�شيا  اأعلنت 
البحر، و�شتبداأ بتجربته  قاع  روؤو���س مدمرة ينطلق من  حمل 
اأن��ه متت  ام�س  الرو�شية  نوفو�شتي  اأنباء  وكالة  وذك��رت  قريباً. 
يف رو�شيا �شناعة �شاروخ بال�شتي جديد قادر على حمل روؤو�س 
مدمرة اأطلق عليه ا�شم �شكيف . واأ�شافت انه ُيتوقع اأن يجري 
���ش��ان��ع �شكيف االخ��ت��ب��ار االب��ت��دائ��ي ل��ه يف ال��ب��ح��ر االأب��ي�����س يف 

ال�شمال الرو�شي قبل نهاية حزيران-يونيو 2013.

ابن ال�سابعة يقود �سيارة 
ذكر تقرير اإخباري ام�س اأن ال�شرطة النيوزيلندية عرت على 
فتى )7 اأعوام( يقود �شيارة واىل جانبه جده الذي جتاوز الن�شبة 
املرة.  ون�شف  مرتني  مبقدار  الكحوليات  لتناول  بها  امل�شموح 
والقيادة  الكحول  تاأثر  حتت  القيادة  يف  بالذنب  الرجل  واأق��ر 
اخلطرة واالإهمال يف حق الطفل، وذلك يف حمكمة جزئية يف 

مدينة اأوكلند بح�شب ما ذكرته �شحيفة نيوزيلند هرالد .
جي�شيكا �شا�شتني تقف امام عد�شات امل�شورين قبيل عر�س الفيلم )وراء ال�شمعدانات( خلل مهرجان كان ال�شينمائي الدويل ال� 66 )يو بي اي(

نائب ير�سل امل�سم�س 
لأجنيلينا جويل 

اأر�شل نائب تركي هدية اإىل املمثلة 
االأم���رك���ي���ة اأجن��ي��ل��ي��ن��ا ج����ويل هي 
عبارة م�شم�س من منطقة ملطيا 
خ�شوعها  بعد  بال�شلمة  ليهنئها 
وذكرت  ثدييها.  ا�شتئ�شال  لعملية 
الركية  )ح����ري����ي����ت(  ���ش��ح��ي��ف��ة 
عن  ال��ن��ائ��ب  اأوز،  ف����اروق  ع��م��ر  اأن 
منطقة ملطيا والذي ينتمي اإىل 
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة احلاكم  ح���زب 
اأر������ش�����ل جل������ويل امل�������ش���م�������س ال����ذي 
وال���ذي  امل��ن��ط��ق��ة،  ه���ذه  ب��ه  ت�شتهر 
االأمرا�س  م���ن  ي��ح��م��ي  اإن����ه  ي��ق��ول 
ال�����ش��رط��ان واأم���را����س الكبد  م��ث��ل 
واالأزمات القلبية. وقال اأوز اأر�شلت 
م�شم�شاً من ملطيا اإىل قن�شليتنا 
لتو�شلها  اأجنل�س  لو�س  يف  العامة 
النوايا  اأجنلينا جويل، �شفرة  اإىل 
ن�شاطاتها  ج���ان���ب  اإىل  احل�����ش��ن��ة 
ال�شفاء  لها  نتمنى  وال��ت��ي  الفنية، 
االأ�شبوع  اأع���ل���ن���ت  ج�����ويل  وك����ان����ت 
لعملية  خ�����ش��ع��ت  اأن����ه����ا  امل���ا����ش���ي 
ا���ش��ت��ئ�����ش��ال ال��ث��دي��ني الأن��ه��ا حتمل 
م���وروث���ة ف��ي��ه��ا خ��ل��ل ي���زي���د خطر 
اإ�شابتها ب�شرطان املبي�س والثدي.

رحيل لوران�س 
هادون عن 90 �سنة 

ت���ويف امل��م��ث��ل االأم���رك���ي ل��وران�����س ه�����ادون يف 
تعقيدات  اإث��ر  �شنة   90 عمر  ع��ن  كاليفورنيا 

جنمت عن معاناته من اخلرف.
واأف�����ادت و���ش��ائ��ل اإع����لم اأم��رك��ي��ة ع��ن رحيل 
هادون بعد فرة عانى خللها من التعقيدات 

الناجمة عن اإ�شتابته باخلرف.
مونيكا  ب�شانتا  منزله  يف  ت��ويف  اأن��ه  واأو�شحت 
اأن حياة هادون  اإىل  90 �شنة وي�شار  عن عمر 
بداأت  وم�����ش��رح��ي  ت��ل��ف��زي��وين  كممثل  الفنية 
خدمته  ب��ع��د  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  خم�شينيات  يف 
احلرب  خ��لل  االأمركية  البحرية  �شلح  يف 

العاملية الثانية.
ويذكر اأن هادون عرف باأدائه دور �شاب مثلي 
اأطل يف  اأنه غالباً ما  ، كما  يف ماري هارمتان 
ت��راب��ر ج���ون و لو  و  داال�����س  م��ث��ل  م�شل�شلت 
العام  اآخ��ر عمل له يف  غرانت وغرها، وك��ان 

