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فرحان والبيطار يحطمان الأرقام يف م�سابقة 
ال�سباحة )50م( بدورة الألعاب ال�سيوية لل�سالت

عربي ودويل

الهوية تفوز بدرع الريادة يف جائزة 
احلكومة الإلكرتونية العربية

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

الرئي�ص التون�سي: قانون العزل 
ال�سيا�سي فاته القطار..!

حممد بن را�شد يطلع 
على م�شاريع وزارة الأ�شغال 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �طلع 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بح�شور �شمو �ل�شيخ 
.. على م�شاريع  �آل مكتوم نائب حاكم دبي  ر��شد  مكتوم بن حممد بن 
وز�رة �لأ�شغال �لعامة �لتي نفذتها وتنفذها يف خمتلف مناطق و�إمار�ت 
باأربعة مليار�ت درهم. جاء ذلك  �لدولة و�لتي تقدر كلفتها �لإجمالية 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بها  ق��ام  �لتي  �ل��زي��ارة  خال 
�شموه خالل  �عتمد  �م�س حيث  دبي �شباح  �ل��وزر�ة يف  �إىل مقر  مكتوم 
�لزيارة م�شاريع جديدة لوز�رة �لأ�شغال تقدر تكلفتها مبا يناهز ملياري 
بناء  من  �لأوىل  �ملرحلة  بتنفيذ  �لبدء  �إ���ش��ارة  �شموه  �أطلق  ثم   .. دره��م 
م�شت�شفى �لأمل يف منطقة �لروية يف دبي و�لتي ت�شل كلفته �لإجمالية 

قر�بة 600 مليون درهم.                          )�لتفا�شيل �س2(

   

كريي يخفق يف مهمته وا�شرائيل 
تعلن عن خمطط ا�شتيطاين جديد

•• عوا�صم-وكاالت:

�كد كبري �ملفاو�شني �لفل�شطينيني �شائب عريقات �م�س عدم حدوث 
�خ����ر�ق يف ج��ه��ود وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لم���ريك���ي ج���ون ك���ريي لدفع 
�لفل�شطينيني و�ل�شر�ئيليني للعودة �ىل طاولة �ملفاو�شات بينما قال 

كريي بانه �شجل تقدما حقيقا.
وق���ال ع��ري��ق��ات يف م��وؤمت��ر �شحفي ع��ق��ب ل��ق��اء ك���ريي م��ع �لرئي�س 
�لفل�شطيني يف ر�م �هلل كان لقاء �يجابيا وعميقا مع �لرئي�س عبا�س 
ولكن مل يحدث �خر�ق حتى �لن وما ز�ل هناك فجوة بني �ملوقفني 

�لفل�شطيني و�ل�شر�ئيلي.
حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�س  بجانب  يقف  وه��و  ك��ريي  ق��ال  بينما 
�تفقنا على  �يام  �لثالث يف غ�شون  ر�م �هلل ،عقب لقائهما  عبا�س يف 
يتوجب  �لتي  �لم��ور  بع�س  لدينا  ولكن  تقدما حقيقيا  �حرزنا  �ننا 
�جتاه  ح��ول  �شعور جيد  ل��دي��ه  ك��الن��ا  ك��ريي  و����ش��اف  عليها.  �لعمل 

)�ملحادثات(.
ويف م��ط��ار ب��ن غ��وري��ون، ق��ال ك��ريي لقد ب��د�ن��ا م��ع ف��ج��و�ت عميقة 
للغاية وقمنا بتقلي�شها ب�شكل ملحوظ موؤكد� بان �لفجو�ت ��شبحت 

�شيقة للغاية.
يعيق  �ل�شر�ئيلي  �ل�شتيطاين  �لبناء  كان  �ن  حول  �شوؤ�ل  على  ورد� 
�جلهود لتحقيق �خر�ق قال كريي �لجابة هي ل،هنالك عدد من 
�لعو�ئق ولكننا نعمل على حلها، يجب �ن يكون لدينا �ل�شجاعة لنبقى 

و�ن نتخذ قر�ر�ت �شعبة.
جاء هذ� يف �لوقت �لذي قررت فيه وز�رة �لإ�شكان �لإ�شر�ئيلية وبلدية 
�لحتالل يف �لقد�س بناء 930 وحدة ��شتيطانية يف جبل �أبو غنيم 
�شتباع باأ�شعار منخف�شة. وك�شفت �شحيفة معاريف �لعربية يف عددها 
�ل�شادر �م�س عن �أن بلدية �لحتالل �شتقر �ليوم �لتفاق مع وز�رة 
�ل�شتيطانية  �لوحد�ت  �أ�شعار  تخفي�س  ب�شاأن  �لإ�شر�ئيلية  �لإ�شكان 
�لعمل.  ب��ال��ب��دء يف  �ل��ق��ر�ر  �إ���ش��د�ر  �أب��وغ��ن��ي��م وب��ذل��ك �شيتم  يف جبل 

حممد بن ر��شد خالل زيارته �ىل مقر وز�رة �لأ�شغال يف دبي  )و�م(

كرواتيا حتتفل بان�شمامها 
الأوروب��ي الحت��اد  اإىل 

•• زغرب-وام:

�م�س  �حتفلت جمهورية كرو�تيا 
بان�شمامها �إىل �لحتاد �لأوروبي 
..يف   28 �ل������  �ل��ع�����ش��و  ل��ت�����ش��ب��ح 
جلهودها  تتويجا  مت��ث��ل  خ��ط��وة 
لالنتعا�س بعد �حلرب وبعد 20 
عن  ��شتقاللها  �إع��الن  من  عاما 
وتعترب  �لحتادية.  يوغو�شالفيا 
�شكانها  ع��دد  يبلغ  �لتي  كرو�تيا 
ويجتذب  ن�شمة  م��ل��ي��ون  ر4   4
�شائح  م����الي����ني   10 ���ش��اح��ل��ه��ا 
دول خرجت  �شبع  �شنويا..�إحدى 
خالل  يوغو�شالفيا  �أنقا�س  من 
ح���رب ����ش��ت��م��رت 10 ���ش��ن��و�ت يف 

�لت�شعينات.

ع�شرات القتلى يف باك�شتان 
تزامنا مع زيارة كامريون 

•• بي�صاور-ا.ف.ب:

كان  �لح��د فيما  باك�شتان  غ��رب  �شمال  25 �شخ�شا يف هجمات يف  قتل 
�باد  ��شالم  �لعا�شمة  يزور  كامريون  ديفيد  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س 
ويدعو �ىل حترك �قوى ملكافحة �لرهاب. و�دى �نفجار �شيارة مفخخة 
��شتهدف قافلة لقو�ت �لمن �لباك�شتانية �ىل مقتل 17 �شخ�شا و��شابة 
46 بجروح يف �شو�حي بي�شاور قرب �ملنطقة �لقبلية �لباك�شتانية حيث 
مالذ�ت لتنظيم �لقاعدة وحركة طالبان. وقال جميل �شاه �ملتحدث با�شم 
م�شت�شفى ليدي ريدينغ �لذي تديره �حلكومة يف �ملدينة �ن 17 �شخ�شا 
�لقل  على  �طفال  �ربعة  �لقتلى  ع��د�د  ويف  بجروح.   46 و��شيب  قتلو� 
و�مر�أة كما ��شاف. و�علنت �ل�شرطة �ن معظم �ل�شحايا من �ملدنيني لن 
بالنا�س.  �شوق مكتظة  ��شتهدف قافلة لوحد�ت �حلدود قرب  �لنفجار 
كانت  �ملفخخة  �ل�����ش��ي��ارة  �ن  خ���ان  �هلل  �شفيق  �ل�����ش��رط��ة  م�����ش��وؤول  وق���ال 
متوقفة يف �شوق يكتظ بالنا�س. وعند مرور قافلة �ل�شرطة �ملوؤلفة من 

ثالث �آليات �نفجرت �لقنبلة و��شابت �حدى �شيار�ت �لقافلة. 

دمار يف موقع ق�شفته طائر�ت �لنظام يف حم�س )رويرز(

مليونية �شد �لخو�ن يف ميد�ن �لتحرير ل�شقاط �لنظام وت�شحيح �مل�شار و��شتكمال ثورة  25 يناير  )رويرز(

ح�شود مليونية بالقاهرة واملحافظات واجلي�ش يعزز انت�شاره

امل�شريون يقولون كلمتهم: ل للإخوان
حديث عن مبادرة بتويل ال�شي�شي رئا�شة حكومة موؤقتة واإجراء انتخابات برملانية تعقبها رئا�شية

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ت��ل و�����ش���ي���ب �ل���ع�������ش���ر�ت ج���ر�ء 
�لنظام  ق��و�ت  �شنتها  جوية  غ��ارة 
�لق�شور  ح����ي  ع���ل���ى  �ل���������ش����وري 
ت�شتهدفها  �لتي  حم�س  مبدينة 
�لقو�ت �لنظامية بحملة ع�شكرية 

يف حماولة لل�شيطرة عليها. 
وقد كثفت قو�ت �لنظام عملياتها 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة ع��ل��ى م��دي��ن��ة حم�س 
�لطرق  بال�شو�ريخ  و��شتهدفت 
حيي  �إىل  �مل�����وؤدي�����ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 

�خلالدية و�لق�شور.

ي��اأت��ي ه���ذ� ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع غار�ت 
�أحياء  على خمتلف  �شنتها  جوية 
تدمري  �إىل  �أدى  مم���ا  ح��م�����س، 
ع���دد م��ن �مل��ب��اين و���ش��ق��وط قتلى 

وجرحى.
�ل�شوري  �مل���ر����ش���د  م���دي���ر  وق�����ال 
�ل���ق���و�ت  �إن  �لإن���������ش����ان  حل���ق���وق 
�لنظامية �ل�شورية حتاول �قتحام 

�خلالدية.
�أف���اد ب���اأن �لأحياء  وك���ان �مل��ر���ش��د 
�مل���ح���ا����ش���رة م��ن��ذ �أك�����ر م���ن عام 
ومنها  حم�س،  مدينة  و���ش��ط  يف 
�خل����ال����دي����ة و�حل���م���ي���دي���ة وب����اب 

�ل��ث��ورة و�مل��ع��ار���ش��ة م��ن ��شتغالل 
�لعامل  �ن�شغال  �ل�����ش��وري  �لنظام 
بالأحد�ث يف م�شر للقيام بق�شف 
بال�شالح  دم�����ش��ق  وري����ف  ح��م�����س 
�ل���ك���ي���م���ي���اوي، وحم����اول����ة �إع������ادة 
�خلارجة  �ملناطق  على  �ل�شيطرة 

تتعر�س  �ل��دي��و�ن،  وب�شتان  ه��ود 
بالطري�ن  م�شبوق  غ��ري  لق�شف 

�حلربي و�ملدفعية �لثقيلة.
�شحيفة  ذك��������رت  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
�ل���وط���ن �ل�����ش��وري��ة �ل��ق��ري��ب��ة من 
�أن  �لأ���ش��د،  ب�شار  �لرئي�س  ن��ظ��ام 
�أحرز  �لنظامي  �ل�شوري  �جلي�س 
مدينة  يف  ج��دي��د�ً  نوعياً  تقدماً 
عنيفة  ��شتباكات  و���ش��ط  حم�س 
حيي  يف  �مل�شلحة  �مللي�شيات  م��ع 

�خلالدية وباب هود.
�لع�شكرية،  �حل��م��ل��ة  ع��ل��ى  ورد� 
ح���ذر �لئ���ت���الف �ل��وط��ن��ي لقوى 

عن نطاق �شيطرته.
�إن  �ملر�شد  ق��ال  �خ��رى  من جهة 
متكنت  �ل�شورية  �ملعار�شة  ق��و�ت 
�م�س من �إ�شقاط مروحية تابعة 
لقو�ت �لنظام �ل�شوري فوق بلدة 

نبل بريف حلب.

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�شري  �لرئي�س  معار�شو  خرج 
حم����م����د م����ر�����ش����ي مب����ظ����اه����ر�ت 
م���ل���ي���ون���ي���ة ح�����ا������ش�����دة ر�ف����ع����ني 
وجه  يف  �حل����م����ر�ء  �ل���ب���ط���اق���ات 
ج��م��اع��ة �لإخ�������و�ن �مل�����ش��ل��م��ني يف 
ويف  ب��ال��ق��اه��رة  �لتحرير  م��ي��د�ن 
حم��ي��ط ق�����ش��ر �لحت����ادي����ة مقر 
معظم  ويف  �جل��م��ه��وري��ة،  رئا�شة 
مطالبني  م�������ش���ر  حم����اف����ظ����ات 
بانتخابات رئا�شية مبكرة وتنحي 
مر�شي بعد ف�شله يف �إد�رة �شوؤون 

�لبالد بعد عام على حكمه. 
وردِّد �ملحتجون هتافات )�إرحل(، 
و)�إ�شحى يا مر�شي �شّحي �لنوم 
ي����وم(، و)ي�شقط  �آخ���ر  �ل��ن��ه��اردة 
�إ�شارة  يف  �مل��ر���ش��د(  حكم  ي�شقط 
جلماعة  �ل�����ع�����ام  �مل����ر�����ش����د  �إىل 

�لإخو�ن �مل�شلمني.
ويف �ملقابل تكاد تخلو �ملحافظات 
و�لعت�شامات  �مل��ظ��اه��ر�ت  م��ن 
ح��ي��ث يف�شل  مل��ر���ش��ي؛  �مل����وؤي����دة 
ميد�ن  �إىل  �ل��ت��وج��ه  �مل����وؤي����دون 
�لقاهرة،  �شرق  �ل��ع��دوي��ة،  ر�ب��ع��ة 
لالن�شمام �إىل �عت�شام �ملوؤيدين 

هناك و�لذي ل يتجاوز �لآلف.
قلب  يف  �ل��ت��ح��ري��ر  م���ي���د�ن  ويف 
�لثورة  ب��وؤرة  كان  �لذي  �لقاهرة، 
مبارك  بح�شني  �ط���اح���ت  �ل��ت��ي 
�لف  مئات  تدفق   ،2011 ع��ام 
�ملتظاهرين وهم يلوخون باعالم 
ميكروفونات  كانت  فيما  م�شر 

تذيع �نا�شيد و�أغنيات وطنية.
وخ�����������الل �مل�������ظ�������اه�������ر�ت �ل����ت����ي 
دع����ت �ل��ي��ه��ا ح��م��ل��ة مت����رد هتف 
يريد  )�ل�������ش���ع���ب  �مل���ت���ظ���اه���رون 
�����ش���ق���اط �ل���ن���ظ���ام( و)�رح�������ل .. 
�رحل( بينما رفع �خرون بطاقات 
بطاقات  غ�������ر�ر  ع���ل���ى  ح����م����ر�ء 
كرة  مباريات  �لالعبني يف  ط��رد 
�لقدم للمطالبة مبغادرة مر�شي 
جماعة  م�شلحة  ب��اإع��الء  �ملتهم 
م�شالح  على  �مل�شلمني  �لخ���و�ن 

�ملو�طنني.
�لنتخابات  ت�����ش��وي��ت  ك���ان  و�إذ� 

��شا�شيه وهي :
�أ -  حفظ �لأمن و�لنظام

برملانية  �ن��ت��خ��اب��ات  �إج�����ر�ء  ب - 
ق����ب����ل ن����ه����اي����ة �ل�����ع�����ام �جل�������ارى 
2013 حتظى مبو�فقة �لقوى 
)�ملعار�شة  �ملختلفة  �ل�شيا�شية 

و�ملوؤيدة(
عاجلة  �قت�شادية  �إج����ر�ء�ت  ج- 

لوقف �لتدهور �حلاىل.
�لنتخابات  �إج������ر�ء  ع��ق��ب   3-
حكومة  ت�شكيل  ي��ت��م  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لفائزة  �لربملانية  �لغلبية  من 
�ل��ربمل��ان��ي��ة وحتظى  ب��الغ��ل��ب��ي��ة 

بثقة �لربملان.
-4 يعلن �لرئي�س فور�ً عن نيته 
مبكرة  رئا�شية  �نتخابات  �إج��ر�ء 
منبثقة  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  ع��ق��ب 

�أو يعلن  �مل��ن��ت��خ��ب  �ل���ربمل���ان  م��ن 
�خلا�س  �ل����ق����ر�ر  �أن  �ل���رئ���ي�������س 
مبكرة  رئ���ا����ش���ي���ة  ب���ان���ت���خ���اب���ات 
نتائج  ف���ى ����ش���وء  ف��ي��ه��ا  ���ش��ي��ب��ت 
مبعنى  ؛  �لربملانية  �لنتخابات 
�ملبكرة  �لرئا�شية  �لنتخابات  �أن 
�شت�شبح و�جبة على �لرئي�س فى 
حالة فوز �ملعار�شة �أو �ملعار�شني 

له باأغلبية بالربملان.
�شخ�شية  �ل��رئ��ي�����س  ي��ع��ني   5-
كمقرر  م�������ش���ت���ق���ل���ة  ق����ان����ون����ي����ة 
ل���ل���ج���ن���ة ل���ت���ع���دي���ل �ل���د����ش���ت���ور، 
كافة  م����ع  ب���ال���ت���و�����ش���ل  وي����ق����وم 
على  للتو�فق  �ل�شيا�شية  �لقوى 

�لتعديالت �ملطلوبة.
�لتز�م  على  �لرئي�س  يوؤكد   6-
للكفاءة  �ل�������ش���ف���اف���ي���ة  م���ع���اي���ري 

فاإن �ل�شعب  عادة ما يكون �شرياً 
ب�شكل  �أم���������س  ����ش���وت  �مل�������ش���ري 
ع��ل��ن��ي ���ش��د ���ش��ي��ا���ش��ات �لإخ�����و�ن 
�لأو�شاع  ت��ده��ور  �ىل  �أدت  �ل��ت��ي 
يف  م�شبوق  غري  ب�شكل  م�شر  يف 
كانت  و�ذ�  �حلياة.  مناحي  كافة 
�شيا�شات �لإخو�ن �ملتاأ�شلمني قد 
فرقت �مل�شريني وق�شمتهم فقد 
كان لها �لف�شل يف جتميعهم من 
جديد يف ثورة ت�شاهي ثورة 25 

يناير �إن مل تكن تفوقها.
وق������د وق����ع����ت �����ش���ت���ب���اك���ات بني 
ومعار�شيه  م���ر����ش���ي  م����وؤي����دي 
يف م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة ب��ع��دد من 
�مل��ح��اف��ظ��ات و���ش��ط خم���اوف من 
�جلانبني  بني  مو�جهات  �ن��دلع 
بينما عززت وحد�ت من �جلي�س 

�ملن�شاآت  حم��ي��ط  يف  �ن��ت�����ش��اره��ا 
من  متفرقة  �أن��ح��اء  يف  �حليوية 

م�شر.
ومت��رك��زت وح���د�ت م��ن �جلي�س 
�مل�������ش���ري م���دع���وم���ة ب���الآل���ي���ات 
ع���ل���ى م����د�خ����ل �ل���ق���اه���رة وع����دد 
�نت�شرت  فيما  �مل��ح��اف��ظ��ات،  م��ن 
مقار  ح������ول  �لأم���������ن  ع���ن���ا����ش���ر 
وع��دد من  �ل��ربمل��ان، و�حلكومة، 
�ل�����وز�ر�ت، و�ل���ش��ت��ث��م��ار، ومبنى 
�لإذ�عة  و�حت��اد  �مل��رك��زي،  �لبنك 
مقار  وح��������ول  و�ل����ت����ل����ف����زي����ون، 
�لعربية  �لدبلوما�شية  �لبعثات 

و�لأجنبية.
�إىل ذل��ك ذك��رت م��ب��ادرة طرحها 
و�ل�شيا�شني  �ملثقفني  م��ن  ع���دد 
ع��ل��ى �ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري حممد 

م��ر���ش��ى ل���ل���خ���روج م���ن �لزم�����ة، 
بتوىل  رئ��ي�����ش��ي  ب�شكل  وت��ق�����ش��ي 
�أول عبد  �ل��ف��ري��ق  �ل��دف��اع  وزي���ر 
�لفتاح �ل�شي�شي، رئا�شة �حلكومة 
لفرة موؤقتة ت�شل لنهاية �لعام 
برملانية  �نتخابات  �إج���ر�ء  حلني 

تنبثق عنها حكومة �أغلبية.
�أه����م م��الم��ح هذه  ويف م���ا ي��ل��ي 
بع�س  عليها  �أطلق  �لتي  �ملبادرة 

�ملفكرين ��شم )�ل�شي�شي حال(.
�ل�شي�شى  �ل��ف��ري��ق  تكليف    1-
وطنى  �ن���ق���اذ  ح��ك��وم��ة  بت�شكيل 
من �لتكنوقر�ط وغري �حلزبني 
�لوقت  نف�س  ف��ى  �حتفاظه  م��ع 

مبن�شب وزير �لدفاع.
�لفريق  ت���ك���ل���ي���ف  ي���ت���م     2-
مبهام  وح���ك���وم���ت���ه  �ل�������ش���ي�������ش���ى 

خماوف من اإقدام النظام على �شربة كيماوية

ق�شف مكثقف على حم�ص واإ�شقاط مروحية يف حلب 

مواقــيت ال�سالة
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فرن�شا تطلب تف�شريا اأمريكيا 
للتج�ش�ص على مكاتب اأوروبية

•• باري�س-رويرتز:

قال وزير �خلارجية �لفرن�شي لور�ن فابيو�س �م�س �ن فرن�شا طلبت من 
�لملانية  �شبيجل  دي��ر  جملة  ن�شرته  تقرير  يف  ورد  ملا  تف�شري�  و��شنطن 
يفيد باأن وكالة �لمن �لقومي �لمريكية تن�شتت على مكاتب و�شبكات 

كمبيوتر تابعة لالحتاد �لوروبي.
�م�س  �لمريكية  �ل�شلطات  من  فرن�شا  طلبت  بيان  يف  فابيو�س  و�أ���ش��اف 

تقدمي تف�شري.
وطبقا ملا ن�شرته �ملجلة ��شتناد� �ىل وثائق قدمها �ملتعاقد �ل�شابق مع وكالة 
�لمن �لقومي �لمريكية و�لهارب �لن �دو�رد �شنودن فان �لوكالة متكنت 
من �لدخول �ىل �شبكات كمبيوتر �أوروبية و�لو�شول �ىل وثائق ور�شائل 
ويف  و��شنطن  دبلوما�شية يف  مكاتب  على  وتن�شتت  �للكروين  بالربيد 

مقر �لمم �ملتحدة يف نيويورك لر�شد مناق�شات وحمادثات هاتفية.
وق����ال ف��اب��ي��و���س ه���ذه �لع���م���ال �ذ� ت���اأك���دت ���ش��ت��ك��ون غ��ري م��ق��ب��ول��ة على 
�لقلق  لبو�عث  �لمريكية  �ل�شلطات  ت�شتجيب  �أن  نتوقع  �لط����الق... 

�مل�شروعة �لتي �أثارتها هذه �لت�شريبات �ل�شحفية باأ�شرع ما ميكن.

ثلثة اآلف مفقود يف في�شانات الهند 
•• دهرادون-ا.ف.ب:

�علن م�شوؤول حكومي كبري �لحد �ن نحو ثالثة �لف �شخ�س ل يز�لون 
يف عد�د �ملفقودين يف �شمال �لهند �لتي �شربتها قبل ��شبوعني في�شانات 
من  �لعديد  بينهم  نهائية،  غري  ر�شمية  ح�شيلة  وف��ق  قتيل  �ل��ف  خلفت 
�حلجاج و�ل�شياح. وقال رئي�س حكومة ولية �وتار�خاند �جلبلية فيجاي 
�ملعلومات  وف��ق  ده���ر�دون  �لقليمية  �لعا�شمة  يف  ل�شحافيني  باهوغونا 
�لتي ح�شلنا عليها حتى �لن، ل يز�ل نحو ثالثة �لف �شخ�س يف عد�د 
�ل�شياح و�حلجاج  �لكثيفة �لف  �ملو�شمية  �ملفقودين. و�حتجزت �لمطار 
�لذين كانو� توجهو� �ىل �ملعابد و�ل�شرحة و�لمكنة �ملقد�شة �لهندو�شية 

يف هذه �لولية �لتي ت�شمى �ر�س �للهة.
 15 منذ  مفقودين  �ع��ت��ربو�  �ل��ذي��ن  بع�س  �ن  ر�شمية  م�شادر  و�ف���ادت 
�بالغ  دون  رحلتهم من  و��شلو�  �و  بلد�نهم  �ىل  ع��ادو�  يكونون  قد  يوما 

�ل�شلطات.
كذلك، ل ميكن حتديد ح�شيلة نهائية ل�شحايا �لفي�شانات لن جثثا قد 
تكون جرفتها �ملياه �و غمرتها �طنان من �حلطام �لناجتة من �نزلقات 
م�شادر  و�و�شحت  �آي.  تي  بي  لوكالة  باهوغونا  �شرح  ما  وف��ق  �ل��رب��ة، 
يف  يجولون  ي��ز�ل��ون  ل  متخ�ش�س  م�شعف  مئتي  م��ن  فريقا  �ن  ر�شمية 
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اأخبار ال�شاعة توؤكد اأهمية متكني الكفاءات الوطنية
�إليها مبا يعزز  �لقياد�ت �حلكومية �لقادرة على �ل�شطالع باملهام �ملوكلة 
قدرة �لأد�ء �حلكومي ويرتقي مبخرجاته . و�أكدت �أخبار �ل�شاعة يف ختام 
�إفتتاحيتها �أن �لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت توؤمن باأن �لب�شر هم ثروة 
و�إمكاناتهم  قدر�تهم  على  د�ئما  وتر�هن  عليهم  وتعول  �لأ�شا�شية  �لوطن 
�لأم��ام ولهذ� تعمل جاهدة على توفري  �إىل  �لتنمية قدما  يف دفع م�شرية 
كل �لظروف �لتي تتيح �أف�شل ��شتثمار لهذه �لروة وحتقيق �أكرب �إ�شتفادة 
فل�شفة  ه��و جوهر  وه��ذ�  ورفعته  �ل��وط��ن  نه�شة  دوره���ا يف  تعزز  ك��ي  منها 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �لتمكني  مرحلة 
نهيان رئي�س �لدولة -حفظه �هلل- �لتي تنطلق من روؤية عميقة ت�شتهدف 
�إ�شهاما  �أك��ر  �ل��الزم��ة لي�شبح  �ل��ق��وة  �مل��و�ط��ن م��ن عنا�شر  �ل��ف��رد  متكني 

وم�شاركة يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة .

قدر�ت  وت��ع��زي��ز  عليها  و�حل��ف��اظ  �لحت��ادي��ة  �حل��ك��وم��ة  �إىل  و��شتقطابها 
موظفي �حلكومة �لحتادية .. وهي تعترب من �لأه��د�ف �لطموحة �لتي 
توؤدي �إىل متكني �ملو�رد �لب�شرية يف �لدولة مبا يتما�شى مع روؤية �لإمار�ت 
�إمار�تية من  كفاء�ت  تقوده  �إقت�شاد معريف  بناء  �إىل  تطمح  �لتي   2021
عرب  �مل��و�ط��ن  �لب�شري  �مل��ال  ل��ر�أ���س  �لكامنة  �لطاقات  ك��ل  توظيف  خ��الل 
تعظيم م�شاركة �لإمار�تيني وت�شجيع �لريادة وبناء �لقياد�ت يف �لقطاعني 
و�أ�شافت  عليها.  و�حل��ف��اظ  �ل��ك��ف��اء�ت  �أف�شل  وج��ذب  و�خل��ا���س  �حلكومي 
�لن�شرة �لتي ي�شدرها مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شر�تيجية..