. Infinity 1996 يف فيلم

فاقت قوة اإع�شار اأوكلهوما االأمركية قوة قنبلة 
ال�شرعات  اأعلى  تخطت  الريح  اإن  اإذ  هرو�شيما، 
وبلغت اأكر ن�شبة خطورة، يف اأمر بدا غر ماألوف 

ونادر احلدوث، اأدى اإىل مقتل وجرح الع�شرات.
اأ�شو�شيتد  وبنّي خراء يف االأر�شاد اجلوية لوكالة 
بر�س اأنهم ا�شتخدموا القيا�شات يف الوقت احلقيقي 
اأثناء  للعا�شفة، حيث مت احت�شاب الطاقة املنبعثة 
بلغت من  االإع�����ش��ار  ق��وة  اأن  االإع�����ش��ار، مو�شحني 
ثمانية اإىل 200 مرة اأقوى من قنبلة هرو�شيما.

بع�شها  م��ع  واالأم��ط��ار  وال��رط��وب��ة  ال��ري��ح  و�شّكلت 
ال��ري��ح ما  �شرعة  ُق���درت  اإذ  ق��ات��ل،  اإع�����ش��ار  اأ�شخم 
320 و337 كيلومرا يف ال�شاعة، وبلغ مدى  بني 
وامتد  ال��ن��ق��اط،  بع�س  يف  كيلومرين  االإع�����ش��ار 

م�شاره الأكر من 27 كيلومرا.
ل��دى املختر  الباحث يف االأر���ش��اد اجل��وي��ة  وق���ال 
اإن  بروك�س  هارولد  ال�شديدة  للعوا�شف  الوطني 
املاألوف  اأمر عادي لكنه من غر  االأعا�شر  طول 

اأن تكون عنيفة مثل هذا االإع�شار.

اأعا�شر  م��ن   1% م��ن  اأق��ل  اأن  بروك�س  واأ���ش��اف 
الواليات املتحدة االأمركية عنيفة بهذه الدرجة، 
م�شرا اإىل اأن مثل هذه االأعا�شر يحدث مبقدار 

مرة واحدة خلل ع�شر �شنوات.
وُي��ع��د ه��ذا االإع�����ش��ار ه��و ال��ث��ال��ث م��ن ن��وع��ه الذي 
خلل  اأوكلهوما  مدينة  من  مور  �شاحية  �شرب 
ليت�شاءل عن  البع�س  دفع  ال��ذي  االأم��ر  14 عاما، 
ال�����ش��ب��ب، ال����ذي اأرج���ع���ه اخل�����راء اإىل م��زي��ج من 
والكثر من احلظ  واملناخية  االأ�شباب اجلغرافية 

ال�شيئ.
وت�شبب هذا االإع�شار يف منطقة اأوكلهوما �شيتي 
مدار�س  بينها  من  كثرة  مبان  بدمار  االأمركية 
اإعلم اأمركية  اأ�شارت و�شائل  وم�شت�شفيات، حيث 
اإىل اأن هذا االإع�شار يدمر كل �شيء مير يف طريقه 

حتى اإنه يقتلع املنازل واملباين.
ي�شار اإىل اأن ما يزيد على 28 اإع�شاراً �ُشجل يف كل 
من اأوكلهوما وكن�شا�س واإيلينوي واأيوا منذ يوم 

االأحد املا�شي.

قوة اإع�سار اأوكالهوما تفوق قنبلة 

جمال الن�ساء ل يرتبط مبناعتهن
ذكرت درا�شات �شابقة اأن الرجال اجلميلني يتمتعون مبناعة قوية، غر اأن درا�شة فنلندية جديدة ذكرت 
اأنه ال ميكن قول االأمر عينه عن الن�شاء. وذكرت الدرا�شة التي ن�شرت يف دورية )بايولوجي ليرز( 
 52 لقحوا  الفنلندية  توركو  جامعة  من  باحثني  اأن  بريطانيا  يف  للعلوم  امللكية  للأكادميية  التابعة 
امراأة التفية �شد التهاب الكبد ب ، وقاموا بقيا�س عدد االأج�شام امل�شادة التي تطلقها اأج�شامهّن. كما 
قام الباحثون بقيا�س معدالت هرمون التوتر، الكورتيزول وقام الباحثون، الذين يراأ�شهم ماركو�س 
رانتاال من جامعة توركو، بالتقاط �شور الن�شاء اللواتي بلغ متو�شط اأعمارهّن ع�شرين عاماً، وطلبوا 

الباحثون بعدئٍذ عن روابط  18 طالباً جامعياً و�شع علمة لدرجة جاذبيتهّن. وفّت�س  من 
بني جاذبية هوؤالء الن�شاء، ودرجة اال�شتجابة املناعية لديهّن. وقال رانتاال خلفاً للنتائج 
التي تو�شلنا اإليها لدى الرجال، وجدنا اأن مناعة الن�شاء )اأي قدرتهّن على اإنتاج االأج�شام 
امل�شادة( ال علقة لها بدرجة جاذبيتهّن . غر اأنه لفت اإىل اأن نظام املناعة معقد، م�شيفاً 

اأنه من املبكر، بالتايل، القول اإن جمال الن�شاء غر مرتبط بقوة مناعتهّن.