�أن �لعمل على تطوير �ملو�رد �لب�شرية ومتكني �لكفاء�ت �لوطنية .. يعك�س 
روؤية �إ�شر�تيجية ثاقبة لو�قع عملية �لتنمية �ل�شاملة و�آفاقها �لتي تعي�شها 
�لبالد يف ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .. مو�شحة �أن �لب�شر هم �لعمود �لفقري 
لأي تنمية وبالتايل يجب تطوير قدر�تهم و�شقل مو�هبهم . وبينت �أنه من 
ناحية ثانية فاإن �لتطور�ت �ملت�شارعة �لتي ي�شهدها عامل �ليوم يف جمال 
�لب�شرية  �مل��و�رد  تطوير  �شرورة  تفر�س   .. �ملعلومات  وث��ورة  �لتكنولوجيا 
على نحو متو��شل وم�شتمر مبا ميكن من ��شتيعاب هذه �لتطور�ت وهذ� 
�لب�شرية  للمو�رد  �لحتادية  �لهيئة  ل�  �جلديدة  �ل�شر�تيجية  جوهر  هو 
لالأعو�م �لثالثة �ملقبلة كما �أنه حمور �لعديد من �ملبادر�ت �لنوعية �لتي 
مت �إطالقها خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية �أي�شا ك� برنامج �ل�شيخ خليفة 
للتميز �حلكومي �لذي ي�شتهدف دعم �ملو�رد �لب�شرية وتطويرها من خالل 
�لدولة  يف  �حلكومي  �لقطاع  يف  و�لتميز  للجودة  عاملية  معايري  تطبيق 
وبرنامج قياد�ت �مل�شتقبل �لذي ي�شتهدف بناء وتطوير �أجيال جديدة من 

•• اأبوظبي-وام:

للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �إ�شر�تيجية  �إن  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  ن�شرة  ق��ال��ت 
2016 ..تنطوي   - 2014 �لب�شرية �حلكومية لالأعو�م �لثالثة �ملقبلة 
على �أهمية بالغة لي�س لأنها ت�شتهدف متكني �لكفاء�ت �لوطنية وتطوير 
لإد�رة  ومتكاملة  حديثة  ت�شريعية  منظومة  وتر�شيخ  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س 
�ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة �لحتادية وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية فقط 
و�إمنا لأنها تعمل على حتقيق روؤية �لإم��ار�ت 2021 �لتي تركز يف �ملقام 
�لأول على تطوير ر�أ���س �ملال �لب�شري و�إب��ر�ز ق��در�ت �ملوظفني ومتكينهم 
لقيادة �لإجناز�ت يف �لدولة �أي�شا . وحتت عنو�ن متكني �لكفاء�ت �لوطنية 
و�ملو�هب  �لكفاء�ت  تعمل على جذب  �ل�شر�تيجية �جلديدة  �أن  �أو�شحت 

حممد بن را�شد يطلع على م�شاريع وزارة الأ�شغال  •• دبي-وام:

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي .. على م�شاريع وز�رة �لأ�شغال 
و�لتي  �ل��دول��ة  و�إم���ار�ت  مناطق  خمتلف  يف  وتنفذها  نفذتها  �لتي  �لعامة 

دبي �شباح �أم�س حيث �عتمد �شموه خالل �لزيارة م�شاريع جديدة لوز�رة 
�إ�شارة  �شموه  �أطلق  ثم   .. دره��م  ملياري  يناهز  تكلفتها مبا  تقدر  �لأ�شغال 

تقدر كلفتها �لإجمالية باأربعة مليار�ت درهم. جاء ذلك خال �لزيارة �لتي 
قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إىل مقر �لوزر�ة يف 

�لبدء بتنفيذ �ملرحلة �لأوىل من بناء م�شت�شفى �لأمل يف منطقة �لروية يف 
600 مليون درهم. ر�فق �شموه  دبي و�لتي ت�شل كلفته �لإجمالية قر�بة 
يف �لزيارة معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء 
ومعايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير �لأ�شغال �لعامة 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي 

وعدد من �مل�شوؤولني يف وز�رة �لأ�شغال.

طرق دبي تلغي نظام احلد الأعلى اليومي ل� »�شالك« يف 15 يوليو 
•• دبي -وام:

�ألغت هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف دبي نظام �حلد �لأعلى �ليومي لنظام �لتعرفة �ملرورية �شالك �لبالغ 24 درهما 
�آثار  �أن  �م�س  لها  بيان  يف  �لهيئة  و�أك��دت  �جل��اري.  يوليو  �شهر  من   15 تاريخ  من  �عتبار�  بالقر�ر  �لعمل  و�شيتم 
�لقر�ر ل مت�س �شوى �شريحة ب�شيطة من م�شتخدمي بو�بات �لتعرفة �ملرورية �شالك و�أن �مل�شتخدم �لعادي للمحاور 
يتجاوز  �ملركبات �خلا�شة ل  �ملائة من  95 يف  ح��و�يل  �أن  �لقر�ر حيث  بهذ�  يتاأثر  لن  �ملرورية  للتعرفة  �خلا�شعة 
�أن �لهدف من �لقر�ر هو ت�شجيع �شائقي  �أكر من �شت مر�ت يوميا . و�أو�شحت �لهيئة  عبورها لبو�بات �لتعرفة 
�ملركبات على ��شتخد�م �لطرق �لبديلة مثل �شارعي �خليل و�ل�شيخ حممد بن ز�يد وتخفيف �ل�شغط على �ملحاور 

�خلا�شعة لنظام �لتعرفة �ملرورية.

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي يلتقي قائد 
القيادة املركزية للقوات اجلوية الأمريكية

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شعادة �للو�ء �لركن طيار حممد بن �شويد�ن �شعيد �لقمزي قائد 
�لعامة  �لقيادة  يف  �م�س  �شباح  مكتبه  يف  �جل��وي  و�ل��دف��اع  �جلوية  �لقو�ت 
للقو�ت  �ملركزية  �لقيادة  قائد  فاين  غولد  ديفيد  �لفريق  �مل�شلحة  للقو�ت 
�جلوية �لأمريكية �لذي يزور �لبالد حاليا. جرى خالل �للقاء بحث �أوجه 
لتبادل  �إ�شافة  وتعزيزها  بدعمها  �لكفيلة  و�ل�شبل  �جلانبني  بني  �لتعاون 

وجهات �لنظر يف عدد من �لأمور ذ�ت �لهتمام �مل�شرك. 



اأخبـار الإمـارات

03

االثنني   -  1   يوليو    2013 م    -    العـدد    10832
Monday    1    July     2013  -  Issue No   10832

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

مبنا�شبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات

املركز الوطني للتاأهيل يختتم فعالياته مب�شرية للدراجني
•• ابوظبي- الفجر

�حلملة  �أم�����������س  �أول  �خ���ت���ت���م���ت 
وي���ان���ا.. حياتك  �ل��وط��ن��ي��ة خ��ّل��ك 
�شارك  ل��ل��در�ج��ني  مب�شرية  �أم��ان��ة 
فيها 40 در�جاً من �مارة �أبوظبي 
عدة جهات  مّثلو�  و�ل�شارقة  ودبي 
1 و دب����ي ري����دي����رز و  ت��ي��م  و ه���م 
ظبيان جروب وكان برفقة �لفريق 
�ل����رح����ال����ة �لإم�������ار�ت�������ي ع���ب���د�هلل 
�لتي  �مل�شرية  و�نطلقت  �ملن�شوري 
للتاأهيل  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  نظمها 
يوم �جلمعة �حتفاًل باليوم �لعاملي 
ي�شادف  �ل��ذي  �مل��خ��در�ت  ملكافحة 
عام  ك��ل  م��ن   26.6.2013 ي��وم 
من كا�شر �لأمو�ج باجتاه كورني�س 
�أبوظبي وحمل �لدر�جون خاللها 

�شعار �حلملة.
 وح�����ش��ر �مل�����ش��رية ���ش��ع��ادة د. حمد 
�لغافري مدير عام �ملركز �لوطني 
للتاأهيل وعدد من موظفي �ملركز 
و�لإع����الم  �ل�شحافة  م��ن  وح�����ش��د 
و�جل��م��ه��ور، ودوري����ات م��ن �شرطة 
باإجناح  ���ش��اه��م��ت  �ل��ت��ي  �أب���وظ���ب���ي 
باإقامة  �خ���ت���ت���م  �ل�������ذي  �حل�������دث 
�لدر�جني  �شرف  على  ع�شاء  حفل 

�مل�شاركني ومن ثّم تكرميهم.
�إىل  �أ�شار  �لغافري  د. حمد  �شعادة 
�أهمية حملة خّلك وّيانا.. حياتك 
فعاليات  م����ن  ف��ي��ه��ا  مب����ا  �أم����ان����ة 
ون�����ش��اط��ات ه��دف��ه��ا ت��زوي��د �أف����ر�د 

�لتعريف  �ل��ر���ش��ائ��ل  ت��ل��ك  حم����ور 
�لفرد  ع��ل��ى  �مل����خ����در�ت  مب��خ��اط��ر 
�لعاملي  و�لأ�شرة و�ملجتمع وباليوم 
�ملركز  ول����دور  �مل���خ���در�ت  ملكافحة 
حماية  يف  ل���ل���ت���اأه���ي���ل  �ل����وط����ن����ي 
�آفة  ور�ء  �لجن�����ر�ر  م��ن  �مل��ج��ت��م��ع 
لالإدمان  �مل�شببة  و�مل��و�د  �ملخدر�ت 
�ملركز  دور  �أهمية  �إىل  �لإ�شارة  مع 

حملياً وعربياً و�إقليمياً.
يكن  مل  �مل�����رك�����ز  �أن  �أو�������ش������ح  و 
و�لتاأهيل  �ل��ع��الج  يف  فقط  ر�ئ����د�ً 
ح�شوره  �م���ت���د  �إمن�����ا  و�ل���ت���وع���ي���ة 
برنامج  م��ن  �مل��د�ر���س  �إىل  �ملتميز 
�ملر�هقني  للطلبة  �ملوجه  فو��شل 
و�أول���ي���اء �لأم�����ور يف �ل���دول���ة على 
ح���د ����ش���و�ء ب��غ��ي��ة ت��ط��وي��ر ق����در�ت 
ع���ل���ى �حل��������و�ر، وخلق  �ل���ط���رف���ني 
و�حتو�ء  بينهما،  ت��و����ش��ل  ق��ن��و�ت 
�شريحة �لطلبة عاطفياً كما يعمل 
�مل��رك��ز ح��ال��ي��اً ع��ل��ى �إجن����از قاعدة 
���ش��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة مرجع  ب���ي���ان���ات 
م�شكلة  �أ����ش���ب���اب  وحت��ل��ي��ل  مل��ع��رف��ة 
�لإدم�����ان وع��الج��ه��ا و�آث���اره���ا على 
يف  ياأتي  �شبق  ما  كل  و�إن  �ملجتمع 
���ش��ي��اق �حل���ر����س �حل��ق��ي��ق��ي على 
�لإمار�تي،  �ملجتمع  بنيان  متا�شك 
تهدد  باتت  م�شكلة  م��ن  وحمايته 
وذل�����ك من  �ل����ع����امل،  دول  ج��م��ي��ع 
�لرب�مج  �لت�شّدي لها عرب  خالل 
و�لتثقيفية،  �لتوعوية  و�مل��ب��ادر�ت 

ذلك �أن �لوقاية خري من �لعالج.

ومهمة  عامة  مبعلومات  �ملجتمع 
�ملخدر�ت  حم��ارب��ة  بكيفية  تتعلق 
للتاأهيل  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  وب����دور 
يف رع���اي���ة وت���اأه���ي���ل �مل���ر����ش���ى كي 
ك��ان��و� عليهم قبل  م��ا  �إىل  ي��ع��ودو� 
ليعودو�  �أ�شحاء  �أ�شوياء  �لإدم���ان 
كانو�  �ل��ت��ي  �لأدو�ر  مم��ار���ش��ة  �إىل 
جتاه  وو�جباتهم  �شابقاً،  يوؤدونها 

�أ�شرهم وجمتمعهم.
ونوه �إىل �أن هذه �حلملة �عتمدت 
للتعامل  ومبا�شر�ً  جديد�ً  �أ�شلوباً 
م���ع �جل���م���ه���ور ف��ن�����ش��رت يف �إط����ار 
�أماكن عدة  �ل�شحي ويف  �لتثقيف 
�لإدم������ان و�شبل  م��ع��ل��وم��ات ح���ول 
�ل���وق���اي���ة م��ن��ه، وع���ّرف���ت �لأف�����ر�د 
يقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  باملركز 

نقدمها  �لتي  للخدمات  بالن�شبة 
و�شاركو� يف ��شتطالع �لر�أي وكان 
مو�شوعه �ملخدر�ت و�لإدمان، و يف 
�مل��ق��اب��ل ق��ّدم��ن��ا لهم ه��د�ي��ا حتمل 
�شعار �حلملة لتذكريهم د�ئماً بها 
معهم  د�ئ��م��اً  باأننا  لهم  وللتاأكيد 
بالن�شبة  مهمة  �شالمتهم  وب����اأن 

لنا.
و�أ�شاف �لغافري �إن ما و�شل �إليه 
�ملركز مل يكن لول �لدعم �ملبا�شر 
و�ل���ك���ب���ري �ل������ذي ي��ح��ظ��ى ب����ه من 
بناء  �لدولة �حلري�شة على  قيادة 
جمتمع �شليم و�آمن ومعافى، ومن 
ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ي ت���رّك���ز يف 
�أولوياتها ومبادر�تها على �ل�شحة 
و�لعالج و�لوقاية و�لتوعوية وهي 

�إىل  بالعودة  �لوباء  هذ�  ومكافحة 
�لعاملية،  �ملمار�شات  و�أحدث  �أف�شل 
ك����و�در وطنية  ت��اأه��ي��ل  ج��ان��ب  �إىل 
كافة  �مل��ج��ال وعلى  ه��ذ�  للعمل يف 
و�لتاأهيل  �ل��ع��الج��ي  �مل�����ش��ت��وي��ات 

و�لإر�شادي بجمبع نو�حيه.
�ملركز  ع��ام  م��دي��ر  �شعادة  و�أ���ش��اف 
تتوقف  مل  �أن���ه  للتاأهيل  �ل��وط��ن��ي 
حملة خّللك وّيانا.. حياتك �أمانة 
�لتي  �جلماهريية  �لفعاليات  على 
�أق���ي���م���ت يف �أم����اك����ن خم��ت��ل��ف��ة من 
�لدولة �إمنا �متدت لت�شمل و�شائل 
توعوية  ر�شائل  ب��ث  فتم  �لإع���الم 
و�لقنو�ت  �لإذ�ع����ات  يف  وتثقيفية 
�لتو��شل  م����و�ق����ع  ويف  �مل��ح��ل��ي��ة 
وكان  �لإل���ك���رون���ي���ة  �لج��ت��م��اع��ي 

ي�شمنها  �لتي  و�ل�شرية  للمر�شى 
حني �لتعامل مع �ملر�شى وتوفري 
�ل��ع��الج �مل��ج��اين و�مل��ت��ط��ور م�شيد�ً 
�ل��ر���ش��ي��دة ممثلًة  �ل��ق��ي��ادة  ب��دع��م 
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  ب�شاحب 
ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل��دول��ة - 
�أول  �لفريق  و�شمو   - �هلل  حفظه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
ك��م��ا ت��ف��اع��ل��ت �حل��م��ل��ة م���ع �أف����ر�د 
متحم�شاً  ب�����د�  �ل������ذي  �جل���م���ه���ور 
ل���ل���م���ع���رف���ة، ف���ف���ي م����اري����ن����ا م���ول 
باأبوظبي كان �إقبالهم على من�شة 
ووردتنا  ل��الن��ت��ب��اه،  لف���ت���اً  �مل���رك���ز 
وخمتلفة  ك���ث���رية  �����ش���ت���ف�������ش���ار�ت 

ما يعمل �ملركز على حتقيقها من 
خالل �لدور �ملناط به، و�مل�شوؤولية 

�ملرتبة عليه.
كبرية  �مل����رك����ز  يف  ف��م�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا 
�نطالقاً من �لروؤية �لتي نحر�س 
ب��اع��ت��ب��اره مركز�ً  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى 
ومتميز�ً يف تقدمي خدمات  ر�ئ��د�ً 
�ل��وق��اي��ة و�ل���ع���الج و�ل��ت��اأه��ي��ل من 
�ل���ت���ي نعمل  �لإدم��������ان، ور���ش��ال��ت��ه 
تقدمي  خ��الل  م��ن  حتقيقها  على 
و�عتماد  وتنفيذ  متمّيزة  خدمات 
ووقائية  و�شحية  عالجية  بر�مج 
مل��ر���ش��ى وذوي���ه���م وبناء  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�����ش����ر�ك����ات ف����ّع����ال����ة م�����ع �جل���ه���ات 
و�لعاملية  و�لإق���ل���ي���م���ي���ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�لإدمان،  مر�شى  بعالج  �ملخت�شة 

حاكم راأ�ص اخليمة يهنيء متيم بن حمد خلل 
ات�شال هاتفي بت�شلمه مقاليد احلكم يف قطر

•• راأ�س اخليمة-وام:
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أج���رى 
هاتفيا  �ت�شال  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
متيم  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه  مع  �ملا�شية  قبل  �لليلة 
بن حمد �آل ثاين .. هناأه خالله بت�شلمه مقاليد �حلكم يف 

دولة قطر.

جمل�ص اأبوظبي للتعليم يطالب اأولياء الأمور واملدار�ص اخلا�شة للم�شاركة الفعالة يف عملية جمع بيانات الطلبة
••ابوظبي- الفجر 

طالب جمل�س �أبوظبي للتعليم �أولياء �لأمور و�ملد�ر�س �خلا�شة �إىل �إبد�ء 
ب�شاأن  �لدقيقة  �لبيانات  ��شتكمال عملية جمع  �أجل  �لكامل من  �لتعاون 
عناوين �لطلبة يف موعد �أق�شاه �ل�شابع من يوليو، وياأتي ذلك يف �إطار 
جهود قطاع �ملد�ر�س �خلا�شة و�شمان �جلودة باملجل�س لتحقيق ر�شالته 
بال�شورة  �ملجتمع  �حتياجات  لتلبية  م�شتقبلية  خطة  و�شع  �إىل  �لهادفة 

�ملثلى.   
وقد طلب �ملجل�س من �أولياء �لأمور مو�فاة �إد�ر�ت �ملد�ر�س �لتي يدر�س 
مكتوبة،  �أو  �شفهية  ب�شورة  �شو�ء  بهم  �خلا�شة  بالعناوين  �أبناوؤهم  بها 
و�شوف تقوم �ملد�ر�س بدورها باإر�شال هذه �لعناوين �إىل �ملجل�س، ولي�س 

من �ل�شروري �أن يقدم �أولياء �لأمور ن�شخاً من فاتورة �ملياه و�لكهرباء 
كما  و�لكاملة،  �ل�شحيحة  �لعناوين  قدمو�  قد  �أنهم  طاملا  �مل��د�ر���س  �إىل 
�لطلبة  �ملد�ر�س بعناوين  �لأمور على �شرورة تزويد  �أولياء  �ملجل�س  دعا 
م�شاألة جمع  ي��ح��دث يف  ت��اأخ��ري  �أي  ت��ف��ادي  يتم  �مل��ح��دد حتى  �مل��وع��د  يف 

�ملعلومات.
وتهدف عملية جمع عناوين �لطلبة �إىل تعزيز خطط �ملجل�س �مل�شتقبلية 
ب�شاأن ��شتحد�ث مزيد من �ملد�ر�س �لتي تتبع �ملناهج �ملطلوبة يف �ملناطق 
�لتي ت�شهد طلباً على �ملقاعد �ملدر�شية يتجاوز �ملقاعد �ملتاحة، وبالتايل 
�لو�شول  �أج���ل  م��ن  ك��ب��رية  مل�����ش��اف��ات  �لن��ت��ق��ال  �إىل  �لطلبة  ي�شطر  ل��ن 
ملد�ر�شهم، وهو ما يجنبهم �لإرهاق و�لتعب، كما �شيكون باإمكان �لطلبة 
عندما  كبار  مر�فقني  ب�شحبة  �لأق��د�م  على  م�شياً  �ملدر�شة  �إىل  �لذهاب 

�إيجاباً على �شحة  تكون ظروف �لطق�س مو�تية، وهو ما �شوف ينعك�س 
نفقات  ت��وف��ري  على  �لأم����ور  �أول��ي��اء  �أي�����ش��اً  وي�شاعد  ون�شاطهم،  �لطلبة 

�حلافالت �ملدر�شية، عالوة على تخفيف �لزدحام �ملروري.    
و�لجتماعات  �لعمل  ور���س  م��ن  ع���دد�ً  �شابق  وق��ت  �ملجل�س يف  عقد  وق��د 
على  �أبوظبي  �إم��ارة  �أنحاء  �خلا�شة يف خمتلف  �مل��د�ر���س  تدريب  بغر�س 
�آلية حتديث بيانات �لطلبة �شمن نظام معلومات �لطالب �لإليكروين 

مع �لركيز على عنو�ن �ملنطقة �أو �حلي.  
�لطالب  معلومات  ن��ظ��ام  ��شتحدث  ق��د  ك��ان  �ملجل�س  �أن  بالذكر  ج��دي��ر 
متابعة  و�إج���ر�ء�ت  للطلبة  �ل��ي��دوي  �لت�شجيل  ليحل حمل  �لإل��ك��روين 
�إن�شاء قاعدة بيانات طالبية  �لتقييم و�لمتحانات، وهو ما ي�شاعد على 

�شاملة ل�شتخد�مات �ملد�ر�س و�لتخطيط �مل�شتقبلي.  

اللجنة التوجيهية مل�شروع خطة العا�شمة 2030 تناق�ص اأبرز م�شتجدات حتديث امل�شروع

�شمن الفئة الذهبية جلائزة املواقع الإلكرتونية

الهوية تفوز بدرع الريادة يف جائزة احلكومة الإلكرتونية العربية

•• اأبوظبي-الفجر:  

�لتوجيهية  �ل���ل���ج���ن���ة  ع����ق����دت 
�لعا�شمة  خطة  حت��دي��ث  مل�شروع 
�ل���ث���ال���ث  �ج���ت���م���اع���ه���ا   2030
حممد  ب��ن  ذي���اب  �ل�شيخ  برئا�شة 
بن ز�يد �آل نهيان يف مقر جمل�س 
�لعمر�ين  للتخطيط  �أب��وظ��ب��ي 
�أبرز  و��شتعر��س  ملناق�شة  وذل��ك 
�مل�������ش���روع  �مل�������ش���ت���ج���د�ت يف ه������ذ� 
حتقيق  يف  ي�شهم  �ل���ذي  �حل��ي��وي 

روؤية �أبوظبي 2030.
�آليات  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�����ش��اء  ون��اق�����س 
عملية  لتنفيذ  �مل�����ش��رك  �ل��ع��م��ل 
 2030 �لعا�شمة  خطة  حتديث 
ك��اف��ة �جلهود  ت�����ش��اف��ر  و�أه���م���ي���ة 
تخطيط  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ل�شمان 
على  و�لط���الع  ومتكاملة  فعالة 

على  �لوقوف  ثم  ومن  و�لتحليل 
معطيات  و����ش��ت��ع��ر����س  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�ملتوقعة  �لنمو  �إد�رة  ��شر�تيجية 
�أن  �إىل  ول��ف��ت  �أب���وظ���ب���ي.  مل��دي��ن��ة 
�لنتائج  �أح�����دث  وت��ق��ي��ي��م  حت��ل��ي��ل 
�لتخطيط  �شيا�شات  لفريق  تتيح 
للتخطيط  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  يف 
�لعمر�ين �عتماد �أف�شل ممار�شات 
�لتخطيط  و������ش����ر�ت����ي����ج����ي����ات 
عملية  �إط���������ار  خ���ط���ة  ل���ت���ط���وي���ر 
�لتطويرية  و�مل�����ش��اري��ع  �لتنمية 

�ملتوقعة يف �أبوظبي. 
ب��ن حممد  و�أ���ش��اف �ل�شيخ ذي��اب 
�للجنة  ب����اأن  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�لعمل  خ�������الل  وم�������ن  حت�����ر������س 
لتحديد  �مل�������ش���رك  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�مل�شروع  م���ن  �ل���ق���ادم���ة  �مل���ر�ح���ل 
وت���ق���دمي �ل���دع���م �مل���ط���ل���وب، �إىل 

ب�شري  �ملتعلقة  �مل�شتجد�ت  �أح��دث 
�مل�������ش���روع وم��ن��اق�����ش��ة �خل���ط���و�ت 
و�لرب�مج �لقادمة و�ل�شتماع �إىل 
�ملقرحات و�لأفكار �لتي يقدمها 
�لأع�شاء. وقد �شارك يف �لجتماع 
�أبوظبي  جم��ل�����س  ع���ن  مم��ث��ل��ون 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل���ع���م���ر�ين ود�ئ�����رة 
�أبوظبي،   � �لبيئة  وه��ي��ئ��ة  �ل��ن��ق��ل 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ود�ئ��������رة 
وهيئة  �لبلدية  �ل�����ش��وؤون  ود�ئ����رة 

مياه وكهرباء �أبوظبي.
و�أعرب �ل�شيخ ذياب بن حممد بن 
ز�يد �آل نهيان عن �شكره للجهات 
�ملتو��شل  دع��م��ه��ا  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
موؤكد�ً  �مل�شروع،  يف  وم�شاهماتها 
من�شق  ب�شكل  ت��ع��م��ل  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن 
وعلى  �لتحديث  عملية  تنفيذ  يف 
ت��ب��د�أ بالبحث  م��ر�ح��ل م��درو���ش��ة 

����ش��ت��ح��د�ث روؤي�����ة م��ت��ك��ام��ل��ة عن 
�لعا�شمة  خطة  حتديث  م�شروع 
2030 تت�شمن �ملعلومات �ملكانية 
وكذلك  للتو�شع  �ملتاحة  و�مل��و�ق��ع 
�لبنية �لتحتية ومتطلبات �ملر�فق 
�ملجتمعية �ملطلوبة لتعزيز عملية 
�أبوظبي،  ملدينة  �مل��ن�����ش��ودة  �لنمو 
منوهاً على �أهمية تعاون �جلميع 
�إد�رة  عملية  �لعتبار  يف  و�لأخ���ذ 
�ل��ن��م��و وك��ذل��ك �مل��ق��رح��ات �لتي 
يتقدم بها �أع�شاء �للجنة للخروج 
ومتكامل  ث  حم�����دَّ ع��م��ل  ب���اإط���ار 

خلطة �لعا�شمة 2030.
يذكر �أن خطة �لعا�شمة 2030 
 ،2007 ع�����ام  يف  �إط���الق���ه���ا  مّت 
وبف�شل  �أبوظبي  �إم���ارة  ومتكنت 
�جلهات  ب��ذل��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �جل���ه���ود 
�ملخت�شة من توفري قاعدة بيانات 

•• ابوظبي - الفجر

بدرع  للهوية  �لإم����ار�ت  هيئة  ف���ازت 
�ل�����ري�����ادة ع����ن ف���ئ���ة ج����ائ����زة �مل���و�ق���ع 
�للجنة  متنحها  �لتي  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�حلكومة  درع  جل���ائ���زة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وتنظمها  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإل���ك���رون���ي���ة 
يف  �لتميز  جل��و�ئ��ز  تتويج  �أك��ادمي��ي��ة 

�ملنطقة �لعربية.
�لذهبية  بالفئة  �لهيئة  ف��وز  وج���اء 
تقدير�ً  �لإلكرونية  �ملو�قع  جلائزة 
ملا يقّدمه �ملوقع �لإلكروين �جلديد 
�إلكرونية  خ����دم����ات  م����ن  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ومعلومات  م���ب���ت���ك���رة  وت���ف���اع���ل���ي���ة 
�شاملة، تدعم م�شاريع �لتحّول نحو 
يف  �ملتكاملة  �لإلكرونية  �حلكومة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وك��ان��ت �ل��ه��ي��ئ��ة �أع��ل��ن��ت م���وؤخ���ر�ً عن 
بحلة  �لإل���ك���روين  موقعها  �إط���الق 
ج�����دي�����دة ع���ل���ى ����ش���ب���ك���ة �لإن�����رن�����ت 

�ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة و�مل���ع���رف���ي���ة م���ن خالل 
وب�����ش��ي��ط��ة ت�شمن  ���ش��ل�����ش��ة  خ���ط���و�ت 
يلبي  مبا  �لبحث  و�ن�شيابية  فعالية 
ت��ط��ل��ع��ات �مل���ت���ع���ام���ل���ني، وي�����ش��ه��م يف 
�ملو�قع  �لنمطية عن  �ل�شورة  تغيري 

�لإلكرونية �حلكومية.
يوؤكد  �لفوز  هذ�  �أن  �ملهري  و�أ�شاف 
حتقيق  على  �ل��د�ئ��م  �لهيئة  حر�س 
و���ش��ع��ي��ه��ا �حل��ث��ي��ث لتطوير  �ل��ت��م��ي��ز 
تو�كب  ت��ف��اع��ل��ي��ة  �ت�������ش���ال  ق����ن����و�ت 
�ملتعاملني  تطلعات  وتلبي  �لع�شر 
�خلدمات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  م��ن��وه��اً 
�جلديدة  و�ل���رو�ب���ط  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�لتي ��شتحدثتها �لهيئة على موقعها 
�أبرزها  وم���ن  �لإل���ك���روين �جل��دي��د 
�لتي  �لإلكرونية  �ل�شتمارة  خدمة 
و�لتي  و�ل��ي�����ش��ر  ب��ال�����ش��ه��ول��ة  ت��ت��م��ي��ز 
��شتخد�مها  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  مي���ك���ن 
يغنيهم  مب��ا  ه��وي��ة  بطاقة  لإ���ش��د�ر 
�إ�شافة  �لطباعة،  مكاتب  زي��ارة  عن 

ومبتكرة  ع�������ش���ري���ة  ب���ت�������ش���ام���ي���م 
ومبو��شفات حديثة ومناِف�شة عامليا 
حتاكي �أحدث ما تو�شلت �إليه �لثورة 
�لرقمية يف جمال برجمة وت�شميم 
على  �لإل���ك���رون���ي���ة  �مل���و�ق���ع  و�إد�رة 

م�شتوى �لعامل.
�ملهري  �ل�شيد عامر  وت�شّلم �جلائزة 
�حلكومي  �لت�������ش���ال  �إد�رة  م���دي���ر 
خالل  وذل���ك  �لهيئة  يف  و�ملجتمعي 
فندق  يف  �لأك��ادمي��ي��ة  نظمته  ح��ف��ل 
برج �لعرب بدبي �أم�س بح�شور عدد 
من �مل�شوؤولني و�ملخت�شني و�جلهات 

�ملعنية يف هذ� �ملجال.
�لإمار�ت  فوز هيئة  �إن  �ملهري  وق��ال 
�لتتويج  يعد  �جل��ائ��زة  بهذه  للهوية 
�لإل���ك���روين  �ل��ه��ي��ئ��ة  مل���وق���ع  �لأول 
ل��زو�ره جتربة  يتيح  �ل��ذي  �جلديد، 
�لت�شفح  �شهولة  ناحية  م��ن  ف��ري��دة 
و�حل�شول  �ملعلومة  �إىل  و�ل��و���ش��ول 
و�مل�شاركة  �مل��ط��ل��وب��ة  �خل��دم��ة  ع��ل��ى 

�لتي  �ل�����رو�ب�����ط  م����ن  �ل���ع���دي���د  �إىل 
وخدمة  �لت�شجيل  �إج���ر�ء�ت  تو�شح 
جانب  �إىل  �ل��ط��ل��ب،  ع��ن  �ل�شتعالم 
�لتعريف بن�شاطات و�إجناز�ت �لهيئة 

وغريها �لعديد من �خلدمات.
تويل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �مل���ه���ري  و�أ�����ش����اف 
�لإلكروين  ملوقعها  كبري�ً  �هتماماً 
ب�شكل  حت���دي���ث���ه  ع���ل���ى  وحت�����ر������س 
بهدف  ثابتة،  يومية  وب��وت��رية  د�ئ��م 
�أرقى م�شتوى من �خلدمات  تقدمي 
و�ملعلومات �ل�شاملة و�ملفيدة جلميع 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع��ه��ا، وذل�����ك يف �إط����ار 
على  �ملتعاملني  �ملتز�يد من  �لإقبال 
9 ماليني  �ل��ذي �شجل نحو  �مل��وق��ع 

زيارة خالل عام 2012.
�ملوقع  تد�شني  �أن  �إىل  �ملهري  و�أ�شار 
للهيئة،  �جل�����دي�����د  �لإل�������ك�������روين 
�ملبذولة  �لهيئة  ج��ه��ود  م��ع  يتز�من 
ل����ت����وف����ري خ����دم����ات����ه����ا م������ن خ����الل 
وت�شهيل  �ملتحركة  �لهو�تف  �أج��ه��زة 

�ل�شكاين  �ل���و����ش���ع  ع����ن  ���ش��ام��ل��ة 
هذه  على  �لعتماد  ميكن  بحيث 
توقعات  على  للح�شول  �لقاعدة 
�لعقود  خ�����الل  �مل���ت���وق���ع  ل��ل��ن��م��و 
�ل����ق����ادم����ة، ول���ك���ي ت��ت��م��ك��ن خطة 

تلبية  م����ن   2030 �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�أبوظبي حا�شر�ً  �إمارة  �حتياجات 
حكومة  ����ش���رع���ت  وم�������ش���ت���ق���ب���اًل 
�أبوظبي بعملية مر�جعة وحتليل 
2030 بهدف  ل� خطة �لعا�شمة 

تطويرها لتتالءم ب�شكل �أكر مع 
�قت�شاد �أبوظبي �لذي ي�شهد منو�ً 
بوترية مت�شارعة مع �حلفاظ على 
�إم��ارة �أبوظبي من خالل  م�شادر 

�لتطوير �لعمر�ين �مل�شتد�م.

�أي مكان  �ملتعاملني يف  �إىل  و�شولها 
ي��ن�����ش��ج��م م���ع تطلعات  وزم������ان، مب���ا 
وتوجهات  للدولة،  �حلكيمة  �لقيادة 
�حلكومة �لر�شيدة يف �إجناز �لتحّول 

نحو �حلكومة �لذكية.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، �أ������ش�����ادت �أك���ادمي���ي���ة 
ت��ت��وي��ج ب��ف��وز �ل��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ع��دي��د من 
�أربع  ر�أ���ش��ه��ا  وعلى  �لقّيمة  �جل��و�ئ��ز 
ج��و�ئ��ز م��ن ج��ائ��زة �لإم����ار�ت لالأد�ء 
�لثانية  دورتها  يف  �ملتميز  �حلكومي 

�شمن برنامج �ل�شيخ خليفة للتميز 
�حلكومي ف�شاًل عن ح�شولها على 
�ل��ع��دي��د م���ن �جل���و�ئ���ز �ل���دول���ي���ة يف 
�ملعلومات  و�أم�����ن  �جل�����ودة  جم����الت 
�لإل����ك����رون����ي����ة خالل  و�حل����ك����وم����ة 

�ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية. 
�مل��وق��ع �لإل���ك���روين للهيئة  وُي��رك��ز 
بحلته �جل��دي��دة على حم��ور خدمة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني ، ب��اع��ت��ب��اره �أح�����د �أب����رز 
�ل�شر�تيجية  خ��ط��ت��ه��ا  حم�������اور 

وخطتها   ،2013-2010 �حلالية 
-2014 �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
بعد  ت�����ش��م��ي��م��ه  مت  وق����د   .2016
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  ع��ل��ى  �لط������الع 
�ملجال، ومبا يتو�فق  �لعاملية يف هذ� 
للمو�قع  �ملتحدة  �لأمم  معايري  مع 
وكذلك  �حل��ك��وم��ي��ة،  �لإل��ك��رون��ي��ة 
مع معايري هيئة تنظيم �لت�شالت 
وم���ت���ط���ل���ب���ات ح���ك���وم���ة �لإم�����������ار�ت 

�لإلكرونية.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ع��اب��د علي 
باك�شتاين   - �ن���ور  حم��م��د 
�شفره  ج�����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
  )1796001( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

050/6922740

فقدان جواز �سفرت
�شينجام  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
�ل�������ه�������ن�������دي   - ع����������ل����������م  
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
  )6550867( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

050/3391707

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد عرفان 
باك�شتاين   - �ح��م��د  نظري 
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
)198361(�شادر  رق��م 
يجده  م��ن  باك�شتان   م��ن 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/8597498

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد مدثر 
فقري ح�شني    - باك�شتاين 
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
)411211(�شادر  رق��م 
يجده  م��ن  باك�شتان   م��ن 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/5333411

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شيد حممد 
ك�������ويل   - هندي  �ق����ب����ال 
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
)G0354926( رق���م 
�شادر من �لهند  من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/9016491

فقدان جواز �سفرت
ح�شن  �مل��������دع��������و/  ف������ق������د  
ع��ب��د�مل��وىل ح�����ش��ان حممود  
جو�ز  �جلن�شية-  م�شري   -
رقم )2213866(   �شفره 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
�و  �شرطة  م��رك��ز  �ق���رب  �ىل 

�ل�شفارة م�شر م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  �مل��دع��وة/ ت�شهاى 
�ثيوبيا   - ج����ويف   ع��ل��ي��م��و 
�شفرها  ج���و�ز  �جلن�شية- 
  )721844( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

050/5664105
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وزارة اخلارجية تبحث العلقات 
الثنائية مع �شفري النم�شا

•• ابوظبي-وام:
��شتقبل �شعادة عبد�هلل بن حممد بن بطي �آل حامد وكيل وز�رة �خلارجية يف 
مكتبه بديو�ن عام �لوز�رة �شعادة بير �ل�شرن مكاي �شفري �لنم�شا لدى �لدولة. 
ومت خالل �للقاء مناق�شة �أهم �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرك وبحث �شبل تعزيز 
�لتعاون وتطوير �لعالقات �لثنائية مبا ي�شهم يف حتقيق �مل�شالح �مل�شركة بني 
�لبلدين. ح�شر �للقاء �شعادة نيكول�س مار�شيك �شفري ورئي�س ق�شم �ل�شوؤون 
�لإد�ري��ة و�لبنية �لتحتية بوز�رة �خلارجية بجمهورية �لنم�شا و �شعادة رولند 

هاورز رئي�س فريق �إد�رة �ملمتلكات بوز�رة �خلارجية بجمهورية �لنم�شا.

حاكم عجمان ي�شتقبل �شفري قطر
•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان بح�شور 
�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان يف مكتبه يف �لديو�ن �لأمريي �شباح �م�س.. 
معايل عبد�هلل بن حممد �لعثمان �شفري دولة قطر عميد �ل�شلك �لدبلوما�شي لدى �لدولة �لذي جاء 

لل�شالم على �شموه. 
و�شبل  �ل�شقيقني  و�ل�شعبني  �لبلدين  تربط  �لتي  �لأخوية  �لعالقات  ��شتعر��س  �للقاء  خالل  جرى 
 . �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  باخلري على م�شرية جمل�س  يعود  �ملجالت مبا  �شتى  توطيدها يف 
ح�شر �للقاء �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمى رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط و�شعادة حمد �لنعيمى 
مدير ديو�ن �شمو حاكم عجمان و�شعادة �شامل �شيف �ملطرو�شى نائب مدير �لديو�ن و�شعادة يو�شف 

�لنعيمى مدير �لت�شريفات. 

نهيان يرتاأ�ص اجتماع املجل�ص ال�شت�شاري للغة العربية جائزة اأبوظبي ت�شتقطب 29 األفا و 600 تر�شيحا لدورة 2013 
•• ابوظبي-الفجر:

بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  برئا�شة 
�لثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
رئي�س  �ملجتمع،  وتنمية  و�ل�شباب 
�ملجل�س �ل�شت�شاري للغة �لعربية، 
ع���ق���د �ج���ت���م���اع ل��ل��م��ج��ل�����س مبقر 
�أع�شاء  ح�شره  باأبوظبي  �ل��وز�رة 

�ملجل�س.
�ل�����ش��ي��خ نهيان  �أك����د م��ع��ايل  وق����د 
�أهمية  على  نهيان  �آل  مبارك  بن 
و�لعمل  �لعربية  باللغة  �لإعتناء 
نفو�س  م��ك��ان��ت��ه��ا يف  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�أب��ن��ائ��ه��ا ، ح��ي��ث �أن���ه���ا مت��ث��ل لغة 
من  هاما  ومكونا  �لكرمي  �لقر�آن 
م��ك��ون��ات �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة . و�أن 
ميثاق  بتفعيل  م��ط��ال��ب  �ملجل�س 
�للغة �لعربية �لذي �أ�شدره �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�لدولة  رئ��ي�����س  – ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم 

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد �لر�شيحات �لتي تلقتها �للجنة �ملنظمة جلائزة 
117 جن�شية  تر�شيحا من   600 و  �ألفا   29 �أبوظبي 
تقام  �ل��ت��ي  �جل���ائ���زة  يف  �لت�شجيل  و����ش��ت��م��ر  خم��ت��ل��ف��ة. 
�جلائزة حتت رعاية �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
من  و����ش��ع��ة  مب�شاركة  �أ���ش��اي��ب��ع  �مل�شلحة..�شتة  ل��ل��ق��و�ت 
�ملو�طنني و�ملقيمني يف �أبوظبي من دول �ل�شرق �لأو�شط 
و�أوروبا و�أمريكا �ل�شمالية ومن �أريترييا وفيتنام وجزر 
�أبوظبي يف  �لفوكالند. وذكرت �للجنة �ملنظمة جلائزة 
�لتي يتم حاليا تقييمها  �أن عدد �لر�شيحات  بيان لها 
من  �جل��ائ��زة  ب��ه  حتظى  �ل���ذي  �لكبري  �لتفاعل  يعك�س 
�إىل   �لعام  ه��ذ�  �مل�شاركات  �رتفعت  حيث  �جلمهور  قبل 
117 جن�شية خمتلفة مقارنة بدورة عام 2011 �لتي 
�شاركت فيها 62 جن�شية. و�أ�شافت �للجنة �أن م�شاركة 
�لن�شاء هذ� �لعام �شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغ عدد 
�لر�شيحات �لتي تقدمن بها حو�يل �شتة �آلف و 500 
�إىل  .. م�شرية   2011 تر�شيح لتزيد عن �شعفي دورة 
بن�شبة  �لغربية  �ملنطقة  م��ن  �لر�شيحات  ع��دد  �رت��ف��اع 

150 يف �ملائة مقارنة بالدورة �ملا�شية و�شكلت م�شاركة 
فئة �ل�شباب ن�شبة قدرها  12 يف �ملائة من �ملجموع �لكلي 
بدورة  مقارنة  �ملائة  يف   10 بلغت   بزيادة  للر�شيحات 
عام 2011. و�أو�شحت �أن �لر�شيحات �شهدت �ن�شمام 
�آلف �ل�شباب للم�شاركة يف تر�شيح من يرون �أنه ي�شتحق 
�لتكرمي بجائزة �أبوظبي ملا قدمه من خدمات و�أعمال 
خرية �أ�شهمت يف بناء جمتمع �لإمارة وتطويره مقارنة 
بال�شنو�ت �ل�شابقة �لتي متيزت مب�شاركة �لأفر�د �لأكرب 
�شنا. و�أ�شارت �للجنة �ملنظمة �إىل �أن فريق �جلائزة عمل 
�لإمارة  جامعات  �إىل  �لر�شيح  �شناديق  �إي�����ش��ال  على 
و�شجعهم على  و�أهد�فها  �لطالب على �جلائزة  وعرف 
�مل�شاركة يف تر�شيح من ي�شتحقون �لتكرمي. ونوهت بدور 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي �لبارز و�ملهم يف جناح حملة 
2013 خا�شة مع م�شاركة  �أبوظبي  تر�شيحات جائزة 
و�ل�شخ�شيات  �ملحلية  �لريا�شة  وجن��وم  �لقر�ر  �شانعي 
�لبارزة �لتي حتظى مبتابعة كبرية �لأمر �لذي �أ�شهم يف 
تبادل �لنقا�س �ملثمر �لذي �شجع �ملتابعني على �مل�شاركة 
يف �لر�شيحات خالل �لأ�شابيع �ل�شتة للحملة حيث ز�د 
ب��اأك��ر من  �مل��وق��ع  ع��رب  �للكرونية  �لر�شيحات  ع��دد 

�ل�شعف مقارنة بدورة 2011. 

و�لعايل  �لعام  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
�ختبار�ت  و�شع  �إمكانية  لدر��شة 
قيا�س موحدة ، يقا�س من خاللها 
مدى كفاءة �لطالب يف ��شتخد�م 
تكون  �أن  وع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة 
هناك �شهادة توؤكد �جتياز �لطالب 
بناء على معايري   ، لهذ� �لختبار 
حم��ددة �أ���ش��وة مب��ا ه��و معمول به 
�للغة �لإجنليزية و�لريا�شيات  يف 
 . �لأخ���رى  �لعلمية  �مل���و�د  وبع�س 
م��ن جتارب  �ل�شتفادة  م��ع  وذل��ك 

وخرب�ت بع�س �لدول �لعربية. 
�لتن�شيق  �أهمية  �ملجل�س  �أق��ر  كما 
�لرقمي  �ل��ن�����ش��ر  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع 
ب�����ش��اأن �إن���ت���اج �مل��ح��ت��وى �ل��رق��م��ي ، 
و�لتو��شل مع �لبلديات و�لدو�ئر 
�لدولة  �إم������ار�ت  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ل���ل���ت���ن�������ش���ي���ق ح�������ول �مل����الح����ظ����ات 
و�مل�شميات  �لإعالنات  �مل�شاهدة يف 

�لتجارية بغية تالفيها .

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي ، 
وحزم �ملبادر�ت �لتي �أطلقها �شموه 
وتعزيز  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  لتمكني 
دوره���ا .              منوهاً معاليه 

يبذله  �أن  �ملجل�س  على  يجب  مبا 
جميع  مع  �لتو��شل  يف  جهد  من 
هذ�  لتحقيق  �ملجتمع  موؤ�ش�شات 

�لهدف �ل�شامي .

�ل��ع��دي��د من  �ملجل�س  ت��ن��اول  وق���د 
و�لتي   ، �ل�����ش��اأن  ه���ذ�  يف  �لق�شايا 

�أتخذت �لتو�شيات �لالزمة لها. 
�أهمية �لتو��شل مع  و�أقر �ملجل�س 

بلدية الغربية تنظم حملة بيئية لتقليل النفايات الغذائية يف ال�شلع
 – الغربية    املنطقة   ••

الفجر

نظمت بلدية �ملنطقة �لغربية حملة 
بيئية يف مدينة �ل�شلع بهدف تقليل 
�ل��ن��ف��اي��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ون�����ش��ر �لوعي 
�ل��ب��ي��ئ��ي ب���ني ���ش��ك��ان �مل��دي��ن��ة �شمن 
خ��ط��ة جم��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ب��ل��دي��ة تهدف 
بخطورة  �ملدينة  �ه��ايل  توعية  �ىل 
توؤثر  �لتي  �ل�شلبية  �ل��ع��اد�ت  بع�س 
على �لفرد و�ملجتمع وت�شوه �ملظهر 
�نطالقا  وذل��ك  للمدينة  �جل��م��ايل 
للبلدية  �ملجتمعية  �مل�شئولية  م��ن 
باأهم  �ل���ت���وع���ي���ة  و  �ل�������ش���ك���ان  جت�����اه 
�لق�شايا �لبيئية �لتي تدعم م�شرية 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ظ��ل  يف  �ل���دول���ة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شرية  وتعزيز 

د�خل �ملنطقة �لغربية.

ن�شاط  باعتبارها  �ملنطقة   و�أه���ايل 
تثقيفي بيئي يهدف �إىل دعم فئات 
�ليجابية  �ملمار�شات  باهم  �ملجتمع 
�ىل  وتدعو  �لبيئية  جت��اه  و�ل�شارة 
�لغذ�ئية  �ل��ن��ف��اي��ات  م���ن  �ل��ت��ق��ل��ي��ل 
و�مل�����ش��اه��م��ة يف �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى بيان 
�أه��م��ي��ة ����ش��ت��د�م��ة ����ش��ت��خ��د�م �ملو�رد 
حلماية  �آم��ن��ة  بطريقة  �لطبيعية 

فر�س �لأجيال �حلالية و�لقادمة.
بلدية  ن���ف���ذت  ذ�ت�������ه   �ل����وق����ت  ويف 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
فعاليات  �بوظبي  يف  �ل�شحة  هيئة 
�لتقليل  بهدف  �ل�شلع   يف  متنوعة 
�لتدخني  �لنا�شئة عن  �ملخاطر  من 
ومكافحتها  م��ن��ه��ا  ل��ل��ح��د  و�ل�����ش��ع��ي 
و�ل���وق���اي���ة م��ن��ه��ا وذل����ك م���ن خالل 
�لقاها  ت��وع��وي��ة  حم��ا���ش��رة  تنظيم 
�ل���دك���ت���ور �آي������ار ك���اظ���م ع��ب��ا���س من 

ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة و�ل��ت��ي ت��ن��اول فيها 
�لناجمة  �آث��ار �لتدخني و�لأم��ر����س 
وت�شلب  �لقلب  �أم��ر����س  مثل  عنه، 
�ل�����ش��ر�ي��ني. و�أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور �آيار 
خالل �ملحا�شرة �أهم �لآثار �ل�شلبية 
باملدخنني  �ملحيطني  ل��الأ���ش��خ��ا���س 
���ش��و�ء ك��ان��و� م��ن �أف����ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة �أو 
من �لزمالء يف �لعمل، �أو ما يعرف 

بالتدخني �ل�شلبي.
ح�شرها   �ل��ت��ي  �مل��ح��ا���ش��رة  و�شملت 
�ل�شلع  مدينة  �شكان  من  جمموعة 
وع��دد من  و�ملقيمني  �ملو�طنني  من 
�لقطاع  وم��وظ��ف��ي  �مل���د�ر����س  طلبة 
بع�س  م�����ع  م����ف����ت����وح  ح��������و�ر  ع����ل����ى 
�مل��دخ��ن��ني و�حل�����ش��ور مم���ا عك�شت 
تفاعل ملمو�س من قبل �مل�شاركني، 

بالفح�س  �ل��ق��ي��ام  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ل����ط����ب����ي جل����ان����ب م�����ن �حل�������ش���ور 
�لدم  يف  �ل��ن��ي��ك��وت��ني  ن�شبة  ل��ق��ي��ا���س 
لذلك،  خم�ش�س  ج��ه��از  ب��و����ش��ط��ة 
وذلك بح�شور �ل�شيد مبارك �شيف 
�خلدمات  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري 
قطاع  يف  و�لج���ت���م���اع���ي���ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
خدمات �ملدن و�شو�حيها يف مدينة 

ح��ي��ث ن��ظ��م ق���ط���اع خ���دم���ات �مل���دن 
�ل�����ش��ل��ع  حما�شرة  و���ش��و�ح��ي��ه��ا  يف 
ت���وع���وي���ة ل��ل�����ش��ك��ان ت�����ش��م��ن��ت على 
�لبيئية  �مل���ع���ل���وم���ات  م���ن  �ل���ع���دي���د 

ب��ه��ا ل�شمان  ي��ج��ب �لل���ت���ز�م  �ل��ت��ي 
ب��ي��ئ��ة �م���ن���ة و���ش��ح��ي��ة وب��ع��ي��دة عن 
ب�شحة  ت�شر  �ن  ميكن  �شلبيات  �ن 

�لفرد و�لخرين .

وتاأتي تنظيم �ملحا�شرة �لتي �شهدها 
�إد�رة  مبارك �شيف �ملن�شوري مدير 
و�لجتماعية  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �خل���دم���ات 
ف�شاًل عن عدد من موظفي �لقطاع 

ال�شفري القطري يكرم �شفري كازاخ�شتان لدى الدولة مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله
و�ملخل�شة  �لكبرية  وجهوده  �لدبلوما�شية  عمله  وم�شرية 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �ل��رو�ب��ط  لتدعيم  بذلها  �ل��ت��ي 
ودولة  كاز�خ�شتان  جمهورية  بني  و�لثقافية  و�لتجارية 
�إىل  �ل�شكر  معاليه  ووج���ه  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
وز�رة �خلارجية �لتي حتر�س علي تقدمي كل �لت�شهيالت 
�أ�شاد  جلميع �لبعثات �لدبلوما�شية يف �لدولة. من جانبه 
�ل�شفري �لكاز�خ�شتاين بدور وز�رة �خلارجية يف �لدولة يف 
دعم م�شريته ك�شفري لبلده وب�شكل عام دعم م�شرية �لعمل 
و�لمتنان  �ل�شكر  �شعادته  ووجه  �لدولة.  يف  �لدبلوما�شي 
�إىل �ل�شفري �لقطري عميد �ل�شلك �لدبلوما�شي علي هذ� 
�لتكرمي ودوره يف دعم م�شرية �لعمل �لدبلوما�شي ودعمه 

له وت�شهيل مهمته �شفري� لبلده لدى �لإمار�ت.

•• اأبوظبي-وام:

�أق�����ام م��ع��ايل ع���ب���د�هلل ب���ن حم��م��د �ل��ع��ث��م��ان ���ش��ف��ري دولة 
فندق  يف  �ل��دول��ة  ل��دي  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  عميد  قطر 
تكرمي  حفل  �م�����س..  �شباح  �أب��وظ��ب��ي   - �إنركونتيننتال 
كاز�خ�شتان  جمهورية  �شفري  مو�شينوف  ��شكار  ل�شعادة 
�لدولة.  �نتهاء فرة عمله ك�شفري لبالده لدي  مبنا�شبة 
�ل�شام�شي  حممد  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  �حل��ف��ل  ح�شر 
وعدد  �لدولية  �ملنظمات  ل�شوؤون  �خلارجية  وزير  م�شاعد 
�لعربية  �لدبلوما�شية  �لبعثات  وروؤ���ش��اء  �مل�شوؤولني  م��ن 
�ل�شفري  �ملعتمدين لدي �لدولة. و�أ�شاد معايل  و�لأجنبية 
�لكاز�خ�شتاين  �ل�شفري  ب��ج��ه��ود  �حل��ف��ل  خ���الل  �ل��ع��ث��م��ان 

اأمنية حتققت خلل �شتة اأ�شهر لع�شرات الأطفال املر�شى يف الدولة  122
•• اأبوظبي-وام:

�شاهمت  �ل���ت���ي  �لأم���ن���ي���ات  ع����دد  ب��ل��غ 
تلبيتها  يف  �أم��ن��ي��ة  حت��ق��ي��ق  م��وؤ���ش�����ش��ة 
لع�شر�ت �لأطفال �ملر�شى يف خمتلف 

�أنحاء �لدولة منذ �شهر يناير �ملا�شي 
�أمنية   122 �جل�����اري  ي��ون��ي��و  ح��ت��ى 
وترفع  �ل����ي����وم.  يف  �أم��ن��ي��ت��ني  ب���و�ق���ع 
لهوؤلء  �لأم���ن���ي���ات  ���ش��ق��ف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لإمار�تيني  م��ن  �مل��ر���ش��ى  �لأط���ف���ال 

و�ملقيمني مهما كانت متنياتهم حيث 
يحر�س بع�شهم على طلب �حل�شول 
�إلكرونية  و�أل�����ع�����اب  �أج����ه����زة  ع���ل���ى 
وهو�تف ذكية وكامري�ت رقمية فيما 
�أو  �لعمرة  �أد�ء  �لآخ��ر  �لبع�س  يطلب 
مع  لن���د  دي���زين  م��دي��ن��ة  �إىل  �ل�شفر 
�أ���ش��ره��م وغ��ريه��ا م��ن �لأم��ن��ي��ات مثل 
ممار�شة  �أو  �مل�����ش��اه��ري  ب��ع�����س  ل���ق���اء 
مبمار�شتها  يحلمون  وظيفية  مهام 
وتعمل   . �أو�ل�������ش���اب���ط  �ل��ط��ي��ار  م��ث��ل 
�أمنية ب�شكل فعال ونا�شط يف  حتقيق 
�حلقل �لإن�����ش��اين م��ن خ��الل حتقيق 
باأمر��س  �مل�شابني  �لأط��ف��ال  �أمنيات 
خطرية تهدد حياتهم باملوت وحتاول 
وجوه  ع��ل��ى  �لب�شمة  ر���ش��م  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
ه�����وؤلء �لأط����ف����ال ومت��ن��ح��ه��م �لأم����ل 
�إن�شانية  جت��رب��ة  يف  و�ل���ف���رح  و�ل���ق���وة 
. وتعد  �لنبيلة  و�ملعاين  بالقيم  غنية 
تر�أ�س  �ل��ت��ي  �أم��ن��ي��ة  حتقيق  موؤ�ش�شة 
���ش��م��و �ل�شيخ  �إد�رت����ه����ا ح���رم  جم��ل�����س 
�آل نهيان  �لدكتور �شلطان بن خليفة 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م�����ش��ت�����ش��ار 
�لدولة �ل�شيخة �شيخة بنت �شيف بن 
حممد �آل نهيان �أول موؤ�ش�شة تكرمها 
م��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ع��اون �لإ����ش���الم���ي نظر� 
مل��ا قدمته م��ن خ��دم��ات وم��ب��ادر�ت يف 
�أمنيات  وحتقيقها  �لطفولة  جم��ال 
مئات �ملر�شى من خمتلف �جلن�شيات 
نهى  و�أك����دت  �ملجتمع.  يف  و�ل�����ش��ر�ئ��ح 
حتقيق  م�����ش��روع  م��دي��رة  �ل�شوربجي 

�أنباء  ل���وك���ال���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  �أم���ن���ي���ة 
�ملوؤ�ش�شة  ح���ر����س   .. و�م  �لإم��������ار�ت 
ب�شكل �شبه يومي على حتقيق �أمنيات 
مهمتي  وه������ذه  �لأط����ف����ال..وق����ال����ت 
فريق  مع  نتنقل  حيث  �ليومية  �شبه 
�لعمل يف خمتلف مدن �لدولة لنلبي 
طلبات �لأطفال ونقيم لهم �حلفالت 
و�أو�شحت   . �أ���ش��ره��م  ح�����ش��ور  و���ش��ط 
ر�شالتها  حتقيق  تو��شل  �ملوؤ�ش�شة  �أن 
و�إ�شعاد  �لب�شمة  ر���ش��م  يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لأطفال �لذين تنطبق عليهم �شروط 
حياتهم  ت��ك��ون  �أن  و�أب��رزه��ا  �ملوؤ�ش�شة 
م���ه���دده ب��اخل��ط��ر ن��ت��ي��ج��ة �أم���ر�����س 
وقالت   . �ل��وف��اة  ت�شبب  ق��د  خ��ط��رية 
من  تعمل  �أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  �إن 
�أبوظبي  م��ن  ك��ل  يف  مكتبني  خ���الل 
ودبي وتتلقى طلبات عديدة لتحقيق 
م��ن خالل  ���ش��و�ء  �ملختلفة  �لأم��ن��ي��ات 
�لتي  �مل�شت�شفيات  �أو  �ملوؤ�ش�شة  مكاتب 
�أبوظبي  يف  با�شتمر�ر  معها  تتو��شل 
و�ل�������ش���ارق���ة وغريها  ودب�����ي  و�ل���ع���ني 
�لإمار�ت  يف  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  م�شرية 
ملوؤ�ش�شة  �لر�شمية  �ل��ف��روع  �أح���د  تعد 
حت��ق��ي��ق �أم���ن���ي���ة �ل���دول���ي���ة وه����ي من 
تعمل  �لتي  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات  �أب��رز 
�لأط���ف���ال ومتتلك  يف جم���ال رع��اي��ة 
�لعامل  ق���ار�ت  يف  منت�شر�  ف��رع��ا   48
�أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  دور  وح��ول   .
�ل�شوربجي  ن��ه��ى  �أك������دت  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
حر�س �ملوؤ�ش�شة على مو�كبة �ملنا�شبات 

�إطار  وذلك يف  كافة  و�لعاملية  �ملحلية 
�أن  �إىل  .. م�شرية  �ل�شنوي  برناجمها 
�أمنية  �أمنية نظمت مهرجان  حتقيق 
�أبوظبي  يف  خليفة  م��ن��ت��زة  يف  �لأول 
�إح��ت��ف��الت��ه��ا بيوم  �إط����ار  .. وذل���ك يف 
�لأم��ن��ي��ة �ل��ع��امل��ي �ل���ذي ي�����ش��ادف يوم 
29 من �شهر �إبريل من كل عام حيث 
باأجو�ء  و�أ���ش��ره��م  �لأط��ف��ال  ��شتمتع 
تنظيمه  يف  ت��ع��اون��ت  �ل����ذي  �حل����دث 
ب��ل��دي��ة �أب��وظ��ب��ي وت�����ش��م��ن ع����دد� من 
�لأن�شطة �ملتنوعة و�ملفاجاآت وعرو�س 
�لفلكلور  وف��رق��ة  �ل�شيني  �ل�����ش��ريك 
�شعبية  رق�شات  �لتي قدمت  �لرو�شي 

�إىل جانب فقر�ت مو�شيقية.
و�أ�شافت �ن �ملوؤ�ش�شة �حتفلت موؤخر� 
حيث  �شعبان  م��ن  �لن�شف  مبنا�شبة 
وزعت �حللوى على �لأطفال يف عدد 
و�ملالب�س  �ل���دول���ة  م�شت�شفيات  م��ن 
�أبوظبي  يف  خ��ل��ي��ف��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
�شتو��شل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ب����اأن  م��ن��وه��ة   ..
�ل�����ت�����ع�����اون م�����ع ع�������دد م�����ن �جل����ه����ات 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
لرجمة �أهد�فها على �أر�س �لو�قع . 
يذكر �أن حتقيق �أمنية منذ تاأ�شي�شها 
ما  حققت  ��شتطاعت   1980 �شنة 
لأطفال  �أمنية  �أل��ف   290 عن  يزيد 
�أن  �ل���ع���امل وم��ن��ذ  م���ن خم��ت��ل��ف دول 
تاأ�ش�شت يف 2003 ��شتطاعت حتقيق 
 700 م��ن  لأك���ر  �لغالية  �لأم��ن��ي��ات 

طفل مري�س. 

حماكم دبي تكرم مبدعيها اأ�شحاب القرتاحات
•• دبي-وام:

كرم �لدكتور �أحمد �شعيد بن هزمي 
مدير عام حماكم دبي �م�س مبدعي 
�أ���ش��ح��اب �لقر�حات  �ل��د�ئ��رة م��ن 
وممن  تطبيقها  مت  و�لتي  �ملتميزة 
كان لهم بالغ �لأثر يف تطوير �لعمل 
بعد  وذل��ك  دب��ي  مبحاكم  �ملوؤ�ش�شي 
ح�شر كافة �مل�شاهمات و�لقر�حات 
�لر�أي  ��شتطالع  �شعبة  تلقتها  �لتي 
و�ل�������ش���ك���اوى و�لق�����ر�ح�����ات خالل 
�لن�شف �لأول من عام 2013 و�لتي 
بلغت 473 �قر�حا . كما بلغ عدد 
�مل��ق��دم��ة م��ن �لن�شف  �لق���ر�ح���ات 
و�لن�شف   2012 ل���ع���ام  �ل����ث����اين 
 127 �حل��ايل   2013 لعام  �لول 
�ق���ر�ح���ا جم��دي��ا مت ت��ط��ب��ي��ق 62 
�لتكرمي  . وح�����ش��ر ح��ف��ل  �ق��ر�ح��ا 
حممد  عبد�لرحمن  حممد  �ل�شيد 
و�لأد�ء  �ل�شر�تيجية  �إد�رة  مدير 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي وم��وظ��ف��ي حم��اك��م دبي 
�أ�شحاب �لقر�حات. وياأتي �هتمام 
�ملوظفني  ب���ت���ك���رمي  دب�����ي  حم���اك���م 
�ملبدعني �نطالقا من روؤية �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي حيث 
من  وم�شات  كتابه   يف  �شموه  ذك��ر 
فكر بالإبد�ع و�لأفكار ن�شتطيع بناء 

�لدول و�ملوؤ�ش�شات و�مل�شتقبل �شيكون 
وت��ق��وم حماكم   . �لأف��ك��ار  لأ�شحاب 
خا�س  ح��ف��ل  بتنظيم  ���ش��ن��وي��ا  دب���ي 
مت  �لذين  �ملوظفني  جميع  لتكرمي 
عرب  وتطبيقها  �قر�حاتهم  قبول 
ن���ظ���ام �لق�����ر�ح�����ات �لل����ك����روين 
وذل��ك حر�شا  دب��ي  �ملوحد حلكومة 
ع��ل��ى حت��ف��ي��ز ب��اق��ي �مل��وظ��ف��ني على 
�لطابع  ذ�ت  �لق����ر�ح����ات  ت��ق��دمي 

�لبد�عي.

 و�أك��������د م����دي����ر ع�����ام حم����اك����م دب���ي 
�أنه يجب على جميع  خالل �حلفل 
�أن يكونو� �شباقني لطرح  �ملوظفني 
�لأف�����ك�����ار �مل���ب���دع���ة و�لق�����ر�ح�����ات 
�لعمل ل يقوم  �ملتميزة لأن تطوير 
�إل ع��ل��ى �إب���د�ع���ات �مل��وظ��ف��ني و�أن���ه 
يجب �حل��ر���س على �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
ت��ق��دمي �لق���ر�ح���ات ح��ت��ى و�أن مت 
�أو  رف�س بع�س �قر�حاتهم ل�شبب 

لآخر. 

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/27  عقاري كلي
�ىل �ملدعى عليهم/1- جرمان ريالتي ��شيت بروكرز �س ذ م م 2- برميري �ليان�س �نف�شتمنت 
�نك 3- برميري جروب �س م ح جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / لياندر جياكو موزي 
وميثله: عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملدعى  بالز�م   2008/5/31 بتاريخ  عليهم  و�ملدعى  �ملدعى  بني  �ملربمبه  بيع  �تفاقية  ف�شخ 
 2.282.413.95( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  بينهم  فيما  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهم 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/8 �ل�شاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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خريية حممد بن را�شد اآل مكتوم توزع م�شاعدات على النازحني يف مايل 
•• دبى-وام:

وزعت موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية مو�د 
باماكو  �لعا�شمة  �ملاليني يف  �لنازحني  �أ�شرة من  �أل��ف  على  متنوعة  غذ�ئية 
للم�شاهمة يف تخفيف معاناتهم ومو��شاتهم يف م�شابهم من  �أخ��رى  ومدن 
�أجل حت�شني �أو�شاعهم �لإن�شانية يف ظل �لظروف �لر�هنه �لتي ميرون بها 
وذلك �إنطالقا من و�جب �ملوؤ�ش�شة �لأخوي و�لإن�شاين يف مثل هذه �لظروف 
�لر�شيدة  للقيادة  �ل�شامية  �لتوجيهات  على  ب��ن��اء  ذل��ك  وي��ج��ئ  �لع�شيبة. 
�لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بتقدمي �لدعم �إىل �لنازحني يف جمهورية 
م��ايل �ل��ذي��ن ه��رب��و� م��ن مناطقهم ب�شبب �لأح����د�ث �ل��د�ئ��رة ه��ن��اك. �شرح 

بذلك �مل�شت�شار �إبر�هيم بوملحه م�شت�شار �شمو حاكم دبي لل�شوؤون �لإن�شانية 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  ونائب  و�لثقافية 
لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية . وذكر بوملحه �نه بالنظر �إىل �لأحد�ث �ملوؤملة 
يف �شمال جمهورية مايل وما خلفته من �أع��د�د كبرية من �لنازحني �لذين 
م�شاعد�ت  �ملوؤ�ش�شة  قدمت  �لأح���د�ث  تلك  ب�شبب  وبلد�تهم  قر�هم  هجرو� 
من  للمت�شررين  �لإن�شانية  �ملعاناة  من  �لتخفيف  يف  منها  �إ�شهاما  عاجلة 
�إن��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س دول���ة �لإم����ار�ت على دعم  �لأح����د�ث �ملتو��شلة ه��ن��اك 
كعادتها  �ملوؤ�ش�شة  �أن  بوملحه  و�أ���ش��اف   . �ل�شديق  �لبلد  ه��ذ�  يف  �ل�شتقر�ر 
�حلدث  م��وق��ع  �إىل  �لإغ��اث��ي  فريقها  تر�شل  �لإغ��اث��ي��ة  ب��ر�جم��ه��ا  تنفيذ  يف 
�إىل  �ملوؤ�ش�شة  �ملزروعي مدير  ز�هر  برئا�شة �شالح  �ملوؤ�ش�شة  حيث و�شل وفد 
�لعا�شمة �ملالية باماكو و�أ�شرف على توزيع �مل�شاعد�ت �لتي قدمتها �ملوؤ�ش�شة 
للمت�شررين بح�شور معايل يعقوب تر�وري وزير �ل�شئون �لدينية يف مايل 

وعي�شى �شي�شي رئي�س بلدية باماكو و حممود ديكو رئي�س �ملجل�س �لإ�شالمي 
و�إ�شتجابتها لدعمهم  للنازحني  �ملوؤ�ش�شة  �أ�شادو� مبا قدمته  �لذين  يف مايل 
�لتي  �لكبرية  باجلهود  �أ���ش��ادو�  كما  معاناتهم..  من  �لتخفيف  على  و�لعمل 
تبذلها دولة �لإمار�ت لدعم وم�شاندة �ل�شعب �ملايل . و�أو�شح بوملحه �أن �ملو�د 
�لغذ�ئية �لتي مت توزيعها على �لنازحني مت �شر�وؤها من �لأ�شو�ق �ملحلية يف 
�ملوؤ�ش�شة يف  تعاونت  للمحتاجني حيث  توزيعها وو�شولها  مايل لالإ�شر�ع يف 
و�لعاملة  �خلربة  ذ�ت  �خلريية  �لفاروق  جمعية  مع  �مل�شاعد�ت  هذه  تقدمي 
يف مايل وقد �أ�شتلمت 400 �أ�شرة يف �لعا�شمة باماكو هذه �مل�شاعد�ت �لتي 
تكفيها ملدة �شهر كامل حيث ��شتمل ن�شيب كل �أ�شرة على 50 كيلو �أرز مع 
�شكر  كيلو  وع�شرة  جمفف  حليب  كيلو   6 �إىل  بالإ�شافة  دخ��ن  كيلو   100
�مل��و�د يف مدن  لهذه  توزيع مماثل  و�شيتم  �لطعام  زيت  لير�ت من  وع�شرة 

موبتي وكونا وغاو مبعدل 200 �أ�شرة نازحة يف كل مدينة . 

م�شاعد وزيراخلارجية ل�شوؤون املنظمات الدولية 
يلتقي املن�شق املقيم للأمم املتحدة بالإنابة

•• ابوظبي-وام:

م�شاعد  �ل�شام�شي  حم��م��د  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  �ل��ت��ق��ى 
بديو�ن  مكتبه  يف  �لدولية  �ملنظمات  ل�شوؤون  وزير�خلارجية 
�ملقيم  �ملن�شق  ليمبو  ب��اول��و  بال�شيد  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ع���ام 
لالأمم �ملتحدة بالإنابة و�ملمثل �ملقيم لربنامج �لأمم �ملتحدة 
�لدولة.  يف  عمله  ف��رة  �نتهاء  مبنا�شبة  ب��الإن��اب��ة  �لإمن��ائ��ي 
وخالل �للقاء �ثنى �شعادة �ملن�شق �ملقيم لالأمم �ملتحدة على 

ما حققته �لدولة من �جناز�ت وتطور .

الإمارات توؤكد يف الأمم املتحدة موا�شلة جهودها للنهو�ص مبكانة املراأة وطنيا وعامليا
• •نيويورك-وام:

تعهدت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مبو��شلة جهودها �لر�مية للنهو�س 
مبكانة �ملر�أة يف �ملجالت كافة على �ل�شعيدين �لوطني و�لدويل..مبا يف 
�ملتحدة  �لأمم  هيئة  تتبناها  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �خلطط  يف  �مل�شاركة  ذل��ك 
للمر�أة بجانب �أجهزة �لأمم �ملتحدة �ملعنية لتعزيز �مل�شاو�ة بني �جلن�شني 
ومتكني �ملر�أة على �مل�شتوى �لعاملي. و�أكدت �لدكتورة موزة �ل�شحي ممثلة 
�لإحتاد �لن�شائي �لعام يف بيان �ألقته �أمام �أعمال �لدورة �ل�شنوية للمجل�س 
�لليلة قبل  �أعمالها  �لتي �ختتمت  �ملتحدة للمر�أة  �لتنفيذي لهيئة �لأمم 
�ملا�شية يف مقر �ملنظمة �لدولية يف نيويوررك .. ترحيب دولة �لإمار�ت 
�عتمدتها  �لتي  �ملحدثة  �لإ�شر�تيجية  �ملتحدة مب�شروع �خلطة  �لعربية 
�لهيئة للفرة من 2014 حتى 2017 .. م�شرية �إىل �أن �خلطة بنيت 
على ما مت �إجنازه للفرة �ل�شابقة وت�شتفيد من �لدرو�س �مل�شتقاة خالل 
تلك �لفرة. وتعهدت �أن ت�شهم دولة �لإمار�ت ممثلة يف �لإحتاد �لن�شائي 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  حكيمة  وبتوجيهات  �لعام 
رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحتاد 
�لتي  �ملناق�شات  يف  �إيجابية  ب�شورة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
�شتد�ر حول تنفيذ هذه �لإ�شر�تيجية وتقدمي كل �لدعم �لالزم للهيئة 

بجهود هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة يف هذ� �ملجال بجانب �لأجهزة �لأخرى 
للجهود  بيانها  معر�س  يف  م��وزة  �لدكتورة  وتطرقت  �ملتحدة.  �لأمم  يف 
�لعام  �لن�شائي  �لإحت���اد  خا�شة  �ل��دول��ة  بذلتها  �ل��ت��ي  �لأخ���رى  �لوطنية 
ملعاجلة هذه �لظاهرة .. موؤكدة �أن �جلهات �ملخت�شة �أولت �هتماما كبري� 
�أ�شكال  بكل  و�لفتيات  �لن�شاء  �شد  �لعنف  ظاهرة  مو�جهة  جهود  بتعزيز 
و�شوره خا�شة �لعنف �جلن�شي يف حالت �ل�شر�ع. وقالت �إنه ومن منطلق 
قناعتها باأن تدهور �لأو�شاع �لإقت�شادية و�لأمنية يف بع�س �لبلد�ن �شكل 
�لإمار�ت  ن�شطت حكومة  فيها  و�لعنف  �ل�شر�عات  لإن��دلع  رئي�شيا  �شببا 
يف تعزيز م�شاعد�تها �لإن�شانية و�لتنموية لعدد من �لدول �ملتعر�شة ملثل 

تلك �لأو�شاع �لإقت�شادية �ملردية ..
�ل�شهر �جل��اري لدعم  �لإم���ار�ت مليون دولر خالل  �إىل تقدمي   م�شرية 
مبادرة بريطانية هامة تعني بناء �لقدر�ت يف �ل�شومال يف جمال مكافحة 
�لعنف �جلن�شي . و�شددت على �أهمية تعزيز �جلهود �لر�مية لرفع �مل�شتوى 
�لتعليمي للمر�أة .. م�شرية �إىل �أن تعليم �لفتيات يعترب �أولوية جمتمعية 
عامال  ويعترب  ب��ل  و�ل�شيا�شي  �لإق��ت�����ش��ادي  �لتمكني  عنا�شر  �أه���م  وم��ن 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أ�شا�شيا يف بناء �لقدر�ت �لفردية و�جلماعية وحتقيق 
باأبعادها �لثالثة. وتعهدت باأن تدعم �لإمار�ت �ملبادر�ت �لر�مية �إىل تعزيز 
 .. �ملنخف�س  �لدخل  ذ�ت  �ل��دول خا�شة  للفتيات يف خمتلف  �لتعليم  حق 

لإعانتها على حتقيق �أهد�فها..معربة عن �أملها �أن يتم تخطي �لعقبات 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف  و�لفتيات  �لن�شاء  تو�جه  �لتي  كافة  و�لتحديات 
و�أعربت  �ملجل�س.  �أع�شاء  مع  للعمل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إ�شتعد�د  مبدية   ..
و�لإجناز�ت  للجهود  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إرت��ي��اح  عن  �ل�شحي  م��وزة  �لدكتورة 
�ملديرة  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �لأم��ني  ووكيلة  �لهيئة  بذلتها  �لتي  �لقيمة 
�لهيئة  �إ�شر�تيجية  تنفيذ  �شياق  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  لهيئة  �لتنفيذية 
للفرة �ل�شابقة و�لتي �شملت .. تعزيز مركز هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة يف 
�لت�شدي للتحديات �لعاملية و�لركيز على م�شاألة �مل�شاو�ة بني �جلن�شني 
ومتكني �ملر�أة و�إحر�ز مزيد من �لتقدم يف هذ� �ملجال وربطها ب�شورة �أوثق 
بالتنمية �مل�شتد�مة يف �أبعادها �لثالثة �لإقت�شادية و�لإجتماعية و�لبيئية 
بجانب �زدياد �لوعي و�لإلتز�م �ل�شيا�شي مب�شاألة عدم �لت�شامح مع جميع 
�أو �لفتاة وزيادة عدد �لبلد�ن �لتي �رتفعت فيها  �أ�شكال �لعنف �شد �ملر�أة 
ن�شبة متثيل �ملر�أة يف �لربملان و�إعتالئها منا�شب حكومية عليا يف �لإد�رة 
�ملدنية و�مل�شاركة يف �شنع �لقر�ر. و�أكدت �أهمية �إحر�ز مزيد من �لتقدم 
يف جمال زيادة �لوعي مب�شاألة عدم �لت�شامح مع جميع �أ�شكال �لعنف �شد 
�ملر�أة و�لفتاة وخا�شة يف حالت �ل�شر�عات ويف هذ� �لوقت �لذي تز�يدت 
�أ�شكاله يف مناطق  �ملعر�شات للعنف بكل  �لن�شاء و�لفتيات  �أع��د�د  خاللها 
م�شيدة   .. �ملناطق  من  وغريها  �لأو�شط  و�ل�شرق  �أفريقيا  يف  �ل�شر�عات 

م�شرية �إىل �أن �لإمار�ت تعتز بكونها تتبو�أ حاليا �ملركز �لأول يف �ملنطقة يف 
جمال تعليم �لإناث حيث يفوق عدد �لإناث يف �ملد�ر�س عدد �لأولد..بينما 
متثل �لفتيات يف دولة �لإمار�ت 70 يف �ملائة من ن�شبة خريجي �لدر��شات 
�أن �لإم��ار�ت قطعت �شوطا كبري� وبف�شل  �لعليا. و�أك��دت �لدكتورة موزة 
مبارك يف  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �حلكيمة خا�شة  قيادتها  توجيهات 

جمال متكني �ملر�أة يف �ملجالت كافة ..
�ل���وزر�ء ورف��ع ن�شبة متثيل  �أرب��ع وزي���ر�ت يف جمل�س   م�شت�شهدة بتعيني 
�مل��ر�أة �لإمار�تية دخلت  �أن  �إ�شافة �إىل  18 يف �ملائة  �مل��ر�أة يف �لربملان �إىل 
منذ �شنو�ت �ل�شلكني �لدبلوما�شي و�لق�شائي حيث تتبو�أ حاليا منا�شب 
مرموقة ك�شفرية وقا�شية. وك�شفت �أن حكومة �لإمار�ت ��شتكملت موؤخر� 
�لعليا  �لقر�ر  �شنع  منا�شب  يف  �مل��ر�أة  م�شاركة  لتحقيق  �لالزمة  �جلهود 
بتعزيز  و�لقا�شي  �ل���وزر�ء  م��وؤخ��ر� جمل�س  �أ���ش��دره  �ل��ذي  بالقر�ر  وذل��ك 
م�شاركة �ملر�أة يف جمال�س �إد�ر�ت �لهيئات و�ل�شركات �حلكومية وهو �لأمر 
�ل��ذي جعل من دول��ة �لإم���ار�ت ث��اين دول��ة يف �لعامل تلزم �شم جمال�س 
�لإد�ر�ت �لعن�شر �لن�شائي وتعد �لدولة �لأوىل عربيا يف تطبيقه. و�أكدت 
�لدكتورة موزة �أن حكومة دولة �لإمار�ت تنفذ حاليا �ملر�حل �لنهائية من 
يف  ب��امل��ر�أة  للنهو�س  �لوطنية  لالإ�شر�تيجية  �لنهائية  �ل�شيغة  حتديث 

دولة �لإمار�ت للفرة من 2013 �ىل2017.

هيئة البيئة تنظم الدورة التدريبية الثانية حول قوانني ال�شيد البحري يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي   - �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حماية  وج���ه���از  �ل���ب���ح���ري  ل���الأم���ن 
�مل���ن�������ش���اآت �حل���ي���وي���ة و�ل�������ش���و�ح���ل..
�ل������دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة حول 
يف  �لبحري  �ل�شيد  وط��رق  ق��و�ن��ني 
�لدورة  ��شتهدفت  �أب��وظ��ب��ي.  �إم���ارة 
�ملعني  �ل��ف��ري��ق  م���ن  م�����ش��ارك��ا   12
مب��ر�ق��ب��ة �ل�����ش��ي��د �ل��ب��ح��ري �شمن 
�حليوية  �مل���ن�������ش���اآت  ح���م���اي���ة  ج���ه���از 
�لتنفيذية  و�ل��ل��ج��ن��ة  و�ل�������ش���و�ح���ل 
هدفت  �ل���ب���ح���ري..ف���ي���م���ا  ل����الأم����ن 
�ل���ت���ي رك�����زت ع��ل��ى قو�نني  �ل������دورة 
�ل�شيد �لبحري و�أهميتها يف حتقيق 
�ملن�شودة للمو�ئل �لبحرية  �حلماية 
�ل�شمكية.. �ل���روة  على  و�حل��ف��اظ 
ل��ي��ك��ون��و� نو�ة  �مل��درب��ني  ت��اأه��ي��ل  �إىل 
لفريق �لتدريب �شمن جهاز حماية 
�ملن�شاآت �حليوية و�ل�شو�حل و�للجنة 
�لتنفيذية لالأمن �لبحري يف جمال 
وجاءت   . �لبحري  �ل�شيد  مر�قبة 
�لدورة �لتي عقدت يف مقر �لهيئة يف 
�أبوظبي يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها 
�لهيئة لتعزيز �لتعاون �مل�شرك مع 
�جلهات �ملعنية يف �لإم��ارة يف جمال 
�ل�شمكية  �ل������روة  وح��م��اي��ة  �إد�رة 
�ل�شيد  وتنظيم  �لبحرية  و�مل�شائد 
يف �لإمارة . وذكرت �لدكتورة �شيخة 
�لتنفيذية  �مل��دي��رة  �لظاهري  �شامل 
�لربي  �لبيولوجي  �ل��ت��ن��وع  لقطاع 
و�لبحري يف كلمتها �لفتتاحية..�أن 
�شهدتها  �لتي  �ملت�شارعة  �لتطور�ت 
�ل���دول���ة يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت كان 
�لبيئة  �ل�����ش��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى  �آث���اره���ا  ل��ه��ا 

مم��ا �أوج���د ظ��روف��ا وحت��دي��ات بيئية 
�أن  ع��دي��دة. ول��ف��ت��ت �ل��ظ��اه��ري �إىل 
�ل�شغوط  �لتحديات  هذه  �أب��رز  من 
�ملناطق  لها  تتعر�س  �لتي  �ملتز�يدة 
�ل�����ش��اح��ل��ي��ة يف �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي من 
جر�ء م�شاريع �لتنمية و�لتي تركت 
�لذي  �ل�شمكي  �ملخزون  على  �آثارها 
�أ�شارت  حيث  لال�شتنز�ف  يتعر�س 
�إىل  �لهيئة  �أجرتها  �لتي  �لدر��شات 
�أن خمزونات بع�س �لأنو�ع �لرئي�شية 
�مل���ائ���ة من  20 يف  ����ش��ت��ن��زف��ت ح��ت��ى 
موجودة  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  �مل�����ش��ت��وي��ات 
ق��ب��ل ث��الث��ة ع��ق��ود. و�أو���ش��ح��ت �أنه 
�إطار  �ل��ت��ح��دي��ات ويف  مل��و�ج��ه��ة ه��ذه 
للمحافظة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
وت�شجيع  �ل�����ش��م��ك��ي  �مل���خ���زون  ع��ل��ى 
للم�شائد  �مل�������ش���ت���د�م  �ل����ش���ت���خ���د�م 
�ل�شلطة  و�ملو�رد �لبحرية وب�شفتها 
�لحتادي  �لقانون  بتنفيذ  �ملخت�شة 
وحماية  ��شتغالل  ب�����ش��اأن   23 رق��م 
�مل���ائ���ي���ة �حلية  �ل��������رو�ت  وت��ن��م��ي��ة 
و�شعت �لهيئة �لعديد من �ل�شو�بط 
بطريقة  �لإم���ارة  يف  �مل�شايد  لإد�رة 
�لقت�شادية  �جل������دوى  م���ن  ت���زي���د 
�لطبيعية  �مل��و�رد  و�شون  ل�شتغالل 
كبري�  قدر�  تنفيذها  يتطلب  و�لتي 
بني  �جل��ه��ود  وتكامل  �لتن�شيق  م��ن 
�جلهات �ملعنية كافة. و�أكدت �ملديرة 
�لتنفيذية لقطاع �لتنوع �لبيولوجي 
جهاز  دور  ع��ل��ى  و�ل��ب��ح��ري  �ل����ربي 
و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شاآت  حماية 
و�للجنة �لتنفيذية لالأمن �لبحري 
كاأحد �أهم �ل�شركاء �ل�شر�تيجيني 
وكجهة  �مل����ج����ال  ه�����ذ�  يف  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
رق��اب��ي��ة ت�����ش��رف ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق تلك 
ي�شمن  وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا مب���ا  �ل���ق���و�ن���ني 

�لبحرية  للبيئة  �حل��م��اي��ة  ت��وف��ري 
مب��ا يف ذل���ك م��ن حم��م��ي��ات بحرية 
ومو�قع �ملن�شاآت �حليوية �لتي مينع 
متا�شيا  �ل��ت��و�ج��د  �أو  �ل�����ش��ي��د  ف��ي��ه��ا 
و�لحتادية  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ق��و�ن��ني  م��ع 
عبد�هلل  رمي  �أ���ش��ارت  جانبها  م��ن   .
جعفر �لبحارنة مديرة �إد�رة �لروة 
�ل�شمكية يف �لهيئة �إىل �أن �ل�شو�بط 
لتنظيم  �لبيئة  هيئة  و�شعتها  �لتي 
تت�شمن  �لإم���ارة  يف  �ل�شيد  �أن�شطة 
و�لت�شاريح  �ل��ر�خ��ي�����س  �إ�����ش����د�ر 
لل�شيد �لتجاري و�ل�شيد �لرفيهي 
�ل�شيد  ومعد�ت  �لتقليدي  و�ل�شيد 
وغ��ريه��ا م��ن �لأن�شطة مب��ا يف ذلك 
�لريا�شات  م��ن  �ملختلفة  �جل��و�ن��ب 
�أن  �إل  �ل�����ش��ي��د  �مل��ائ��ي��ة وم�����ش��اب��ق��ات 
ت��ت��م��ك��ن م����ن حتقيق  ل����ن  �ل���ه���ي���ئ���ة 
ه���ذ� �ل���ه���دف و���ش��م��ان ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
�لعمل  خ����الل  م���ن  �إل  �ل�����ش��و�ب��ط 
و�ل���ت���ع���اون م���ع �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 

�لإمارة . 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة �لتي  �ل�������دورة  ورك������زت 
�أ�����ش����رف ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع�����دد من 
�لتنوع  بقطاع  و�خل���رب�ء  �لباحثني 
�ل���ب���ي���ول���وج���ي �ل�������ربي و�ل���ب���ح���ري 
ك�شلطة  �لهيئة  دور  على   .. بالهيئة 
وتنظيم  ب�������اإد�رة  خم��ت�����ش��ة  حم��ل��ي��ة 
��شتعر�شت  �ل��ب��ح��ري..ك��م��ا  �ل�شيد 
ب�شاأن  و�ملحلية  �لإحت��ادي��ة  �لقو�نني 
�لرو�ت  وتنمية  وحماية  ��شتغالل 
�أبوظبي  �إم�������ارة  يف  �حل���ي���ة  �مل���ائ���ي���ة 
و�لتي تخت�س باحلفاظ على �لروة 
�ل�شمكية مثل حتديد مو��شم �ل�شيد 
بالإمارة ومعد�ت �ل�شيد �مل�شتخدمة 
�أي�شا  . ومت  و�ملمنوعة ومو��شفاتها 
��شتعر��س نظام �إ�شد�ر �لر�خي�س 
و�لت�شاريح لل�شيد �لتجاري و�ل�شيد 
�لتقليدي  و�ل�������ش���ي���د  �ل���رف���ي���ه���ي 
تربية  وت�شاريح  �لغو�س  وت�شاريح 
قر�ر�ت  ع��ن  ف�شال  �ملائية  �لأح��ي��اء 
�لطبيعية  �لبحرية  �ملحميات  �إن�شاء 
�أن�شطة  ملمار�شة  �ملنظمة  و�لقو�نني 
�لتعريف  م��ع  �مل��ح��م��ي��ات  يف  �ل�شيد 
�ل���رك���ي���ز  ك����ذل����ك مت  مب����و�ق����ع����ه����ا 
�لتجارية  �لأ����ش���م���اك  �أن�������و�ع  ع��ل��ى 
و�لتعريف مبعد�ت �لغو�س �مل�شموح 
و�لإر�شاد�ت  و�ملمنوعة  با�شتخد�مها 
و�ل�شتخد�مات �ل�شليمة و�لآمنة �إىل 
�لبحرية  ب��الأن��و�ع  �لتعريف  جانب 
��شتبيان  و�شرح  بالنقر��س  �ملهددة 
�لإبالغ عن �حلو�دث ونفوق �لأحياء 
�ملهددة بالنقر��س ف�شال عن �شرح 

عام عن تربية �لأحياء �ملائية .

قرقا�ص: اأداء العمل يف املجل�ص الوطني �شهد تطورًا نوعيًا يعك�ص مدى ن�شج التجربة الربملانية يف الإمارات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أن��ور حممد  �شرح معايل �لدكتور 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
�ل��دول��ة ل�شوؤون  �خل��ارج��ي��ة، وزي���ر 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي، باأن 
تطور �أد�ء �لعمل يف �ملجل�س ب�شكل 
حقيقياً  جت�شيد�ً  يعد  كبري  نوعي 
وعملياً لربنامج �لتمكني �ل�شيا�شي 
�لذي �أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل ، كما �أنه يعك�س 
�لربملانية يف  �لتجربة  ن�شج  مدى 

�لإمار�ت. 
جاءت ت�شريحات معاليه مبنا�شبة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �ختتام 
�لعادي  �لن���ع���ق���اد  دور  جل��ل�����ش��ات 
�أنور  �ل��دك��ت��ور  ثمن  حيث  �ل��ث��اين، 
�ل��ذي يقوم  �لكبري  �ل��دور  قرقا�س 
�أحمد �ملر رئي�س  به معايل حممد 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي يف �إد�رة 
�جلل�شات و�لتفهم �لعميق لأع�شاء 
و�لت�شاوؤلت  ومتطلباتهم  �ملجل�س 
�مل��ل��ح��ة �ل��ت��ي ي��ب��ح��ث��ون ع��ن �إجابة 
ل���ه���ا، ك���م���ا �أب�������رز م��ع��ال��ي��ه �ل�����دور 
�مل��ح��ل��وظ �ل����ذي ي��ق��وم ب���ه معايل 
وجهات  تقريب  يف  �ملجل�س  رئي�س 
و�أع�شاء  �حل���ك���وم���ة  ب���ني  �ل��ن��ظ��ر 
له  ك��ان  و�ل���ذي  �ل��وط��ن��ي،  �ملجل�س 
�ل���دور �مل��ل��ح��وظ و�مل��ه��م يف تدعيم 
و�لو�شول  �لطرفني  بني  �لعالقة 
للتو�شيات  �لتطبيقات  �أف�شل  �إىل 

�لتي تقر من قبل �ملجل�س.
�ملميزة  باجلهود  معاليه  �أ�شاد  كما 
�لعامة  �لم�����ان�����ة  ت���ب���ذل���ه���ا  �ل���ت���ي 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل����وط����ن����ي �لحت�������ادي 
�لدكتور  ����ش���ع���ادة  ر�أ����ش���ه���ا  وع���ل���ى 
حم���م���د �����ش����امل �مل������زروع������ي �أم����ني 
ع���ام �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
وف���ري���ق ع��م��ل �لم����ان����ة �ل���ع���ام���ة ، 
بال�شكر  نف�شه  �لوقت  يف  متوجهاً 

�جلزيل �إىل �ل�شادة معايل �لوزر�ء 
حر�شو�  �لذين  �حلكومة  و�أع�شاء 
للجل�شات  �ل��د�ئ��م  �حل�����ش��ور  ع��ل��ى 
�شاحب  ب���ت���وج���ي���ه���ات  م���ل���ت���زم���ني 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  �ل�����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
مع  �لد�ئم  �لتن�شيق  ب�شرورة  �هلل 
�ملجل�س  جل�شات  وح�شور  �ملجل�س 
�لأع�شاء  متطلبات  مع  و�لتفاعل 
ت�شاوؤلتهم  جميع  ع��ن  و�لإج���اب���ة 
�أي�شاً  توجه  كما  و��شتف�شار�تهم، 
بال�شكر �إىل �ل�شادة �أع�شاء �ملجل�س 
على �جلهود �لكبرية �لتي بذلوها 
و�لتي  �لثاين،  �لنعقاد  دور  خالل 
�حلقيقية  �لح���ت���ي���اج���ات  ع��ك�����ش��ت 

للمو�طن �لإمار�تي. 
و�أ�شاد معاليه بالعالقة �ملميزة بني 
برزت  و�ل��ت��ي  و�حل��ك��وم��ة،  �ملجل�س 
�حلو�ر�ت  خ��الل  م��ن  كبري  ب�شكل 
�ل���ت���ي مت���ت يف فرة  و�ل��ن��ق��ا���ش��ات 
درجة  تعك�س  و�لتي  �لنعقاد،  دور 
عالية من �لوعي �ل�شيا�شي، و�لذي 
ظ���ه���ر وب�������ش���ك���ل ج���ل���ي م����ن خالل 
درجة �لتعاون �لكبري �لذي تبديه 
معاجلة  يف  �لحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ة 
يطرحها  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ش��اي��ا  ج��م��ي��ع 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي، ودعمها 
�ملتو��شل جلهود �ملجل�س يف خدمة 
�ل���وط���ن و�مل����و�ط����ن����ني، ح��ي��ث تعد 
�لقيادة  لتوجيهات  عملياً  تطبيقاً 
بني  و�لفعالة  �لبناءة  �ل�شر�كة  يف 
و�لرقابية  �لتنفيذية  �ل�شلطتني 
لبناء �لوطن و�لنهو�س به لتحقيق 

�أف�شل �لإجناز�ت و�أعلى �ملر�تب.
مناق�شة  يف  ج����دي����دة  م��ن��ه��ج��ي��ة 
�مل��و���ش��وع��ات و�ع���ت���رب م��ع��ال��ي��ه �أن 
�ملتنوعة  جل�شاته  وع���رب  �مل��ج��ل�����س 
�نتهج منهجية جديدة يف مناق�شة 
�ملو�شوعات �لعامة من خالل و�شع 
للمو�شوع  �أه��م��ي��ة  تعطي  حم���اور 

و�لبحث،  �ل���رك���ي���ز  م���ن  و�مل����زي����د 
�لكبري  ي��دل على �حلر�س  و�ل��ذي 
ع��ل��ى ط����رح �ل��ق�����ش��اي��ا �ل���ت���ي تهم 
�ملنا�شبة  �ملو�طنني و�إيجاد �حللول 
ل���ه���ا ب���ات���ب���اع �أف�������ش���ل �ل�������ش���ب���ل يف 
للتو�شل  و�حل���و�ر  �لنقا�س  عملية 
ب�شكل  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت  �إىل 
و�ملو�طن.  �ل��وط��ن  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي 
و�أ�������ش������اد م���ع���ال���ي���ه ب���ج���ه���ود جل���ان 
�ملجل�س و�أع�����ش��ائ��ه �ل��ت��ي ب��ذل��ت يف 
خالل  �لقو�نني  م�شاريع  مناق�شة 
هذ�  ب��اأن  منوهاً  �ملجل�س،  جل�شات 
�لأوىل  تعترب  �شابقة  �شجل  �ل��دور 
جل�شة  �أط���ول  بانعقاد  ت��اري��خ��ه  يف 
ل���ه وه���ي �جل��ل�����ش��ة �ل�����ش��اب��ع��ة �لتي 
ملناق�شة  �أي������ام  �أرب����ع����ة  ����ش��ت��غ��رق��ت 
�أنه  كما  �ل�شركات،  قانون  م�شروع 
�جلل�شة  يف  مناق�شته  ��شتكمال  مت 
�لر�بعة ع�شرة لت�شل مدة مناق�شة 
 35 �إىل  و�إق��ر�ره  �لقانون  م�شروع 
���ش��اع��ة ع��م��ل. ك��م��ا ب���ني �أن �ل���دور 
�إن�����ش��اء جلنة  �أي�����ش��اً  �حل���ايل �شهد 
د�ئمة حلقوق �لإن�شان بهدف دعم 
�ملجال على  �ل��دول��ة يف ه��ذ�  جهود 
و�خلارجي،  �لد�خلي  �ل�شعيدين 
�جل���ه���ود  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ه������ذ� 
�ل��ت��ي ب��ذل��ه��ا �لأع�����ش��اء م��ن خالل 
�لزيار�ت �مليد�نية �لتي قامو� بها، 
�أكر  و�ل��ت��ي مكنت م��ن �لق����ر�ب 

�ملو�طنني وم�شكالتهم،  من هموم 
و�حتياجاتهم  م��ط��ال��ب��ه��م  ون���ق���ل 
ب���ال���غ���ت���ني �إىل  ب����دق����ة و����ش���ف���اف���ي���ة 
�أ�شحاب �لقر�ر ليتم �أخذ �ملبادر�ت 

�لفاعلة ب�شاأنها.
�حل��ك��وم��ة ت��ب��ذل ج��ه��ود ك��ب��رية يف 

�ل�شتجابة ملطالب �لأع�شاء 
و�أو�شح معاليه �أن متثيل �حلكومة 
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  ج���ل�������ش���ات  يف 
ح�شور  ن�����ش��ب  ح���ق���ق  �لحت���������ادي 
ع��ال��ي��ة ج�����د�ً م���ن �ل�������ش���ادة معايل 
�لوزر�ء ، فقد ناق�س �ملجل�س خالل 
 11 ع����دد  �ل���ث���اين  �لن���ع���ق���اد  دور 
م�شروع قانون وكانت ن�شبة ح�شور 
معايل �لوز�ر�ء ملناق�شة م�شروعات 
ناق�س  ك��م��ا   ،  100% �ل���ق���ان���ون 
�شبعة  �ل����دور  ه���ذ�  خ���الل  �ملجل�س 
ن�شبة  وب��ل��غ��ت  ع��ام��ة  م��و���ش��وع��ات 
ملناق�شة  �ل������وزر�ء  م��ع��ايل  ح�����ش��ور 
و�جابت   ،  100% �مل��و���ش��وع��ات 
��شئلة  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  �حل����ك����وم����ة 
خالل  للحكومة  �ملوجهة  �ملجل�س 
دور �لنعقاد �لثاين و�لبالغ عددها 
�لجابة  ح��ي��ث مت��ت   ، ����ش���وؤ�ل   56
�����ش����وؤ�ل ومتت   46 ع��ل��ى  ���ش��ف��ه��ي��اً 
��شئلة  ع�شرة  على  كتابياً  �لج��اب��ة 
، م��ا ي��وؤك��د �جل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �لتي 
�ل�شتجابة  يف  �حل��ك��وم��ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
و�لتي  �لأع�شاء،  ت�شاوؤلت  جلميع 
ت�شب بالتايل يف حتقيق �لرفاهية 
. كما  �لإم����ار�ت  ل�شعب  و�ل�����ش��ع��ادة 
�ملميزة  ب���اجل���ه���ود  م��ع��ال��ي��ه  �أ�����ش����اد 
ل�شوؤون  �لدوله  وز�رة  تبذلها  �لتي 
�ملجل�س �لوطني �لإحتادي يف �إد�رة 
�حلكومة  ب���ني  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ع��م��ل��ي��ة 
و�ملجل�س وعلى ر�أ�شها �شعادة �طارق 
وفريق  �ل��وز�ره  وكيل  لوتاه  هالل 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  يف  �ملتمثل  عمله 
بن  �شامي  و���ش��ع��ادة  �لغفلي  �شعيد 
عدي و�جلهاز �لإد�ري يف �لوز�ره. 

�أن هذ�  ق��رق��ا���س  �ل��دك��ت��ور  وذك����ر 

مهماً  ت��اري��خ��اً  ح��دث��اً  �شهد  �ل����دور 
�أي�شاً ولأول مرة يف تاريخ �ملجل�س، 
�لقبي�شي  �م��ل  �لدكتوره  ف��وز  وه��و 
للمجل�س  �لأول  �لنائب  مبن�شب 
وت���ر�أ����ش���ه���ا ع����دد م���ن �جل��ل�����ش��ات ، 
وقال: متكنت �شعادة �لدكتورة �أمل 
باقتد�ر  �جلل�شة  ب���اإد�رة  �لقبي�شي 
وك�����ف�����اءة ع���ال���ي���ت���ني، وه�������ذ� يربز 
للوعي  �لكبري  �لنمو  م��دى  بحق 
�ل�شيا�شي لدى �ملر�أة، و�لتي حتظى 
من  وم��ت��و����ش��ل  م�شتمر  ب��اه��ت��م��ام 
�لإمار�ت،  لدولة  �حلكيمة  �لقيادة 
�مل��ر�أة يف  وتعمل على تعزيز مكانة 
جمال  فيها  مب��ا  �مل��ج��الت،  جميع 
ن�شبة  تعد  حيث  �ل��ربمل��اين  �لعمل 
م�شاركة �ملر�أة يف �لربملان �لإمار�تي 
للم�شاركة  �ل���ن�������ش���ب  �أع����ل����ى  م����ن 

�لن�شائية على م�شتوى �لعامل .
�أن دور �لنعقاد �لثاين �شهد  وبني 
كذلك جمموعة من �ملبادر�ت �لتي 
�لتن�شيق  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف  ت�شب 
و�مل��ج��ل�����س، منوهاً  �حل��ك��وم��ة  ب��ني 
مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  باأنه 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �أم��ان��ة 
و�لتعاون،  �لتن�شيق  لتفعيل عملية 
كما مت تنظيم لقاء حو�ري لتعزيز 
و�حلكومة  �ملجل�س  بني  �لتو��شل 
وت���ع���زي���ز ف��ع��ال��ي��ة �ل��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
�ل�شلطة �لتنفيذية و�لت�شريعية يف 
�لتحديات  و�ل��وق��وف على  �ل��دول��ة 
وط���رح �مل��ب��ادر�ت و�لق���ر�ح���ات يف 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  حت�شني  �شبيل 
وذل����ك ب��ح�����ش��ور وك����الء �ل�����وز�ر�ت 
لل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل��ع��ام  و�لأم����ني 
�ملجل�س  �أم�����ان�����ة  يف  �ل���ق���ان���ون���ي���ة 
�لوطني، كما �أنه مت عقد �جتماعات 
�أمانة �ملجل�س  تن�شيقية دورية بني 
�لتعاون  �إط��ار توطيد  و�ل���وز�رة يف 
ب���ني �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
�ملجل�س  ل�����ش��وؤون  �ل���دول���ة  ووز�رة 

�لوطني �لحتادي.

مبتعث من �شرطة اأبوظبي اأول اإماراتي يتخرج من اأكادميية ال�شرطة الرتكية

بلدية عجمان تعدل اأوقات خدمة املواقف املدفوعة م�شبقا خلل �شهر رم�شان
•• عجمان -وام:

�ملو�قف �خلا�شعة للر�شوم يف  �أوق��ات حت�شيل ر�شوم خدمة  �لبلدية و�لتخطيط بعجمان عن تعديل  د�ئ��رة  �أعلنت 
خمتلف �شو�رع �لإمارة �لتي توجد فيها �أجهزة �لدفع �بتد�ء من �أول �أيام �شهر رم�شان وحتى نهايته للعام �جلاري 
2013 وذلك من �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا �ىل �ل�شاعة �لو�حدة ظهر� ويف �لفرة �مل�شائية من �ل�شاعة �ل�شابعة �إىل 

�ل�شاعة �ل� 12.
و�أكدت �لد�ئرة �شعيها من خالل تطبيق �أوقات خدمة �ملو�قف �خلا�شعة للر�شوم �إىل تنظيم وت�شهيل عملية ��شتخد�م 
مو�قف �ل�شيار�ت يف �ملناطق �ملزدحمة يف خمتلف �ملناطق بالمارة وحتقيق �أهد�فها �لإ�شر�تيجية يف توفري �أق�شى 

درجات �لأمان و�ل�شتقر�ر لكافة �شكان �لإمارة من �ملو�طنني و�ملقيمني على حد �شو�ء . 

•• اأبوظبي-وام:

�أردوغ�����ان رئي�س  ك��رم رج��ب طيب 
�لوزر�ء �لركي �لطالب �لإمار�تي 
�لعامري من  درب��وح  �شليم  مبارك 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  منت�شبي 
خريج  �أول  ب���اع���ت���ب���اره  �أب���وظ���ب���ي 
�لأمنية  �لعلوم  كلية  من  �إم��ار�ت��ي 
�لركية  �ل�������ش���رط���ة  ب���اأك���ادمي���ي���ة 
باأنقرة. و�أقيم حفل تخريج �لدفعة 
68 من طلبة كلية �لعلوم �لأمنية 
�ل�شرطة  �أك����ادمي����ي����ة  يف  م����وؤخ����ر� 
و�أعرب  �أنقرة.  بالعا�شمة  �لركية 
�ملقدم خالد عبد�هلل �خلوري مدير 

�إد�رة �لتعليم يف �شرطة �أبوظبي عن 
�شعادته بتكرمي �لطالب �لإمار�تي 
مبارك �لعامري ..موؤكد� �حلر�س 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
�لطالب  �ب���ت���ع���اث  يف  �ل�����ش��رط��ي��ة 
ل�شقل  �ل���دول���ة  خ�����ارج  ل��ل��در����ش��ة 
م�شتوياتهم  وت��ن��م��ي��ة  م��ه��ار�ت��ه��م 
و��شتنباطهم  و�لعملية  �لفكرية 
عن  ..ف�����ش��ال  �لأجنبية  ل��ل��خ��رب�ت 
متابعة حت�شيلهم �لتعليمي ب�شكل 
م�شتمر من خالل �لتو��شل �ملبا�شر 
يف  �مليد�نية  و�لزيار�ت  �لطلبة  مع 
م��ق��ر در����ش��ت��ه��م و�لط��م��ئ��ن��ان على 
و�لجتماعية.  �لدر��شية  �أحو�لهم 

�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  روؤي������ة  �أن  وذك�����ر 
�لإد�رة  �أبوظبي ممثلة يف  ل�شرطة 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��م��و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة  �إد�رة 
كو�در  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �لتعليم 
علمية  وم����وؤه����الت  م����ه����ار�ت  ذ�ت 
ومعارف وتخ�ش�شات �أمنية و�إد�رية 
�جلهود  ي��ع��زز  مب��ا  متميزة  وفنية 
�لتطويرية. ويعد �خلريج �لطالب 
�إم���ار�ت���ي  �أول  �ل���ع���ام���ري  م���ب���ارك 
�لبكالوريو�س  درج��ة  على  يح�شل 
من كلية �لعلوم �لأمنية باأكادميية 
��شتمرت  و�لتي  �لركية  �ل�شرطة 
�شنو�ت  �أرب��ع  مل��دة  �لدر��شية  بعثته 
و�أهدى  و�لتميز.  بالنجاح  تكللت 

�لإم������ار�ت  �إىل  �ل��ع��ام��ري جن��اح��ه 
�لعليا  و�ل���ق���ي���ادة  �ل���غ���ايل  �ل���وط���ن 
وروؤ�شائه بالعمل وعائلته وكل من 
له.  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  �لف�شل يف  ل��ه 
وقال  يل �لفخر �أن �أرى علم دولة 
�ملتحدة يرفرف  �لعربية  �لإم��ار�ت 

�لركية  �ل�����ش��رط��ة  �أك���ادمي���ي���ة  يف 
�إم�����ار�ت�����ي  خ����ري����ج  �أول  ..ك���������وين 
�لأكادميية  ه����ذه  م���ن  وخ��ل��ي��ج��ي 
جهدي  ق�شارى  �أب���ذل  �أن  و�أتعهد 
و�ل�شتمر�ر  �ل��ع��م��ل  م���ي���ادي���ن  يف 

و�لتقدم خلدمة وطني �لغايل .  العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/319  جتاري كلي
�ىل �مل��دع��ى عليه/1- �لن تربيز م��ارت��ني جم��ه��ول  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �لبنك 
�لتجاري �لدويل �س.م.ع وميثله: عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة تثبيت �لمر على عري�شة جتاري رقم 2012/647 و�لذي 
�شدر مبنع �ملدعى عليه من �ل�شفر و�يد�ع جو�ز �شفره بخزينة �ملحكمة و�لتعميم بذلك على 
كافة منافذ �لدولة و�ل�شادر بتاريخ 2012/12/20 بالز�م �ملدعى علي مببلغ وقدره )118345 
درهم( عبارة عن مبلغ �ملر�شد عن �لقر�س �ل�شخ�شي و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه 
و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2013/7/8 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرحبة للمالب�س 

رخ�شة رقم:CN 1019202 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عبد�هلل علي بن م�شعود �لظاهري من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�هلل علي بن م�شعود �لظاهري من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جميب رحمن فاناكيثيل حممد كونهي حممد )%100(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/جمموعة ديو�ن �لحتاد  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان 

CN 1196423:لد�رة �ل�شركات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد ��شماعيل عبا�س ��شماعيل �خلوري من 25% �ىل %33

تعديل ن�شب �ل�شركاء
يو�شف ��شماعيل عبا�س ��شماعيل �خلوري من 25% �ىل %33

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شعيد ��شماعيل عبا�س ��شماعيل �خلوري من 25% �ىل %34

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عارف ��شماعيل عبا�س ��شماعيل �خلوري

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/باب �ملدينة �جلديد 

 CN 1077749:لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مطر �حمد عبيد بن �شقر �ملري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامي بن عاتق بن �شالح �لغ�شمري

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لو�ن 
 CN 1137906:لبالبل لعمال �لرخام و�ل�شباغ رخ�شة رقم�

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

��شافة عبد�هلل بن حممد بن �شليمان �ملزيني )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اعالن قبل �شدور الرتخي�ش
بان  �لتجارية  �ل�شوؤون  قطاع   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  بهذ� 
�لرخ�شة �لتجارية رقم CN 1361824  بال�شم �لتجاري خو�شه بو�شه 
كويف �شوب وميلكها �ل�شيد/نا�شر �شامل �شالح عبد�هلل �لعامري - �لمار�ت 

حيث �بدى �ملذكور �عاله رغبته يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:
تعديل �ل�شم �لتجاري �ىل/خو�شة بو�شه كويف �شوب ذ.م.م

تعديل �شكل قانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
��شافة �شريك/�ل�شيد حمد حممد عبيد حممد عبيد �لكعبي بن�شبة %50

تعديل ن�شبه �ل�شيد نا�شر �شامل �شالح عبد�هلل �لعامري �ىل %50
وذلك قبل �شدور �لرخي�س

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �لدكتور فر��س لطب تقومي 

�ل�شنان رخ�شة رقم:CN 1042751 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فر��س جمعه )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد�ن �شامل �شعيد بالعبد �ل�شويدي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفة علي عبد�هلل �شعيد خملوف �لنقبي

تعديل ر��س �ملال/ من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 5*1.5

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/مركز �لدكتور فر��س لطب تقومي �ل�شنان

DR. FIRAS DENTAL AND ORTHODONTIC CENTER
�ىل/مركز �لدكتور فر��س لطب وتقومي �ل�شنان ذ.م.م

DR. FIRAS DENTAL AND ORTHODONTIC CENTER LLC
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/منجرة خار�م  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�دري�س رخ�شة رقم:CN 1191063 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/منجرة خار�م �دري�س

�ىل/منجرة و�دي �شيالكوت
SIALKOT VALLEY CARPENTRY

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاولت  �لر�شدي  �ل�ش�����ادة/با�شم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1008433 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد خري �شبحي ديب �شريول )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف با�شم حممد ر�شيد �شليم
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*0.25

تعديل ��شم جتاري:من/با�شم �لر�شدي للمقاولت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م
BASIM AL RESHDI GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE LLC

�ىل/�لبد�ع �ل�شحري للمقاولت �لعامة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م
MAGICAL CREATION FOR GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE LLC

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �س 10 ق 57 ميز�نني مكتب 1 حممد جذلن 
مبارك �ملزروعي �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع حمد�ن بناية �شلطان �لقبي�شي 

�شرق 06 ق 53 مكتب 101 �شلطان حجي �شلطان �لقبي�شي
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10832 بتاريخ 2013/7/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تاج �ملدينة خلدمات تعقيب �ملعامالت 

رخ�شة رقم:CN 1358195 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد حمد حمد �شامل �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عمر يو�شف ح�شن �لعزيز �لبلو�شي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 8.10*0.90 �ىل 7*0.90

تعديل ��شم جتاري:من/تاج �ملدينة خلدمات تعقيب �ملعامالت
CITY CROWN PROCESSING SERVICES

�ىل/تاج �ملدينة خلدمات تخلي�س �ملعامالت
CITY CROWN DOCUMENTS CLEARING SERVICES

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �لتجارية �س 9 ق 40 حمل رقم 1 بناية/�ل�شيخ 
حممد بن �شلطان �شرور �لظاهري �ىل �بوظبي م�شفح م 7

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10832 بتاريخ 2013/7/1   

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

 CN 1150425:لعمال �لطالء رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10832 بتاريخ 2013/7/1   

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

عي�شى �لقرق لتمثيل �ل�شركات
 رخ�شة رقم:CN 1000744  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10832 بتاريخ 2013/7/1   

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

CN 1417919:شتار لالك�ش�شو�ر�ت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10832 بتاريخ 2013/7/1   

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

CN 1184968:لعمال �لملنيوم و�لزجاج رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي يون�س علي خمي�س �ل حرم )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد خلفان �شلطان بتال �ملرر

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

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

العدد 10832 بتاريخ 2013/7/1   

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

رخ�شة رقم:CN 1034161 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بخيته حممد خلفان حممد �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�هلل حممد عبد�هلل بومقرييعه  �ملن�شوري
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 60*40 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة بومقرييعة للنقليات �لعامة
BOU MUQAIRIAA GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

�ىل/درمي بارك للنقليات �لعامة
DREAM PARK GENERAL TRANSPORTING

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

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

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

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 183359       بتاريخ:2013/3/25 م
با�ش��م:�شركة �شو�حل �خلليج ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �لعني ، �ل�شناعية 4 مقابل خمابز �ل�شلطان ، بناية موؤ�ش�شة �لعني �لعامة ، �س.ب:19154 ، 
هاتف: 7214935 ، فاك�س: 7213081 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
زينة �ل�شيار�ت وتركيب وت�شليح �لطار�ت �شيانة و��شالح �ل�شيار�ت وغ�شيل �ل�شيار�ت وتلميع �ملركبات فلكنه 

�لطار�ت باملطاط و�عادة تلبي�س �لطار�ت باملطاط . 
�لو�ق�عة بالفئة:37

و�شف �لعالمة:تتكون من جمموعة من �حلروف �لجنليزية باللون �لخ�شر و�للون �لر�شا�شي و�حلروف 
هي G C C O باللون �لخ�شر وعليها �طار باللون �لر�شا�شي وحتتهم ��شم �ل�شركة باللغة �لجنليزية 
بها  �ملكتوبة  و�للغة  �لر�شا�شي  �للون  من  �طار  د�خل  �ل�شود  باللون   GULF COASTS CO

�لجنليزية.
�ل�ش��ر�طات:دون �شرط . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  يوليو 2013 العدد 10832

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:�شالون ديفا للرجال )�س.ذ.م.م( 
D DIVA:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم: 184242       بتاريخ:2012/12/26 م
با�ش��م:�شالون ديفا للرجال �س.ذ.م.م

، �لمار�ت  ، فاك�س: 04/3859220  ، هاتف: 04/3988656  ، ���س.ب:55846  �ل�شطوة   ، ، بردبي  وعنو�نه:دبي 
�لعربية �ملتحدة

�لن�شاط  �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35 �لدعاية و�لعالن وتوجيه �لعمال وتفعيل  وذلك لتمييز 
�ملكتبي  .

ثم   D حلرف  �شكل  يعلوها  �حمر  بلون  كبريه  لتينية  بحروف  مدونه   DIVA �لعالمة:�لكلمة  و�شف 
يعلوها �شكل �شعره من �شعر �لر�أ�س وجميعها على خلفية م�شتطيلة بي�شاء .  

�ل�ش��ر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  يوليو 2013 العدد 10832

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم 2067
با�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه : بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلر�.
بتاريخ : 02 يناير 1997 �مل�شجلة حتت رقم : 3503  

�لفئة : 3
�ملنتجات : م�شتح�شر�ت �لتنظيف ، �ملو�د �ملنظفة ، �ل�شابون ، �لعطور ، م�شتح�شر�ت �لتجميل ، م�شتح�شر�ت 
�لعناية بالب�شرة ، م�شتح�شر�ت �ملاكياج ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �ملاكياج ، �لزيوت �لعطرية ، م�شتح�شر�ت �لزينة 
�خلالية من �ملو�د �لطبية ، رغوة �حلالقة ، غ�شول ملا قبل �حلالقة وغ�شول ملا بعد �حلالقة ، م�شتح�شر�ت 
�لعرق  �ملانعة لإف��ر�ز  �مل�شتح�شر�ت   ، �مل��و�د �لطبية  �لفم �خل��ايل من  ، غ�شول  �لأ�شنان  ، م��و�د تنظيف  �ل�شعر 
تهذيب  م��و�د   ، �ل�شعر  و�إز�ل���ة  �شمط  م�شتح�شر�ت   ، �ل�شخ�شي  لال�شتخد�م  �لكريهة  للرو�ئح  �ملزيلة  و�مل��و�د 

وم�شتح�شر�ت �لعناية بالأظافر.
�ل�شر�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/09/16  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/09/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  يوليو 2013 العدد 10832

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �شركة : �ليمنت ميدل �ي�شت �س.ذ.م.م 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم :54041
WINSOR : با�شم

وعنو�نه:بناية �ل�شيخة لطيفة بنت حمد�ن �س.ب:6218 دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�مل�شجلة حتت رقم :)43574(  بتاريخ : 2003/11/17

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/6/29 وحتى تاريخ :2023/6/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  يوليو 2013 العدد 10832

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 2068

با�شم : يونيليفر بي �ل �شي
وعنو�نه : بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �جنلر�.

بتاريخ : 08 يوليو 1997 �مل�شجلة حتت رقم : 10982  
�لفئة : 3

�ملنتجات : مو�د وم�شتح�شر�ت �لتنظيف ، �ملو�د و�مل�شتح�شر�ت �مل�شتخدمة يف �لغ�شيل و�لكوي ، م�شتح�شر�ت 
 ، �ل�شابون   ، �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف  م�شتح�شر�ت   ، �لتبي�س  وم�شتح�شر�ت   ، �لأقم�شة  تليني 
 ، �لعطرية  �ل��زي��وت   ، �لتجميل  م�شتح�شر�ت   ، �لعطور   ، �ملنظفة  و�مل���و�د  �ل�شابون   ، �لك�شط  م�شتح�شر�ت 
م�شتح�شر�ت �لزينة �خلالية من �ملو�د �لطبية ، م�شتح�شر�ت �لأ�شنان ، م�شتح�شر�ت لل�شعر ، �مل�شتح�شر�ت 

�ملانعة لإفر�ز �لعرق و�ملو�د �ملزيلة للرو�ئح �لكريهة لال�شتخد�م �ل�شخ�شي.
�ل�شر�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/09/16  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/09/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  يوليو 2013 العدد 10832

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 164779       بتاريخ:2011/11/3 م
با�ش��م:�أبناء م�شيب �لتجارية �س.ذ.م.م

وعنو�نه:ديرة ، نايف.
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت �لتجميل و�دو�ت ولو�زم �لتجميل و�لعناية �ل�شخ�شية . 
�لو�ق�عة بالفئة:12

و�شف �لعالمة:كلمة Princess مدونه بحروف لتينية بلون ��شود .
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  يوليو 2013 العدد 10832
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ب�شفافية مطلقة هيئة املعرفة تقر

تدين م�شتوى الطلب باللغة العربية والإ�شلمية دفعها لعتماد اآلية جديدة لتعيني املعلمني
•• دبي- الفجر 

ب���ع���دم���ا ك�����ش��ف��ت ن���ت���ائ���ج �ل���رق���اب���ة 
م�شتويات  �ن���خ���ف���ا����س  �مل���در����ش���ي���ة 
هاتني  يف  ل���ل���ط���الب  �ل���ت���ح�������ش���ي���ل 
بر�جمهما  فعالية  وع���دم  �مل��ادت��ني 
هيئة  �عتمدت   ، �خلا�شة  باملد�ر�س 
�آلية  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل��ع��رف��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
معلمي  وت��وظ��ي��ف  لتقييم  ج��دي��دة 
�للغة �لعربية و�لربية �لإ�شالمية 
�أف�شل  م���ع  ي���ت���و�ف���ق  مب���ا  وذل�����ك   ،
، ومتا�شيا مع  �ل��دول��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م����ب����ادرة 
�آل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي ، ب�شاأن تعزيز مكانة لغة 
�ل�شاد يف �ملد�ر�س ، و�عتربت �لهيئة 
�أن حتقيق جودة �ملخرجات يف هاتني 

�لأهمية،  غ���اي���ة  يف  �أم�����ر  �مل����ادت����ني 
�شتحر�س  �ل��ه��دف  ه���ذ�  ولتحقيق 
ه��ي��ئ��ة �مل���ع���رف���ة ع��ل��ى �ل���ت���ع���اون مع 
لتوفري  �ملعنية  �لأط����ر�ف  خمتلف 
من  للطالب  �لتعلم  فر�س  �أف�شل 

خالل �شمان تعيني هيئة تدري�شية 
فاعلة يف هاتني �ملادتني. 

�ملهريي  ذك��رت جميلة  ومن جهتها 
رئي�س ج��ه��از �ل��رق��اب��ة �مل��در���ش��ي��ة يف 
�لب�شرية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل��ع��رف��ة  هيئة 
ب����د�أت  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  �أن  ب���دب���ي، 
ب���اإخ���ط���ار �مل�����د�ر������س ب������الإج������ر�ء�ت 
�جلديدة، ومت تفعيلها على �لدفعة 
�ملر�شحني  ل���ل���م���ع���ل���م���ني  �لأوىل 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �إخ���ط���ار ت��ع��ي��ني يف 
�للغة �لعربية و�لربية �لإ�شالمية 
خالل �شهر يونيو 2013 وعددهم 
92 معلماً ومعلمة، م�شرية �إىل �أن 
�لختبار  لعملية  خ�شعو�  �ملعلمني 
رئي�شية  متطلبات  �أرب���ع  وتت�شمن 
هي �ملعرفة �ملتعلقة مبادة �لتدري�س، 
و�ل����ف����ه����م �ل�������رب�������وي، وم�����ه�����ار�ت 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م��ل��ي��ة ل���ل���درو����س، 

و�لتي  �لثانية  �ملرحلة  �أن  مو�شحًة 
ت���غ���ط���ي �مل���ع���ل���م���ني �حل����ال����ي����ني يف 
�ملد�ر�س �خلا�شة بدبي �شوف ت�شري 
جنباً �إىل جنب مع عمليات �لتقييم 
 20 �أن  وق��ال��ت  �جل����دد.  للمعلمني 
% م���ن �مل��ر���ش��ح��ني ����ش��ت��ط��اع��و� يف 
نهاية �ملطاف �حل�شول على خطاب 
بو�قع  �لتدري�س  �أج��ل  من  �لتعيني 
�أن  18 معلم ومعلمة، موؤكدة على 
�إىل  �حل��اج��ة  تعك�س  �لتقييم  نتائج 
لعمليات  وو��شحة  �شارمة  �شيا�شة 
توظيف �ملعلمني يف �ملد�ر�س، لفتة 
�إىل �أنه من �ملزمع تنفيذ هذه �لآلية 
ثالث مر�ت ، وخالل كل عام در��شي 
خ��الل �شهر يناير ومايو  وحت��دي��د�ً 
و�شبتمرب من كل عام، مما �شي�شمح 
�أف�شل  خ���ط���ة  و�����ش����ع  ل���ل���م���د�ر����س 

لتوظيف معلمي هاتني �ملادتني.

حمدان بن حممد ياأمر بتغيري م�شمى كلية دبي للإدارة احلكومية ل� كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية
•• دبي-وام:

دبي  عهد  مكتوم ويل  �آل  ر��شد  بن  بن حممد  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �أم��ر 
ل���الإد�رة  دب��ي  كلية  ����ش��م  بتغيري  دب��ي  ب��اإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�حلكومية ل� كلية حممد بن ر��شد لالإد�رة �حلكومية. وقال �شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم �رتبطت فنون �لإد�رة �حلكومية  حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
و�لتميز �حلكومي و�شنع �لقادة يف جمال �لعمل �حلكومي با�شم �شاحب 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
 .. بالق�شرية  لي�شت  ف��رة  منذ  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س 
وتوجت جهود �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف �لقيادة 

�حلكومية دولة �لإمار�ت باملركز �لأول عامليا يف �لكفاءة �حلكومية و�شبق 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �جلميع باإعالن �لتحول 
للحكومة �لذكية و�جليل �لقادم من حكومات �مل�شتقبل..�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ر�شخ مدر�شة جديدة يف �إد�رة �حلكومات 
ونفخر باأن ترتبط �لكلية با�شمه لن�شر هذه �ملنظومة �لفكرية وتر�شيخها 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أ�شاف  وعامليا  عربيا  ولكن  حمليا  فقط  لي�س 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �أ�شبحت دولة �لإمار�ت �ليوم حمطة للكثري 
ت��اأت��ي لال�شتفادة من  �ل��ت��ي  �ل���دول  م��ن خمتلف  �ل��وف��ود �حلكومية  م��ن 
جتارب �لإد�رة �حلكومية لدينا ونقل �خلرب�ت يف جمال �لتميز �حلكومي 
�لأد�ء و�لكفاءة �حلكومية  �إليه يف حت�شني  �أي�شا مما و�شلنا  و�ل�شتفادة 

وكل هذه �ملجالت حتمل ب�شمات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�شحة  وتوؤكد  �حلكومية  �لإد�رة  يف  �ملتميزة  مدر�شته  وتر�شخ  مكتوم  �آل 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د  �ملتفرد  �لقيادي  نهجه 
�شت�شبح قريبا  ل��الإد�رة �حلكومية  ر��شد  ب��اأن كلية حممد بن  �آل مكتوم 
ر�فد� مهما لتطوير �لعمل �حلكومي لي�س فقط يف دولة �لإمار�ت ولكن 
يف �ملنطقة �لعربية و�لكثري من دول �لعامل حيث بد�أت عدد من �لدول 
�لإد�رة  جم��ال  يف  �حلكومية  �ل��ق��ي��اد�ت  لتطوير  �لكلية  م��ع  مب��ح��ادث��ات 
�لعديد من  �لقريب  �مل�شتقبل  �لكلية خالل  و�شتطلق  �لعامة  �حلكومية 
يف  �لعامة  �لإد�رة  كليات  �أف�شل  �شمن  مكانتها  �شر�شخ  و�لتي  �لرب�مج 

�ملنطقة .

الإمارات وباك�شتان توقعان اتفاقية 
لنقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم 

•• ابوظبي-وام:
وق��ع��ت دول���ة �لإم������ار�ت وج��م��ه��وري��ة ب��اك�����ش��ت��ان مب��ق��ر ديو�ن 
وثائق  ت��ب��ادل  حم�شر  على  باأبوظبي  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ع��ام 
عليهم  �مل��ح��ك��وم  �لأ���ش��خ��ا���س  لنقل  �تفاقية  على  �لت�شديق 
�لإ�شالمية  باك�شتان  �لإم��ار�ت وحكومة جمهورية  بني دولة 
رغبة منهما يف ت�شهيل �إندماج �ل�شخا�س �ملحكوم عليهم يف 
�ملجتمع من خالل �إتاحة �لفر�شة لهم لق�شاء حمكومياتهم 

يف بلد�نهم.  

مركز الأ�شنان بعجمان يكرم موظفيه املتميزين

املركز ا�شتقبل 4409 مراجعني خلل الن�شف الأول من العام اجلاري

حملة )�شكرا لكم( تنجح يف تقليل حالت �شربات ال�شم�ص 
م�شاعد وزير اخلارجية لل�شوؤون القت�شادية يلتقي وزير الدولة ال�شلوفاكي لل�شوؤون اخلارجية 

يف بث روح �لتناف�س بني موظفيها ، و�لعمل على مكافاأة �أ�شحاب �لجناز�ت 
بالعمل يف  �إىل �لرتقاء  �لذي يهدف  ، وتطبيق م�شروع نظام �لقر�حات 

�ملجال �ل�شحي.
بدورها قالت مديرة مركز �لأ�شنان �لتخ�ش�شي �أن �ملركز تبني هذ� �مل�شروع 
من خالل ��شر�تيجية و��شحة قامت على و�شع معايري خا�شة للموظفني 
عدة  �إىل  �ملعايري  هذه  وتنق�شم   ، ومناق�شتها  عليهم  وعر�شها   ، �ملتميزين 
و�ملهار�ت   ، و�لبتكار   ، �ملهني  و�ل�شلوك   ، �لوظيفي  �لأد�ء  ت�شمل  جم��الت 
�لعملية يف �لتح�شني ، �إىل جانب �ل�شلوك �لقيادي و�لجن��از�ت �ملتحققة ، 

ور�أي �مل�شتفيدين من �خلدمات �لتي يقدمها �ملركز.
من جانبها ��شتعر�شت عائ�شة بو�شمنوه �مل�شئولة �لد�رية باملركز �لأن�شطة 
�لأ�شنان  لعالج  تخ�ش�شي  كمركز  �فتتاحه  منذ  بتنفيذها  �ملركز  قام  �لتي 
�شملت �لعديد من �مل�شاريع و�ملحا�شر�ت و�لندو�ت وور�س �لعمل ، و�لتوعية 
 9 12 عيادة مت ت�شغيل  �أن �ملركز يتكون من  �ملجتمعية، وذكرت بو�شمنوه 
عياد�ت حتى �لآن ، وبلغت �أعد�د �ملرددين على �ملركز خالل �لعام �ملا�شي 
، فيما �شهد �ملركز زي��ادة كبرية يف �ملر�جعني خالل  5739 مر�جعا  نحو 

�لن�شف �لأول من هذ� �لعام بلغت �أعد�دهم 4409 مر�جعني.

•• عجمان ـ الفجر: 

تكرمي  حفل  �لطبية  عجمان  منطقة  مدير  نائب  �حلو�شني  �أحمد  �شهد 
 ، بعجمان  �لتخ�ش�شي  �لأ���ش��ن��ان  مركز  �أق��ام��ه  �ل��ذي  �ملتميزين  �ملوظفني 
�لأ�شنان  ط��ب  �إد�رة  م��دي��رة  �ل�شويدي  �شلطان  عائ�شة  �ل��دك��ت��ورة  بح�شور 
�لتخ�ش�شي  �مل��رك��ز  م��دي��رة  �ل�شام�شي  �آم��ن��ه  و�ل��دك��ت��ورة   ، �ل�شحة  ب���وز�رة 
�لأ�شنان  ومركز  �لطبية  عجمان  مبنطقة  �مل�شئولني  من  وع��دد  لالأ�شنان 

�لتخ�ش�شي بعجمان.
وق���د �أ���ش��اد �حل��و���ش��ن��ي ب��امل��ب��ادرة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا �مل��رك��ز يف ت��ك��رمي �ملوظفني 
�ملتميزين على م�شتوي �ملركز خالل حفل يقام مرتني يف �ل�شنة ، وقال نائب 
مدير منطقة عجمان �لطبية �أن �لتحفيز عامل مهم يف حت�شني وجتويد 
�لآخرين ليكونو� يف  ، ودع��وة  �ملجدين  ، وهو عامل مهم يف مكافاأة  �لعمل 
�ل�شفوف �ملتقدمة من �لجناز و�لتقدم ، لذلك فقد �أولت قيادتنا �لر�شيدة 
هذ� �ملو�شوع �هتماما خا�شا ، و�قامت له �لعديد من �جلو�ئز و�مل�شابقات ، 

مما جعل �لإمار�ت �أن حتقق مو�قع متقدمة يف �ل�شبق و�لريادة.
كما �أ�شادت عائ�شة �ل�شويدي بالفكرة ، وموؤكدة على �هتمام وز�رة �ل�شحة 

�لكابات  �ىل  ��شافة  و�لفو�كه  �ل��ب��اردة  و�لع�شائر  �ملياه  عبو�ت  من  �لكثري 
لو�شعها على �لروؤو�س بغية تخفيف حر�رة �ل�شيف . وتعليقا قال �لعقيد 
عبد �هلل علي منخ�س مدير �إد�رة �مل��رور و�ل��دوري �ن �حلملة ت�شكل جهد� 
�ن�شانيا يعك�س مدى حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة على مد 
ف�شل  يف  وخا�شة  �لعمال  فئة  فيهم  مبا  �ملجتمع  فئات  لكافة  �مل�شاعدة  يد 
�حلارقة يف  �ل�شم�س  �أ�شعة  �لعمل حتت  عناء  عنهم من  للتخفيف  �ل�شيف 
مثل هذ� �لوقت من �لعام.  و تابع بالن�شبة لنا يف �د�رة �ملرور تربطنا عالقات 
تعاون وثيقة مع كافة �جلهات و �ملوؤ�ش�شات و �لدو�ئر �حلكومية لإجناز مهام 
جمتمعية حتقق �ل�شالح �لعام ، و فق �إ�شر�تيجية وز�رة �لد�خلية �لر�مية 
جميع  مع  �لتو��شل  و  �ل�شر�كات  عقد  خالل  من  �ل�شركاء  مع  �لعمل  �إىل 
�لقطاعات . و �أ�شاف �لعقيد منخ�س باأن قائد عام �ل�شرطة يوؤكد دوماً على 
�شرورة تطبيق �إ�شر�تيجية وز�رة �لد�خلية ملا يف ذلك من نتائج �يجابية 
مفيدة �ىل جانب كونها حتد من �لزدحام �ملروري و �لتقليل من �حلو�دث 
�ملرورية، و عدد �لوفيات، �أي�شا حتمل يف طياتها تطوير �لتعاون مع �جلهات 

�لأخرى لتوعية كافة �شر�ئح �ملجتمع .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�لتي   ) لكم  �شكر�   ( حملة  جن��اح  �خليمة  ر�أ����س  يف  عمالية  م�شادر  �أك���دت 
تنظمها �شرطة ر�أ�س �خليمة متمثلة يف �د�رة �ملرور و�لدوريات بالتعاون مع 
�لناجمة  �ل�شحية  �مل�شاكل  من  �لعمال  حماية  يف  �لعمايل   �لتفتي�س  ق�شم 
عن �رتفاع حر�رة �ل�شم�س . و��شتندت �مل�شادر يف ذلك على �لنتائج �ملتمثلة 
�نخفا�س معدلت ��شابة �لعمال ب�شربات �ل�شم�س ب�شورة ملحوظة �ىل ما 
��شابة  �ل�شبوع مقارنة مع ع�شر حالت  �أو حالتني فقط يف  ي�شاوي حالة 
ومن �ملعلوم �ن �لقيادة    . �أو �كر من ذلك يف �شيف �لعام �ملا�شي 2012 
بالإد�رة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �إد�رة  يف  متمثلة  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة 
�لعامة للعمليات �ملركزية و بالتعاون ق�شم �لتفتي�س �لعمايل بر�أ�س �خليمة 
�أطلقت �ل�شبوع �ملا�شي حملتها �لن�شانية ) �شكر�ً لكم ( لدرء �أخطار حر�رة 
�ل�شم�س عن �لعمال يف �ملو�قع �خلارجية مثل �لطرق و �لأ�شغال و �لبلدية و 
�لكهرباء و �ملياه ، و �لعاملني يف قطاع �لإن�شاء و�لبناء .  ويتوجه �لقائمون 
على �حلملة ب�شورة م�شتمرة �ىل �لعمال يف مو�قع �أعمالهم ليقدمو� لهم 

•• براتي�صالفا-وام: 

قام �شعادة خالد غامن �لغيث م�شاعد وزير �خلارجية لل�شوؤون �لقت�شادية 
معايل  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  خاللها  �لتقى  �شلوفاكيا  جمهورية  �إىل  ب��زي��ارة 
�لأوروب��ي��ة يف  و�ل�شوؤون  لل�شوؤون �خلارجية  �ل��دول��ة  وزي��ر  ب��وري��ان  بير 

وز�رة �خلارجية �ل�شلوفاكية وعدد� من �لوزر�ء �ل�شلوفاكيني.
وبحث  �لثنائية  �لعالقات  تطوير  �شبل  مناق�شة  �ل��ل��ق��اء�ت  خ��الل  ومت 

فر�س �لتعاون و�ل�شتثمار �لتي تهم �لبلدين �ل�شديقني.
�لد�ئم على تعزيز  �لإم���ار�ت  �للقاء�ت حر�س دول��ة  �لغيث خ��الل  و�أك��د 
مثل  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �شلوفاكيا  جمهورية  م��ع  �لثنائية  عالقتها 
ومت  وغ��ريه��ا.  �لتحتية  و�لبنية  و�ل�شياحة  �ملتجددة  و�لطاقة  �ل��زر�ع��ة 
تبادل �لآر�ء حول كيفية ترجمة �لفر�س �ل�شتثمارية بني �لبلدين �إىل 
�مل�شركة  �مل�شالح  لتحقيق  �حلكومية  �جلهود  تدعم  م�شركة  م�شاريع 

بني �لبلدين �ل�شديقني. 
�لإمارتي   - �ل�شلوفاكي  �لأعمال  منتدى  عقد  مت  �لزيارة  هام�س  وعلى 
�آفاق  وتوطيد  �ملحتملة  �ل�شتثمارية  �لفر�س  وناق�س  ��شتعر�س  �ل��ذي 

�لتعاون يف قطاعات خمتلفة بني �لإمار�ت و�شلوفاكيا. �شم �لوفد �ملر�فق 
ممثلني عن عدد من �جلهات �حلكومية و�خلا�شة من خمتلف قطاعات 

�لدولة. 

دار الرب تكمل املليون اخلام�ص من م�شحف الرب وتوزعه يف اأنحاء العامل
مدير  �ليتيم  ع��ب��د�هلل  ي��و���ش��ف  ذك���ر 
بجمعية  و�لفعاليات  �لأن�شطة  �إد�رة 
بطبع  ق��ام��ت  �جلمعية  �أن  �ل��رب  د�ر 
م�شحف  ن�شخ  من  �خلام�س  �ملليون 
منذ  طباعته  ب���د�أت  �ل���ذي  �ل��رب  د�ر 
كهدية  فاخرة  طباعة  عاماً  ع�شرين 
م��ن �أه���ل �خل��ري و�ل���رب يف �لإم����ار�ت 
��شتفادو�  �لذين  �لعامل  م�شلمي  �إىل 
باللغات  معانيه  ترجمة  وم��ن  منه 
بحرف  ط���ب���اع���ت���ه  �أو  �لأج����ن����ب����ي����ة 
�مل�شلمني  م���ن  ل��ل��م��الي��ني  �لأوردو 
د�خ���ل وخ���ارج �ل��دول��ة ول���دى �لدول 
�لعربية و�لعديد من مر�كز حتفيظ 
ببع�س  �لإ�شالمية  و�مل��ر�ك��ز  �ل��ق��ر�آن 
�ل��������دول �لإ����ش���الم���ي���ة و�لآ����ش���ي���وي���ة 
و�أمريكا  و�لأوروب����ي����ة  و�لإف��ري��ق��ي��ة 
�ل��الت��ي��ن��ي��ة ل��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى طالب 
�ملد�ر�س وحتفيظ �لقر�آن و�مل�شلمني 
خالل  �مل�شاجد  رو�د  م��ن  و�مل�شلني 
يقومون  و�ل����ذي����ن  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر 
�لكرمي بتالوة  �ل�شهر  باإحياء ليايل 
وتدري�شه،  وحت��ف��ي��ظ��ه  �هلل  ك���ت���اب 
وي���اأت���ي ه���ذ� �ل��ع��م��ل يف �إط����ار �ل���دور 
�خل������ريي و�ل�����دع�����وي جل��م��ع��ي��ة د�ر 
�هلل  كتاب  بتحفيظ  و�هتمامها  �لرب 
مل�شروع  دع��م��ه��ا  منطلق  م��ن  ت��ع��اىل 
�لكرمي  �ل�����ق�����ر�آن  ل��ت��ح��ف��ي��ظ  �ل�����رب 
�ل���ق���ر�آن وتعليمه  وم�����ش��روع ط��ب��اع��ة 
وروؤيتها  ��شر�تيجية �جلمعية  وفق 
و�أهد�فها �ملعلنة وذلك بالتن�شيق مع 
و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة 

�خلريي يف دبي.
و�أ�شار يو�شف �ليتيم �إىل �أن �جلمعية 
�لرب  م�شحف  �أح��ج��ام  تنويع  ق��ررت 
���ش��م��ن م�������ش���روع ط���ب���اع���ة �ل����ق����ر�آن 
باحلرف  بطباعته  وذل���ك  وتعليمه 
)�ل�شغري(  �جليب  باأحجام  �لعربي 
و�حلجم  للن�شخة،  در�ه��م   6 بتكلفة 
�أوردو(  �شكل  �ملتو�شط )حرف عربي 
وتكلفته 15 درهماً، و�حلجم �لكبري 
25 درهماً، وحجم م�شحف  بتكلفة 
 150 �أو �لتهجد وتكلفته  �لر�ويح 
دره�����م�����اً ون����ح����ن ب�������ش���دد �ل����ب����دء يف 

طباعته.
و�أ�����ش����اف ي��و���ش��ف �ل��ي��ت��ي��م ب�����اأن د�ر 
�ل����رب ت��ق��وم ك���ل ع����ام ب��ت��وزي��ع مئات 
كل  �ل��رب  م�شحف  ن�شخ  م��ن  �لآلف 
�لقر�آن  حتفيظ  مل��ر�ك��ز  جم��ان��اً  ع��ام 
و�لأف����������ر�د �ل����ذي����ن ي��ط��ل��ب��ون��ه��ا من 

�لدولة،  د�خ���ل  وف��روع��ه��ا  �جلمعية 
�جلمعية  ف����اإن  ذل����ك  �إىل  و�إ����ش���اف���ة 
موؤ�ش�شات  ط��ل��ب��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ت�����ش��ع��ى 
وهيئات  ب���ال���دول���ة  �مل����دين  �مل��ج��ت��م��ع 
ودو�ئر �لأوقاف وم�شاجدها ومر�كز 
و�لتحفيظ  �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل����دع����وة 
�مل��ط��ل��وب��ة لديها  �لأع�������د�د  وت���وف���ري 
باأحجامها  �ل��رب  م�شحف  ن�شخ  م��ن 
�جلمعية  �أن  وم��و���ش��ح��اً  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 
�أهل   م��ن  و�مل�����ش��اع��دة  �ل��دع��م  تتلقى 
�لقر�آن  طباعة  مل�شروع  و�لرب  �خلري 
وفروعها  �جلمعية  ل���دى  وتعليمه 
وعن طريق �أهل �خلري من �جلمهور 
�لكرمي �ملتابع لربنامج �أبو�ب �خلري 
�لذي تذيعه قناة و�إذ�عة نور دبي كل 
يوم جمعية ويذ�ع يومياً خالل �شهر 
ب��رع��اي��ة ح�شرية  �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان 

جلمعية د�ر �لرب.

املن�شاآت الإ�شلحية براأ�ص اخليمة ت�شتعر�ص براجمها املوؤهلة للنزلء 
•• راأ�س اخليمة- الفجر  

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  بحثت 
�لعميد  ب��رئ��ا���ش��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
نائب  حم���م���د  �ل����ن����وب����ي  حم���م���د 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خليمة 
يف �جتماعا مع كافة مرتب �إد�رة 
و�لعقابية،  �لإ�شالحية  �ملن�شاآت 
�لعقيد  �لإد�رة،  م��دي��ر  بح�شور 
يف  �لعمل  �شري  �ل�شلومي  �أح��م��د 
�آخ���ر  ع��ل��ى  و�لإط�������الع   ، �لإد�رة 
�لهادفة  و�ل��رب�م��ج   ، �مل�شتجد�ت 
خللق بيئة مثالية لتاأهيل �لنزلء 
و�لتوجيهات  �لر���ش��اد�ت  و�إعطاء 
�لعمل  ���ش��ري  ل�����ش��م��ان  �ل���الزم���ة 

�لنوبي  �لعميد  و�أك���د  �لأم���ن���ي.   
�ملن�شاآت  �إد�رة  �أن  �لجتماع  خالل 
�لإ�شالحية و�لعقابية تعد �حدى 
بتج�شيد  �مل��ع��ن��ي��ة  �لإد�ر�ت  �أه����م 
�مل��ت��ط��ورة نحو  �ل��رب�م��ج  خمتلف 
�لقيادة  �إ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
ر�أ������س �خليمة  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�إع��ادة تاأهيل وتهذيب  ودوره��ا يف 
وت�����دري�����ب �ل�����ن�����زلء و�إع�����د�ده�����م 
�إعد�د� �جتماعيا وتربويا ومهنيا 
كاأع�شاء  �ملجتمع  �إىل  و�إع��ادت��ه��م 
من  منتجني  وع��ام��ل��ني  ف��اع��ل��ني 
�لإ�شالحية  �لبيئة  توفري  خالل 
�ل��ق��و�ع��د و�لنظم  �ل��ت��ي ح��ددت��ه��ا 
ملعاملة  �ل���دول���ي���ة  و�لت����ف����اق����ات 

�لنزلء و�لت�شريعات �لتي �أقرتها 
�لإن�شان  حقوق  وجل��ان  منظمات 
�ل�����دول�����ي�����ة و�مل����ح����ل����ي����ة ودع���م���ه���ا 
�لجتماعية  و�لأن�شطة  بالرعاية 
و�لنف�شية  و�لتعليمية  و�ل�شحية 
على  موؤ�ش�شتنا  �أن  ل���ش��ك  ق��ائ��ال 
�أ�شو�طا  قطعت  �خل�شو�س  وجه 
وحققت  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف  ب��ع��ي��دة 
بها كافة  �أ���ش��ادت  �جن���از�ت مهمة 
�لدولية  و�مل���ح���اف���ل  �مل���ن���ظ���م���ات 
�لعميد  و�ط���ل���ع     . و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لنوبي مع �حل�شور على تفا�شيل 
�لعمل د�خل �لإد�رة، وكيفية �شري 
ل��ت��وج��ي��ه��ات وز�رة  �ل��ع��م��ل وف���ق���اً 
عدد  �إىل  ��شتمع  كما  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 

�لتي  و�ملقرحات  �لتو�شيات  من 
تعمل على تطوير �لعمل �لأمني 
مب�����ا ي��ن�����ش��ج��م م�����ع �ل����ت����ط����ور�ت 

�لو�قعة، متمنياً لهم كل �لتوفيق 
�ل����وط����ن  خ����دم����ة  و�ل�����ن�����ج�����اح يف 

و�ملو�طن و�ملقيم .

جميلة املهريي

    فقدان ا�سهم         
�ل�شام�شي  خلفان  عبيد  حممد   / �ملدعو   فقد 
من  ���ش��ادرة  ��شهم  �شهادة  �جلن�شية-  �م��ار�ت��ي 
بعدد  و�ل��ف��ن��ادق   لل�شياحة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة 
�لت�شال  عليه  �شهم من يجدها  �لف  خم�شون 
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العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/262 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/ حمبوب �لرحمن خليل �لرحمن �جلن�شية: بنغالدي�س    �ملنفذ 
�شده : ر��شد حممد �شايف ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات و�ل�شباغ �جلن�شية: 
�لمار�ت  �ملطلوب �عالنه:   ر��شد حممد �شايف ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات 
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�ل�شباغ 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى  رقم  2012/2889 عم جز- 
م ع-ب-�أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 موعد� لنظر 
  - �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب 
�ل�شند   لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة 

�عاله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/988 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
�ملنفذ  �لهند  �جلن�شية:  �شوريانكوناث  باني�شيكاد�فاث  ب�شري  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : بيت �ملدينة خلدمات �لتموين �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه:   
�ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لتموين  خلدمات  �ملدينة  بيت 
رقم   �لدعوى   يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ع-ب-�أظ   م  جز-  عم   2013/482
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/7
�لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/922 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
��شر   : �شده  �ملنفذ  م�شر  �جلن�شية:  جمعة  حم�شن  �لتنفيذ/ح�شن  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �للكروميكانيكية  لالأعمال  �لمار�ت 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �للكروميكانيكية  لالأعمال  �لمار�ت  ��شر  �عالنه: 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �لمار�ت  
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2012/424 عم كل- م ع-ب-�أظ  وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/8 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة    - �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
لتخاذ  تفاديا  �عاله.  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1260 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
بنغالدي�س     �جلن�شية:  �شم�شول  �شيخ  �شيخ  رم�شان  �لتنفيذ/حممد  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لزر�ف  بحر   : �شده  �ملنفذ 
�عالنه:  بحر �لزر�ف للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم  2013/276 عم جز- م ع-ب-�أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/8
�لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1258 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/�شهادت ح�شني ليت حممد �بو �لكا�شم �جلن�شية: بنغالدي�س     
�جلن�شية:  �للكروميكانيكية  للمقاولت  �لفني  �لطاقم   : �شده  �ملنفذ 
�للكروميكانيكية  للمقاولت  �لفني  �لطاقم  �عالنه:   �ملطلوب  �لمار�ت 
بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/416 عمايل - م ع-�س-

�أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/8 موعد� لنظر طلب 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة 
�عاله.  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1274 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/ناهد ح�شن ك�شرو�ن �جلن�شية: لبنان  �ملنفذ �شده : �ل�شهامة 
�ل�شهامة  �عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لديكور  �لعامة  لل�شيانة 
لل�شيانة �لعامة و�لديكور �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/385 
 2013/7/8 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ع-�س-�أظ   م   - عمايل 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة 
�لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/963 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/ريا�س �ل�شالم عبد�لقادر �جلن�شية: بنغالدي�س  �ملنفذ �شده 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه:   : �للفية �جلديدة للمقاولت 
�للفية �جلديدة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لنظره جل�شة  �أظ وحدد  ع- ب-  م  2013/604 عم جز- 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/9
�لوىل باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1056 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/جولناز ح�شني حممد ح�شني �جلن�شية: باك�شتان  �ملنفذ �شده 
: فالك �شري للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه:  
فالك �شري للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
�ملو�فق  �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء  2012/3549 عم جز- م ع- ب- 
2013/7/10 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/845 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/م�شود مرحوم �شيف �هلل �جلن�شية: بنغالدي�س   �ملنفذ �شده : 
هالل �ملن�شوري للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب �عالنه:  
هالل �ملن�شوري للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم  2013/741 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/7/10 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1290 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لعامل  �شم�س  �لتنفيذ/�بوبكر  طالب 
يولند �خلليج لالن�شاء�ت �ملعدنية ذ.م.م �جلن�شية : �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:  
يولند �خلليج لالن�شاء�ت �ملعدنية ذ.م.م �جلن�شةي: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم  2013/842 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/7/14 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1476   عم جز  - م ع- ب- اأظ

 مدعى/ بالل ح�شني لل مياه  �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه:�بنية �ل�شرق 
�لو�شط للمقاولت �لعامة و�لزر�عية �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
�لعامة  للمقاولت  �لو�شط  �ل�شرق  /�بنية  �عالنه  �ملطلوب  م�شتحقات عمالية 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لزر�عية 
لنظر  �ملو�فق 2013/7/3 موعد�  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  �ملذكورة �عاله وحددت 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/4
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/834   جت جز  - م ت- ب- اأظ

 مدعى/ �لفاخرة لتاجري �ملعد�ت �لثقيلة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:�شركة 
ماموت للمقاولت ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
ماموت  �شركة  �عالنهما/1-  �ملطلوب   %12 �لقانونية  �لفائدة  مع  درهم   25.159.94
�لعامة  للمقاولت  �لكورية  �لعربية  �شركة    -2 �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  للمقاولت 
جينكو ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/9 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/336 )جتاري جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
موزه  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
خ��ل��ف��ان زوج���ة حم��م��د ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ب��ر�ه��ي��م  - �ق���ام �مل��دع��ي/���ش��رك��ة �لم����ار�ت 
�شيتي- �مليديا  ع - جن�شيته: عنو�نه: دبي- منطقة  م  �ملتكاملة �س  لالت�شالت 
ب��رق��م 2013/336 -جت���اري جزئي   �ل��دع��وى  ���ش��ي   ب��ي  ب��ي  �ملقابل ملحطة  �ملبني 
ع��ج��م��ان- وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مببلغ وق����دره 11522.23دره�������م ف��ان��ت مكلف 
باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 29 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/23
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/318 )جتاري جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
�ملدعى عليه/ خمي�س  بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل 
عبد�هلل �ملازمي  - �قام �ملدعي/�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س م ع - 
�ملقابل ملحطة بي بي �شي   �مليديا �شيتي-�ملبني  جن�شيته: عنو�نه: دبي- منطقة 
�لدعوى برقم 2013/318 -جتاري جزئي  عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 
�لحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   10731 وق���دره 
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 
29 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حترير� يف 2013/6/23
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/316 )جتاري جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
ح�شن  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�حمد علي حممد �لغاوي   - �قام �ملدعي/�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة 
�لدعوى   043433180  : ت  �شيتي-  �مليديا  دب��ي-  ع��ن��و�ن��ه:  جن�شيته:   - ع  م  ���س 
�ملطالبة مببلغ وقدره  برقم 2013/316 -جتاري جزئي  عجمان- ومو�شوعها 
�لحتادية  ع��ج��م��ان  �م����ام حم��ك��م��ة  ب��احل�����ش��ور  م��ك��ل��ف  ف��ان��ت  دره����م   21603.89
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 
29 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حترير� يف 2013/6/23
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/315 )جتاري جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ �شهاب علي 
حممد �حمد �لها�شمي    - �قام �ملدعي/�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة �س 
م ع - جن�شيته: عنو�نه: دبي- منطقة �مليديا �شيتي- �ملبنى �ملقابل ملحطة �ل بي 
بي �شي �لدعوى برقم 2013/315 -جتاري جزئي  عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة 
عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   17316.61 وق���دره  مببلغ 
�ل�شاعة 8.30  �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف  �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا 
بو�شفك  �لق�شية  للنظر يف  وذل��ك  ل�شنة 2013  يوليو  �شهر  29 من  يوم  �ملو�فق 

مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/23
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/550      

�ىل �ملحكوم عليه/ مطر خليفة �شعيد عبد�هلل �لبلو�شي   �جلن�شية: �لمار�ت - �لعنو�ن: 
ر��س �خليمة- موبايل / 050-4839888

بتاريخ  حكما  بحقك  ����ش��درت  ق��د  �خليمة  ر�����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن   
2012/12/20 يف ق�شية )2011/466(  مدين جزئي بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 12539 

درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف.  ن�س �حلكم
ل�شالح  �ملحكوم له: موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت �جلن�شية- غري حمدد �لعنو�ن: ر��س 
بالرقم  لتنفيذ �حلكم و�شجل  �ع��اله قد تقدم بطلب  له  �ملحكوم  �ن  ... ومبا  �خليمة 
�مل�شار �ع��اله. فموجب ه��ذ� �ن��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء �ع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من 
تاريخ �ليوم �لتايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت 

�لقانونية لتنفيذ �حلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 �لثنني 1 يوليو 2013 �لعدد 10832      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/549      

 - �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �خلاطري  �ل�شولة  ه��الل  ر��شد  حمد  خالد  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�لعنو�ن: ر��س �خليمة- موبايل / 2109926 / 050-2773483

بتاريخ  حكما  بحقك  �����ش���درت  ق��د  �خل��ي��م��ة  ر�����س  حمكمة  ب���ان  ل��دي��ك  م��ع��ل��وم��ا  ليكن   
2012/12/24 يف ق�شية )2012/333(  مدين جزئي بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 11385 

درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف.  ن�س �حلكم
ل�شالح  �ملحكوم له: موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت �جلن�شية- �شكوى �شركات   �لعنو�ن: 
ر����س �خليمة ...م��وب��اي��ل....  ومبا �ن �ملحكوم له �ع��اله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
و�شجل بالرقم �مل�شار �عاله. فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 
15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك 
�لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذ �حلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتب عليك.

 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 �لثنني 1 يوليو 2013 �لعدد 10832      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/548      

 - �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �شميلي    بني  عامر  ر��شد  عامر  ر��شد  علي  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�لعنو�ن: ر��س �خليمة- موبايل  050-6626690

بتاريخ  حكما  بحقك  �����ش���درت  ق��د  �خل��ي��م��ة  ر�����س  حمكمة  ب���ان  ل��دي��ك  م��ع��ل��وم��ا  ليكن   
 9315 وق��دره  مبلغ  بدفع  بالز�مك  جزئي  م��دين    )2012/270( ق�شية  يف   2013/2/28

درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف.  ن�س �حلكم
ل�شالح  �ملحكوم له: موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت �جلن�شية- �شكوى �شركات   �لعنو�ن: 
ر����س �خليمة ...م��وب��اي��ل....  ومبا �ن �ملحكوم له �ع��اله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
و�شجل بالرقم �مل�شار �عاله. فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 
15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك 
�لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذ �حلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتب عليك.

 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 �لثنني 1 يوليو 2013 �لعدد 10832      

 اخطار دفع بالن�سر  يف الق�سية التنفيذية  
رقم 2013/544      

�جلن�شية:  �حل��رم��ي  �خل��م��ريي  ع��ب��د�هلل  علي  حممد  عي�شى  علي  عليه/  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
�لمار�ت - �لعنو�ن: ر��س �خليمة- موبايل  050-5809550

بتاريخ  حكما  بحقك  �����ش���درت  ق��د  �خل��ي��م��ة  ر�����س  حمكمة  ب���ان  ل��دي��ك  م��ع��ل��وم��ا  ليكن   
بالز�مك بدفع مبلغ وق��دره 18667  2013/1/30 يف ق�شية )2012/293(  مدين جزئي 

درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف.  ن�س �حلكم
ل�شالح  �ملحكوم له: موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت �جلن�شية- �شكوى �شركات   �لعنو�ن: 
ر����س �خليمة ...م��وب��اي��ل....  ومبا �ن �ملحكوم له �ع��اله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
و�شجل بالرقم �مل�شار �عاله. فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 
15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك 
�لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذ �حلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتب عليك.

 رئي�س  ق�سم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 �لثنني 1 يوليو 2013 �لعدد 10832      

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2006/63  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده   / 1 -عبد�لقادر �حمد بغالين  جمهول حمل �لقامة 
مدير  وب�شفته  �شخ�شيه  ب�شفته  �هلل  رحمت  /���ش��ر�ج  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
عمر  حممد  علي  وميثله:  �����س.ذ.م.م   للمالحة  �لنجوم  عرب   / ل�شركة 
�لعيدرو�س  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2005/334 
جتاري كلي   بتاريخ 2013/2/21 وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 
وعليه   ch2D.16 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/7/15
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1647   

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

   1242-598 رق���م   قطعة  )�������س.ذ.م.م(  �لفنية  للخدمات  �لزرق  �لقمر  �شركة   : �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر   -
ذمتها  �ملر�شد يف  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فان  �لقامة(  )جمهول حمل 
وثمانية  وخم�شمائة  �لف  وت�شعون  و�شبعة  و�ربعمائة  مليونان   ( درهم   2.497.538.61 و�لبالغ 
وثالثون درهم وو�حد و�شتون فل�شا فقط(   بال�شافة �ىل غر�مة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد 
على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل �لبنك �ملركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ 
�خل�شائر  بالتعوي�س عن  �لز�مكم  مع  قبلكم  �لفعلي من  �ل�شد�د  تاريخ  �ملبالغ وحتى  ��شتحقاق 
�لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �لتفاقية �ملبكر خالل 30 يوم من تاريخ �لنذ�ر و�ل �شن�شطر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1648   

 �ملنذر/�شويت للخياطة و�لتطريز  
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

- �ملنذر �ليه : موؤ�ش�شة زعبيل مول )جمهول حمل �لقامة(
ذمتها  يف  �ملر�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �مل��ن��ذرة  ف��ان   
ع�شر  و�شبعة  ومائة  �لف  ع�شر  و�ح��دى  مائة   ( دره��م   111.117 و�لبالغ 
�آ�شفني �ىل  �ي��ام من تاريخ �لن��ذ�ر و�ل �شن�شطر  دره��م فقط( خالل 5 

�للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: فيوتك ديجتال )�ش.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شة: 625063 �لعنو�ن: مكتب رقم )213( ملك عبد�لرحمن عبد�ملجيد 
حممود �لزرعوين - ديرة- �ملرر  �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن   1044266 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عر��س �لتقدم �ىل 

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

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أع���ل���ن���ت �جل���ام���ع���ة �لأم���ري���ك���ي���ة يف ر�أ��������س �خل���ي���م���ة عن 
ح�شولهاعلى �لعتماد �لأكادميي لربنامج �لبكالوريو�س 
�لعامة  �ل��ع��الق��ات  بتخ�ش�شي  �جل��م��اه��ريي  �لت�����ش��ال  يف 
وو���ش��ائ��ل �لع����الم �ل��رق��م��ي��ة و�ل��ذي��ن مت �ع��د�ده��م��ا وفق 
�للنموذج �لأمري كي،حيث �أقرتهيئة �لعتماد �لأكادميي 

�عتمادهذه  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  وز�رة�ل��ت��ع��ل��ي��م  يف 
�لرب�مج �لتابعة لكلية �لأد�ب و�لعلوم بعد حتقيق �جلامعة 
لكافة �ل�شروط و�ملعايري�لتي ت�شعها �لهيئة لعتماد هذه 
بالتو�فق مع معايري�جلودة �ملعرف  �لتخ�ش�شات وذلك 
�لدكتورح�شن  �ل���ش��ت��اذ  ق���ال  ذل���ك  دول����ي����اً.  وح����ول  ب��ه��ا 
،�إن  �خليمة  ر�أ����س  يف  �لأمريكية  مدير�جلامعة  �لعلكيم 
�إد�رة�جلامعة و�لهيئة  هذ� �لعتماد ياأتي تتويجا جلهود 

�لأكادميية يف كلية �لآد�ب و�لعلوم و�شعيها يف �إمد�د �شوق 
�لعمل باملو�رد �لب�شرية �لكفاأة و�ملدربة يف جمال �لعالقات 
هذه  خريجي  �شيتمكن  �لرقمي،حيث  و�لع���الم  �لعامة 
خمتلفة  وجم��الت  قطاعات  يف  �لعمل  من  �لتخ�ش�شات 
ح��ي��ث ن��ع��م��ل ع��ل��ى �م�����د�د ���ش��وق �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �مل�شتويني 

�لر�شمي و�خلا�س بخريجني �أ�شحاب كفاءة عالية. 
�لعاملية يف  �ملعايري  �أعلى  و�لعلوم  �لآد�ب  كلية  �تبعت  كما 

�عد�د مناهج هذه �لتخ�ش�شات و�أ�شرف عليها نخبة من 
�لعلكيم  و�أ���ش��اف  �مل��ج��ال.  �ملدر�شني ذوي �خل��ربة يف ه��ذ� 
ق���د طرحت  ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة  �لأم���ري���ك���ي���ة  �أن �جل��ام��ع��ة 
و�ملاج�شتري  �لبكالوريو�س  م�شتوى  على  جديدة  بر�مج 
باطالق  حاليا  �جل��ام��ع��ة  ت��ق��وم  �ذ  خمتلفة  بتخ�ش�شات 
�لتي  �لتخ�ش�شات �جلديدة  لهذه  نوعية  �عالمية  حملة 
ح�شلت على �لعتماد �لأكادميي لها.  وجتدر�لإ�شارة �إىل 

�أن قبول �لطلبة �جلدد يف �لتخ�ش�شات �جلديدة �شيبد�أ يف 
�شبتمرب�ملقبل وذلك من بد�ية من �لف�شل �لدر��شيالأول 
يذكر�ن �جلامعة �لأمريكية يف ر�أ�س    .2014-2013
يف  و�لتو�شع  تطوير�جلامعة  على  جاهدة  تعمل  �خليمة 
تو��شل  ،حيث  �ملقبلة  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل  بر�جمها 
عايل  توفريتعليم  يف  �ملتمثل  هدفها  حتقيق  على  �لعمل 

�جلودة للطالب من خالل وجهة نظرعاملية.

�شاحي خلفان يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص اأمناء جائزة دبي خلدمة املجتمع 

حمدان بن حممد ي�شدر قرارا ب�شاأن تنظيم منح علوة طبيعة العمل ملوظفي حكومة دبي

موؤ�ش�شة زايد للأعمال اخلريية تبداأ يف الغربية ا�شتقبال طلبات املواطنني الراغبني يف اأداء فري�شة احلج 

وفقا للنموذج الأمريكي

اأمريكية راأ�ص اخليمة تطرح بكالوريو�ص تخ�ش�ص الت�شال اجلماهريي 

•• دبي-وام:

خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  تر�أ�س 
متيم �لقائد �لعام ل�شرطة دبي رئي�س 
�لتقديرية  دبي  جائزة  �أمناء  جمل�س 
خلدمة �ملجتمع بح�شور نائبه �شعادة 
�ل���ل���و�ء خ��م��ي�����س م��ط��ر �مل��زي��ن��ة نائب 
�لجتماعات  قاعة  يف  �ملجل�س  رئي�س 
ب����ال����ق����ي����ادة �ل����ع����ام����ة ل�������ش���رط���ة دب���ي 
�لجتماع �لثاين ملجل�س �أمناء جائزة 
�ملجتمع.  خل��دم��ة  �ل��ت��ق��دي��ري��ة  دب���ي 
�للو�ء  بح�شور  �ملجل�س  و��شتعر�س 
�مل����ري �لأم�����ني �لعام  حم��م��د ���ش��ع��ي��د 
علي  خالد  وه��م  و�لأع�����ش��اء  للجائزة 
بن ز�يد م�شاعد مدير عام بلدية دبي 
و�ل�شر�كة  �ل��دول��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  لقطاع 

ممثال عن بلدية دبي و فاطمة غامن 
ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل����ري 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �مل��در���ش��ي مم��ث��ل��ة ع��ن هيئة 
�ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية و�شامل بن 
م�شاعدة ممثال  برنامج  لحج مدير 
�ل�����ش��ح��ة و�أح���م���د خليفة  ع���ن ه��ي��ئ��ة 
لقطاع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �مل���ه���ريي 
�خل���دم���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة مم��ث��ال عن 
هيئة تنمية �ملجتمع و�لدكتور من�شور 
بن عبيد �ل�شيخ مدير �إد�رة �لبحوث 
�لإد�ري����ة يف �شرطة دبي  و�ل��در����ش��ات 
للجائزة  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لنظام  مناق�شة 
و�ملوقع  �ل��ر���ش��ح  �آل���ي���ات  و  وف��ئ��ات��ه��ا 
�لإعالمية  و�خل���ط���ة  �لل����ك����روين 
و�أك����د معاليه  ب��اجل��ائ��زة.  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
للم�شرية  ت��ك��م��ل��ة  �جل���ائ���زة  ه����ذه  �أن 

جلو�ئز  و�ل���ت���اري���خ���ي���ة  �حل�������ش���اري���ة 
�لتخ�ش�شات  جميع  يف  �لدولية  دب��ي 
و�م����ت����د�د مل���ع���اين �ل����وف����اء م���ن رجل 
�ل�شمو  �شاحب  �شيدي  �لأول  �لعطاء 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حاكم دبي رعاه �هلل و�لتي تهدف �إىل 
تكرمي �لأفر�د و�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات 
ي��ق��دم��ون خدمات  �ل���ذي���ن  �خل��ا���ش��ة 
�ملبادر�ت  للمجتمع من خالل  جليلة 
و�لأعمال �لتي يقدمونها يف جمالت 
و�ل�شحية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 
�ملجالت  م���ن  وغ���ريه���ا  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لأخرى �لتي تخدم جمتمع �لإمار�ت 
�ل�شتقر�ر  حت��ق��ي��ق  �إىل  ت��ه��دف  ك��م��ا 
و�ل���ت���ك���ام���ل و�ل���ت���ك���ات���ف ب���ني �أف������ر�ده 

ومر�بطا  ح��ي��وي��ا  جمتمعنا  ل��ي��ك��ون 
مادية  �أرب���اح  حتقيق  �إىل  �لنظر  دون 
�إىل  بالإ�شافة  �شخ�شية  مكا�شب  �أو 
وحتفيز  �ل�شريفة  �ملناف�شة  روح  خلق 
وت�شجيع �جلميع على بذل �ملزيد من 
بالعمل  و�لإخال�س لالرتقاء  �جلهد 
�لتعليم  �إىل تطوير جمالت  �لر�مي 
�لجتماعية  و�ل���رع���اي���ة  و�ل�����ش��ح��ة 
و�لتي تعترب من �أهم �ملجالت يف بناء 
�لقادر على خدمة جمتمعه  �لإن�شان 
بال�شكل �ملطلوب.. معترب� �أن �جلائزة 
�شيكون لها �لأثر �ليجابي يف ت�شجيع 
ج��م��ي��ع �لأف���������ر�د و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات يف 
�خلا�شة  و�ملوؤ�ش�شات  �مل��دين  �ملجتمع 
ل��ت��ق��دمي �أف�����ش��ل م��ا ل��دي��ه��م خلدمة 
�إم����ارة  يف  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  عملية 

تقدمي  على  د�ئ��م��ا  عودتنا  �لتي  دب��ي 
�لأف�������ش���ل يف ���ش��ت��ى �مل����ج����الت. ون���وه 
�إىل وج��ود م��ب��ادر�ت هامة يف  معاليه 
�ملجتمع من قبل �أفر�د لي�شو� �أثرياء 
ت�شتحق  ���ش��غ��ار  �أع��م��ال  رج���ال  منهم 
و�ل�شتفادة  ع��ل��ي��ه��ا  �ل�������ش���وء  �إل����ق����اء 
م��ن��ه��ا وت��ق��دي��ره��ا و�جل���ائ���زة مبثابة 
و�شكر  ب��اجل��ه��ود  و�ع������ر�ف  ت���ك���رمي 
�لبي�شاء  �لأي�����ادي  لأ���ش��ح��اب  وث��ن��اء 
وقتهم  م��ن  ج���زء�  يخ�ش�شون  مم��ن 
ويبذلون مزيد� من �ملجهود لتقدمي 
�آخرون  وبها  منها  ي�شتفيد  خ��دم��ات 
عليها.  م�����ادي  م��ق��اب��ل  �ن��ت��ظ��ار  دون 
خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  ودع��ا 
متيم �لقائد �لعام ل�شرطة دبي رئي�س 
�لتقديرية  دبي  جائزة  �أمناء  جمل�س 

�ملجتمع  �أف��ر�د  كافة  �ملجتمع  خلدمة 
ع���ل���ى �خ����ت����الف م�������ش���ت���وي���ات���ه���م �إىل 
ت���ق���دمي �مل�����ب�����ادر�ت �لج���ت���م���اع���ي���ة يف 
و�لرعاية  و�لتعليم  �ل�شحة  جمالت 

�ملعنوي  �لتعاون  وتعزيز  �لجتماعية 
�لتالحم  من  مزيد  يف  ي�شاهم  �ل��ذي 
حقيقية  م�شاندة  وحتقيق  �ملجتمعي 
يف  ت�شب  �ل��ت��ي  �ملجتمع  ف��ئ��ات  لكافة 

وتنمية  �ل��وط��ن  م�شلحة  يف  �لنهاية 
جمتمعية  ث��ق��اف��ات  وت��ر���ش��خ  �ملجتمع 
�ل����وط����ن خا�شة  ه�����ذ�  �أب�����ن�����اء  ل�����دى 

�ل�شباب. 

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي قر�ر 
�ملجل�س رقم 15 ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم منح 
دبي حيث  �لعمل ملوظفي حكومة  ع��الوة طبيعة 
منح  وم��ربر�ت  ل�شروط  تف�شيال  �لقر�ر  ت�شمن 
و�إجر�ء�ت  �حت�شابها  وقو�عد  ومقدر�ها  �لعالوة 
�ع��ت��م��اد �ل���ع���الوة و�حل�����الت �ل��ت��ي ي��ت��وج��ب فيها 
�إيقاف �شرفها. و�أو�شحت �ملادة �لثالثة من �لقر�ر 
�ملدنيني  �ملوظفني  على  �أحكامه  تطبق  �ل��ذي   -
�ل��ع��ام��ل��ني ب���دو�ئ���ر ح��ك��وم��ة دب���ي مم��ن ي�شغلون 
�لدرجة �ل�شاد�شة ع�شرة فما دون يف حني ي�شتثنى 
�أو  ب��وظ��ائ��ف م��وؤق��ت��ة  �مل��ع��ي��ن��ون  �مل��وظ��ف��ون  منهم 
بدو�م جزئي - �أن عالوة طبيعة �لعمل تهدف �إىل 
متكني �لدو�ئر �حلكومية من تعزيز قدرتها على 
و�ملتميزة  �ملتخ�ش�شة  �لب�شرية  �مل��و�رد  ��شتقطاب 
و�ملحافظة عليها. وفيما يخ�س ��شتحقاق عالوة 

�لقر�ر  �أو����ش���ح  ف��ق��د  وم��ق��د�ره��ا  �ل��ع��م��ل  طبيعة 
�لعالوة  لهذه  �مل�شتحقة  �لوظيفية  �ملجموعات 
�لأطباء  و�لثانية  �لأوىل  �ملجموعة  �شملت  حيث 
�ملمار�شني ووظائف �لرقابة و�ملر�جعة و�لتدقيق 
�مل����ايل ب���د�ئ���رة �ل���رق���اب���ة �مل��ال��ي��ة وح�����ددت قيمة 
�لر�تب  من  �ملئة  يف   100 �أق�شى  بحد  �ل��ع��الوة 
�لأ�شا�شي على �أل تتجاوز �لعالوة 25 �ألف درهم 
ب�ن�شبة  �ل��ع��الوة  قيمة  �ل��ق��ر�ر  ح��دد  كما  �شهريا. 
�ل��ر�ت��ب �لأ���ش��ا���ش��ي للمجموعة  �مل��ئ��ة م��ن  50 يف 
�ملهند�شني  ت�����ش��م  و�ل���ت���ي  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
�ملايل  �لتخطيط  ووظائف  �لقانونية  و�لوظائف 
و�لدر��شات و�إد�رة �ل�شتثمار�ت ووظائف �خلربة 
�ملنازعات يف دي��و�ن �شمو  ب��اإد�رة �خل��ربة وت�شوية 
بالدو�ئر  �لد�خلي  �لتدقيق  ووظائف  دبي  حاكم 
�ملو�رد  وتطوير  �إد�رة  يف  �لتخ�ش�شية  و�لوظائف 
�لب�شرية و�لوظائف �لتخ�ش�شية يف نظم وتقنية 
�ملعلومات و�لوظائف �لق�شائية �ملعاونة و�أع�شاء 
هيئات �لتدري�س و�لتدريب باجلامعات و�لكليات 

درهم  �آلف   10 م��ق��د�ره  �أق�شى  وبحد  و�ملعاهد 
�لر�بعة  �لوظيفية  �ملجموعة  و�شمت  �شهريا. 
و�لوظائف  �مل��ح��ا���ش��ب��ني  وظ���ائ���ف  ل��ل��ق��ر�ر  وف��ق��ا 
�لطبية �مل�شاعدة و�لتمري�س ووظائف �ل�شيدلة 
�لتفتي�س  ووظ����ائ����ف  �ل����ط����ارئ  �ل���ط���ب  وف���ن���ي���ي 
ب��ال�����ش��ح��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�����ش��الم��ة �لعامة  �مل��ت�����ش��ل 
�شائقي  فح�س  ووظ��ائ��ف  �جل��م��رك��ي  و�لتفتي�س 
كذلك  �لعامة  �مل��و�ق��ف  على  و�لتفتي�س  �ملركبات 
حيث  �لإع���الم  جم��ال  يف  �لتخ�ش�شية  �لوظائف 
بالن�شبة  �لعمل  �لقر�ر قيمة عالوة طبيعة  حدد 
�ملئة  يف   30 بن�شبة  �لوظيفية  �ملجموعة  ل��ه��ذه 
م��ن �ل��ر�ت��ب �لأ���ش��ا���ش��ي وب��ح��د �أق�����ش��ى 000.6 
�لوظيفية  �ملجموعة  �شملت  بينما  �شهريا  دره��م 
�ملناوبة  ب��ن��ظ��ام  �ل��ع��ام��ل��ني  �مل��وظ��ف��ني  �خل��ام�����ش��ة 
�لليلية �ملنتظمة وحددت عالوة طبيعة �لعمل لهم 
25 يف �ملئة من �لر�تب �لأ�شا�شي. ووفقا  بن�شبة 
يكون  �لعمل  طبيعة  ع���الوة  ���ش��رف  ف���اإن  للقر�ر 
وفقا لقو�عد حمددة حيث ي�شرط ملنح �ملوظف 

�إحدى �لوظائف �ملدرجة  �أن ي�شغل  هذه �لعالوة 
ي�شغل  �أن  �أو  �ملبينة  �لوظيفية  �ملجموعات  �شمن 
�إحدى وظائف �مل�شار �لإد�ري �لتي تتطلب �إ�شر�فا 
فنيا على �شاغلي تلك �لوظائف و�أن يز�ول فعليا 
وفقا  عليها  �ملعني  �لوظيفة  وم�شوؤوليات  مهام 
للو�شف �لوظيفي �ملعتمد وب�شفة د�ئمة ولي�شت 
موؤقتة يف حني ل يجوز �جلمع بني عالوة طبيعة 
�لعمل و�أية بدلت �أخرى قد متنح للموظف وفقا 
طبيعة  ع��الوة  لأجلها  منح  �لتي  �لأ�شباب  ل��ذ�ت 
لأك���ر من  �مل��وظ��ف  ��شتحقاق  ح���ال  ويف  �ل��ع��م��ل 
�ل�شتحقاق  له  ي�شرف  فاإنه  عالوة طبيعة عمل 
�لعاملون  �ملوظفون  ذل��ك  من  وي�شتثنى  �لأع��ل��ى 
ب��ن��ظ��ام �مل��ن��اوب��ة �ل��ل��ي��ل��ي��ة �مل��ن��ت��ظ��م��ة ح��ي��ث يجوز 
�لتي  للوظيفة  �لعمل  ع��الوة طبيعة  �جلمع بني 
للعمل  �ملقررة  �لعمل  طبيعة  وع��الوة  ي�شغلونها 
�حت�شاب  قو�عد  �لقر�ر  وت�شمن  �ملناوبة.  بنظام 
�أهمية  م��ر�ع��اة  مع  �لعمل  طبيعة  ع��الوة  مقد�ر 
�لوظيفة ومدى تاأثريها على �لعمليات �لرئي�شة 

للد�ئرة ومعدل �لدور�ن �لوظيفي و�لتغري�ت يف 
و�ملكافاآت  و�ملز�يا  بالرو�تب  �ملتعلقة  �لعمل  �شوق 
ومعدل �لتوطني يف كل جمموعة وظيفية مدى 
خطورة �لوظيفة وم�شتوى �لإقبال عليها ومدى 
طبيعة  ع���الوة  ل�شرف  �مل��ال��ي��ة  �لتكلفة  مالئمة 
�ملو�زنة  يف  �مل��ح��دد  �ل�شقف  م��ع  وتنا�شبها  �لعمل 
�لعامة للحكومة ول يعتد بعالوة طبيعة �لعمل 
عند �حت�شاب ��شر�كات �لتقاعد ومكافاآت نهاية 
�خل���دم���ة ل��ل��م��وظ��ف��ني �مل�����ش��م��ول��ني ب���اأح���ك���ام هذ� 
عالوة  �شرف  �إيقاف  على  �لقر�ر  ون�س  �ل��ق��ر�ر. 
طبيعة �لعمل يف حالة فقد�ن �ملوظف لأي �شرط 
عليها  �ملن�شو�س  �لعالوة  ه��ذه  منح  �شروط  من 
�أخرى  وظ��ي��ف��ة  �إىل  �مل��وظ��ف  ن���دب  �أو  �ل��ق��ر�ر  يف 
مل  م��ا  �لعمل  طبيعة  ع��الوة  �شاغلها  ي�شتحق  ل 
وظيفته  مهام  �إىل  بالإ�شافة  مت  قد  �لندب  يكن 
�لأ�شلية وكذلك يف حالة نقل �ملوظف �إىل وظيفة 
�أخرى ل ي�شتحق �شاغلها عالوة طبيعة �لعمل �أو 
قيام �ملوظف باأية �إجازة مدفوعة �لر�تب با�شتثناء 

�لب�شرية  �مل��و�رد  لد�ئرة  ويكون  �لدورية  �لإج��ازة 
حلكومة دبي �إيقاف �شرف عالوة طبيعة �لعمل 
ب�شورة  ل��ه  �أن��ه��ا �شرفت  ثبت  متى  �مل��وظ��ف  ع��ن 
خمالفة لأحكام هذ� �لقر�ر يف حني يتم ��شتئناف 
�شرف عالوة طبيعة �لعمل للموظف متى ز�لت 
�لعا�شرة  �مل��ادة  �ألزمت  وقد  عنه.  �إيقافها  �أ�شباب 
�لب�شرية حلكومة دبي  �مل���و�رد  د�ئ��رة  �ل��ق��ر�ر  من 
 - �ملعنية  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  م��ع  وبالتن�شيق   -
�ل���ق���ر�ر ك��ل �شنتني وك��ل��م��ا دعت  مب��ر�ج��ع��ة ه���ذ� 
�أي��ة تعديالت لزمة  �حل��اج��ة �إىل ذل��ك و�ق���ر�ح 
عليه مبا يف ذلك �إ�شافة �أية جمموعات وظيفية 
�لعمل  طبيعة  لعالوة  �مل�شتحقة  �ملجموعات  �إىل 
�إىل �لعو�مل �لقت�شادية �ل�شائدة  وذلك بالنظر 
و�جتاهات �شوق �لعمل ورفع �لتو�شيات �لالزمة 
دبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �شمو  �إىل 
�أي  �أن يلغى  ب�شاأنها على  لتخاذ ما ير�ه منا�شبا 
ن�س يف �أي ت�شريع �آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�س 

فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر. 

•• املنطقة الغربية-وام:

ز�يد  موؤ�ش�شة  يف  �حل���ج  جل��ن��ة  ق��ام��ت 
�م�س  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال 
با�شتقبال طلبات �ملو�طنني �لر�غبني 
يف �أد�ء فري�شة �حلج مبركز �خلدمات 
�ملنطقة  ز�ي��د يف  �ملتكاملة مت مبدينة 
�ليوم  �للجنة  تنتقل  �ن  على  �لغربية 
ل�شتقبال طلبات �ملر�شحني من �شكان 
مدينة �ملرفاأ وغد� يف مركز مت مبدينة 
�أحمد �شبيب �لظاهري  غياثي. وقال 
مدير عام �ملوؤ�ش�شة �أن �ملوؤ�ش�شة تو��شل 
تنفيذ برنامج �حلج ..�شري� على نهج 
�آل  �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�إ�شر�ف  ث��ر�ه وحت��ت  نهيان طيب �هلل 
م��ب��ا���ش��ر م��ن �شمو �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة 
و�أخيه  و�لإن�شانية  لالأعمال �خلريية 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عمر  �ل�شيخ  �شمو 
�ملوؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نائب 

كافة  بت�شهيل  �شموهما  وج���ه  ح��ي��ث 
�لذين  باحلجاج  �ملتعلقة  �لإج����ر�ء�ت 
�ملوؤ�ش�شة  نفقة  على  �لفري�شة  ي��وؤدون 
�لالزمة  �ل�����ش��روط  عليهم  وت��ن��ط��ب��ق 
قامت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ن  �ىل  ..م�������ش���ري� 
�لر�شمية  بالتن�شيق مع كافة �جلهات 
وفق  �لربنامج  لتنفيذ  �لعالقة  ذ�ت 

تطلعات �لقيادة �لر�شيدة للدولة.
�شعيد  �ىل  �ل�����ش��ك��ر  �ل��ظ��اه��ري  وق����دم 
�شهيل �ملزروعي مدير مركز �خلدمات 
�ملنطقة  لبلدية  �ل��ت��اب��ع  مت  �ملتكاملة 
�لغربية مبدينة ز�يد على �لت�شهيالت 

�لتي قدمها للجنة �حلج.
�إج���ر�ء�ت  �أن��ه��ت  �ملوؤ�ش�شة  �ن  و�أو���ش��ح 
�ل���ت���ع���اق���د م����ع ح���م���الت �حل�����ج �لتي 
�لتاأكيد  مت  حيث  للمناق�شة  تقدمت 
�أف�شل �حلمالت  على �شرورة �ختيار 
�لتي تقدم �أف�شل �خلدمات و�لتي من 
�لتي �شيقيم  �أن تكون �لأماكن  �أهمها 
ف��ي��ه��ا �حل����ج����اج ق���ري���ب���ة م����ن �حل����رم 
و�مل��ن��ا���ش��ك م��ع �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى تو�جد 

جمموعة  يف  �ملوؤ�ش�شة  ح��ج��اج  جميع 
و�ح�������دة ل��ت�����ش��ه��ل ع��م��ل��ي��ة �لإ�����ش����ر�ف 
عليهم ومتابعتهم �إ�شافة �إىل خدمات 
و�لتوعية  و�ملو��شالت  و�ملبيت  �ملاأكل 

و�لإر�شاد وغريها.
من  ح��م��الت  ت�شع  باملناق�شة  وف���ازت 
�أبوظبي  م���ن  ح���م���الت  �أرب������ع  ب��ي��ن��ه��ا 
و�ث��ن��ت��ان م��ن �ل��ع��ني و ث��الث حمالت 
م���ن ب��اق��ي �م�����ار�ت �ل���دول���ة ح��ي��ث مت 
ت��وح��ي��د ك��اف��ة �خل���دم���ات �ل��ت��ي تقدم 
م�����ن �حل�����م�����الت �ل���ت�������ش���ع م�����ن حيث 
تقرر  فيما  وغ��ريه��ا  �ل�شكن  ت��وح��ي��د 
�ملر�شحني  ط��ل��ب��ات  ����ش��ت��ق��ب��ال  ي��ت��م  �ن 
يف  �لت�شجيل  ي�شتطيعو�  مل  �ل��ذي��ن 
�أي �إمارة طو�ل فرة تقدمي �لطلبات 
�ل��ر�ب��ع م��ن يوليو  و�ل��ت��ي متتد حتى 

.2013
وق��د �أ���ش��اد �مل��و�ط��ن��ون ب��اجل��ه��ود �لتي 
ت�شهيل  يف  �حل����ج  جل��ن��ة  ب��ه��ا  ق���ام���ت 
وترحمو�  �لت�شجيل  عملية  �إج���ر�ء�ت 
باإذن  له  �ملغفور  �ملكرمة  �شاحب  على 

ب��ن �شلطان  ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ  ت��ع��اىل  �هلل 
طيب �هلل ثر�ه و�أب��دو� �شكرهم ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن 
�خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان 
ت��وج��ي��ه��ات �شموه  ع��ل��ى  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�ملو�طنني  للحجاج  �لعقبات  بتذليل 
�ل�شامية  �ملكرمة  ه��ذه  �ن  ..موؤكدين 
�حلج  فري�شة  �أد�ء  فر�شة  منحتهم 
ل��ك��اف��ة نفقاتها  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع حت��م��ل 
متفاوتة  �رتفاعات  ت�شهد  باتت  �لتي 
�ملحدود  �ل��دخ��ل  وذوي  �حل���اج  ت��ره��ق 

و�لأر�مل.
وث��م��ن �مل��و�ط��ن��ون ج��ه��ود جلنة �حلج 
لإنهاء  عجمان  �م��ارة  �ىل  وح�شورها 
موجهني  �لت�شجيل  عملية  �إج���ر�ء�ت 

�شكرهم وتقديرهم لإد�رة �ملوؤ�ش�شة.
ومن �ملقرر �ن يتم ت�شجيل �لر�غبني 
�إم���ارة  ���ش��ك��ان  �ل��ف��ري�����ش��ة م��ن  �أد�ء  يف 
�ملوؤ�ش�شة  مبقر  و�شو�حيها  �أب��وظ��ب��ي 
يومي �لثالث و�لر�بع من يوليو �ملقبل 

وذل���ك م��ن �ل�����ش��اع��ة �ل��ث��ام��ن��ة �شباحا 
حتى �لثانية ظهر� لكل �ملناطق.

�ل��ظ��اه��ري مدير  �أح��م��د �شبيب  و�أك���د 
عام �ملوؤ�ش�شة �لتز�م �ملوؤ�ش�شة بال�شروط 
للمتقدمني  و�شعتها  �لتي  و�لأوليات 
للح�شول على منحة �حلج من د�خل 
�ل���دول���ة وه���ي �أن ي��ك��ون �مل��ت��ق��دم من 
مو�طني �لدولة و�أن ل يكون قد �شبق 
يقل  ل  و�أن  �لفري�شة  حجة  �أد�ء  ل��ه 
وت��ك��ون لديه  �شنة  �أرب��ع��ني  عمره ع��ن 
�أد�ء  حول  و�ل�شحية  �لبدنية  �ملقدرة 

فري�شة �حلج.
و�أو�شح �ن كافة �لطلبات �شيتم فرزها 
ب�����ش��ف��اف��ي��ة ت��ام��ة وح�����ش��ب �لأول���وي���ات 
�لأولوية  �شتعطى  حيث  �لتقدمي  يف 
لكبار �ل�شن و�لأر�مل و�ملطلقات وذوى 
يف  بطلب  تقدم  ومن  �ملحدود  �لدخل 

�لعام �ملا�شي ومل تتم �ملو�فقة عليه.
�ملوؤ�ش�شة  �ن  ع��ن  �ل��ظ��اه��ري  وك�����ش��ف 
�ل�شنوية  م��و�زن��ت��ه��ا  �شمن  خ�ش�شت 
15 م���ل���ي���ون دره����م  �ل���غ���ر����س  ل���ه���ذ� 

ل���ل���م���و�ط���ن���ني م�����ن د�خ��������ل �ل����دول����ة 
ت���ويل  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  �أن  �ىل  ..لف�����ت�����ا 
للحجاج  �لتوعوية  بالناحية  �هتماما 
تثقيفية  ن�����دو�ت  ع��ق��د  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث 
�ملو�فقة  مت���ت  �ل���ذي���ن  ل��ل��م��ر���ش��ح��ني 
ز�يد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  بقاعة  عليهم 
�لهيئة  مع  بالتن�شيق  �ملوؤ�ش�شة  مبقر 
�لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف 

لإقامة هذه �لندو�ت.
حمالت  على  �لتاأكيد  مت  ب��اأن��ه  و�أف���اد 
�حل������ج ب���������ش����رورة �����ش���ط���ح���اب ع���دد 

للوقوف  و�مل��م��ر���ش��ني  �لأط����ب����اء  م���ن 
للمو�طنني  �ل�شحية  �حل���الت  على 
وخ��ا���ش��ة ب����اأن م��ن��ه��م م��ن ي��ح��ت��اج �إىل 
رع���اي���ة ���ش��ح��ي��ة ..م��ع��رب��ا ع���ن �شكره 
�لر�شيدة  �ل���دول���ة  ل��ق��ي��ادة  وت��ق��دي��ره 
ع��ل��ى �ه��ت��م��ام��ه��ا �مل��ق��در ب��ح��ج��اج بيت 
لتوفري  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا  �حل������ر�م  �هلل 
كافة �لحتياجات �لالزمة لأد�ء هذه 
وتذليل  وطماأنينة  بر�حة  �لفري�شة 
�أمامهم  ت��ق��ف  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ب��ات  ك��اف��ة 
ومتابعتها �ملتو��شلة ل�شوؤونهم خالل 

مو�شم �حلج.
و�أ���ش��اد ب��امل��ب��ادرة �ل��ك��رمي��ة �ل��ت��ي تاأتي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ� 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
و�لفريق  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو 
�ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد لالأعمال  جمل�س 

�خلريية و�لإن�شانية. 
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العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/524   عقاري كلي                                      
�ىل �ملدعى عليه/1-  �شركة ت�شابل ورلد )���س.ذ.م.م(   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / مهناز فردقا�شمي وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر �هلي     
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد عقد �لبيع �ملحرر بني 
بان توؤدي للمدعية مبلغ  �ملدعي عليها  و�ل��ز�م  �ملدعي عليها  �ملدعية و�ل�شركة 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )248.433( وقدره 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/7/10 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/125   مدين  كلي                                      
�ىل �ملدعى عليه/1-  كر�شنا بر��شاد نيناين جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
تاتا جناتو بورو�شوتامان وميثله: عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن  �شاجو   /
بن  ن�شيب قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما 
درهم(   5000.000( وق��دره  مببلغ  للمدعي  يدفعو�  ب��ان  و�لتكافل  بالت�شامن 
�ملحاماة.    و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  ب��ال��ر���ش��وم  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ى  و�ل����ز�م 
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/4 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2D.18 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/638   عقاري  كلي                                      
�ىل �ملدعى عليه/1-  ��س �ي �لرناتيف كابيتال �نف�شت )بي �م بي �ت�س(   جمهول حمل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �شميتا خامار  قد   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
بالز�م �ملدعى عليها برد �ملبالغ �ملدفوعة لها و�لتي حتتفظ بها لنف�شها دون وجه حق 
و�ملحددة مببلغ وقدرها  )410700 درهم( ��شافة �ىل �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ 
�ملحاماة.    �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  عليها  �ملدعى  و�لز�م  �لق�شائية  �ملطالبة 
بالقاعة  ���س   11.00 �ل�شاعة   2013/7/10 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
�لق��ل. ويف حالة  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/204   عقاري  كلي                                      
�شتيت  ري��ل  ب��ار�م��ون��ت   -2 �لعقارية  �لم����ار�ت  ه��وم��ز  ب�شت    -1/ عليهما  �مل��دع��ى  �ىل 
)����س.ذ.م.م(  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / جليل �لرحمن وميثله: ريا�س 
عبد�ملجيد حممود �لكبان   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد 
بني �ملدعي و�ملدعي عليها و�لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )261.901 درهم( و�لفائدة 
بو�قع 9% من تاريخ ��شتالم �ملبلغ و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها 
لذ�   ch1A.1 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/8/29 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/422   جتاري جزئي                                         

����س.ذ.م.م  جمهول  �ىل �ملدعى عليه/1-  �شركة ب�شت هوم �لم��ار�ت �لعقارية 
موؤ�ش�شة  مالك  خربا�س-  عبد�هلل  عبد�ملطلب   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
يورو للتنظيف وميثله: حممد �شلمان ح�شن �ل�شابري قد �قام عليك �لدعوى 
تاريخ  م��ن  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(   12000( مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  �مل��دع��ى عليها  �ل���ز�م  م��ع  �ل��ت��ام  �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى  �ل��دع��وى 
و�لتعاب وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/2 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/27م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: �حلوت للخط و�لر�شم/ وميثلها عي�شى حممد علي عبد�هلل
�لعنو�ن: �لعني- منطقة هيلي- حي ندود جهام- �شارع 12 قطعة رقم 8- ق�شيمة رقم 
008-012-14-02 - حمل رقم 6      نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/27 قد حكمت 
عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ حارب مغري �شامل حارب 
�لعميمي بوكالة عالء معروف - لهذه �ل�شباب - حكمت �للجنة غيابيا: باخالء �ملدعى 
كما  و�ل�شخا�س-  �ل�شو�غل  من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  من  عليه 
�لزمته ب�شد�د �لجرة �ملر�شدة بذمته عن �ملدة من 2012/3/1 وحتى �لخالء �لفعلي 
بو�قع �ثنان وخم�شني �لف وثالثة وت�شعني درهما �شنويا مع �لزيادة �لقانونية بن�شبة 
5% و�لز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة عن ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء و�مل�شاريف. �شدر بتوقيعي 

وختم �لقلم بتاريخ 2013/6/30م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/248م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: موؤ�ش�شة �شهباز �حمد لعمال �لطابوق وميثلها �شهباز �حمد 
نهيان  �شارع  �ل�شناعية- حي بطحاء �حلائر-   - �لعني  �لعنو�ن:  �كرم  حممد 
�لول رقم 10 بناية رقم 10- �لطابق �لول علوي مكتب 14- عنو�ن �لق�شيمة 
�ملو�فق 2013/6/24 قد حكمت عليك  بتاريخ  �نه  نعلمك    024-004-010-01
هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ �حمد �شامل �حمد عمر 
�جلابري - فلهذه �ل�شباب: حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى 
من  �عتبار�  �مل�شتحقة  �لجرة  من  �لوىل  �لدفعة  للمدعى  توؤدي  بان  عليها 
2013/1/18 �لبالغ قدرها خم�شة �لف درهم بال�شافة  �ىل �لزيادة �لقانونية 

بو�قع 5% �شنويا وبامل�شاريف. 
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/683   جت جز- م ر-ب-  ع  ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�جلن�شية:  عبد�لكرمي  حممد  ميثلها  �لعامة  للمقاولت  ر�ف  مدعي/�شركة 
مو�شوع  م�شر   �جلن�شية:  �حمد  فرحات  �حمد  �مين  عليه:  مدعي  �لمار�ت 
�لدعوى: مطالبة مببلغ  60000 درهم �ملطلوب �عالنه/  �مين �حمد فرحات 
�حمد �جلن�شية: م�شر  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�لدعوى،  �ملو�فق 2013/7/3 موعد� لنظر  �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/676   جت جز- م ت-ب-اأظ

مدعي/�شركة ليمنار للتكييف �س.ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة 
ديكوبات للمقاولت �لعامة ذ.م.م و�آخرون �جلن�شية: �لمار�ت    مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية بقيمة 43942 درهم  تعوي�س 5000 درهم �ملطلوب �عالنه/  بدر 
عبد�هلل �حمد �بر�هيم �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/9 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/676   جت جز- م ت-ب-اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  للتكييف  ليمنار  مدعي/�شركة 
�شركة ديكوبات للمقاولت �لعامة ذ.م.م و�آخرون �جلن�شية: �لمار�ت    مو�شوع 
�ملطلوب  درهم   5000 تعوي�س  درهم    43942 بقيمة  مالية  مطالبة  �لدعوى: 
�عالنه/  �شركة ديكوبات للمقاولت �لعامة ذ.م.م   �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/7/9 موعد� لنظر  �لثالثاء 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/125   جت جز- م ت-ب-اأظ

مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  كوميونيكي�شن  �ند  ميديا  مدعي/لوناد 
عليه: فوك�س �نتيجريد �شي�شتمز ملالكها �شيبو ماثيو و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 19500 درهم  �ملطلوب �عالنه/ فوك�س 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ماثيو  �شيبو  ملالكها  �شي�شتمز  �نتيجريد 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/9 �ملو�فق 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
�مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/125   جت جز- م ت-ب-اأظ

مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  كوميونيكي�شن  �ند  ميديا  مدعي/لوناد 
عليه: فوك�س �نتيجريد �شي�شتمز ملالكها �شيبو ماثيو و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 19500 درهم  �ملطلوب �عالنه/ �شيبو 
ماثيو �جلن�شية: �لهند   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/9 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
�لدعوى  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  مذكرة بدفاعك 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
    اعالن بالن�سر 

�مام  �ملنظورة   )  2013/367( رق��م  �ل�شتئناف   يف  تقرر  لقد 
�مل�شتاأنف  و�مل��رف��وع��ة على  �لي��ج��اري��ة   �مل��ن��ازع��ات  جلنة ف�س 
وقد  ن�شر�ً  �عالنها  �لعامة  للمقاولت  زي��د�ن  �شدها/�شركة 
حتدد لنظر �ل�شتئناف جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/9 
يف متام �ل�شاعة 6.00 م�شاء مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر �آل 

نهيان وذلك على نفقة �مل�شتاأنفة/ ور�شة �لديرة للحد�دة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/163 ت  جتر-م ر- ت-ع ن(
طالب �لتنفيذ/ �ل�شركة �لفنية لالعمال �خلر�شانية �جلاهزة ذ.م.م  �جلن�شية: �لمار�ت   
�ملنفذ �شده : موؤ�ش�شة �لأ�شا�س �لقوي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت 
�ملطلوب �عالنه:موؤ�ش�شة �لأ�شا�س �لقوي للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
�لدعوى رقم 2012/867 جت جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/7/3 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
�لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 
ب�شد�د مبلغ 42500 درهم +500 درهم �تعاب حماماة + 1700 درهم ر�شوم �لدعوى+800 
ر�شوم  درهم   966  + خربة  �مانة  ر�شوم  درهم   3000  + بالن�شر  �لعالن  م�شاريف  درهم 

�لتنفيذ ، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    القلم التجاري                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/91 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- ح�شن ونيني مودزيا  جمهول حمل �لقامة مبا 
�لتنفيذ/ فندق و�ب��ر�ج �شري�تون ديره ملالكها حممد عمر  �ن طالب 
�أق��ام عليكم  ل��وت��اه   قد  بن حيدر وميثله: ح�شني علي عبد�لرحمن 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )36526( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 
�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1588و2013/1587   عم جز- م ع-ب-  اأظ

�جلن�شية:  مياه  منتاج  ح�شني  2-بالل  ح�شني  باليت  ليت  1-جا�شم  مدعيان/ 
خليفة  ميثلها/علي  متوين  وخدمات  �جر�  مطعم  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  
علي ر��شد �لدرمكي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية  
�ملطلوب �عالنه/  مطعم �جر� وخدمات متوين ميثلها/علي خليفة علي ر��شد 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لدرمكي 
لنظر  موعد�   2013/7/14 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
بو��شطة  �و  �لعمالية �شخ�شيا  �ملحكمة  �لكائنة   - �بوظبي �لبتد�ئية  ب� حمكمة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1250و2013/1248 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
علي  ح�شرت  هولدير  2-�شوجان  عابدين  جاينال  �ل�شالم  �لتنفيذ/1-�شيف  طالب 
للمقاولت  �جلديدة  �خل�شر�ء  �شركة   : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  هولدير 
للمقاولت  �شركة �خل�شر�ء �جلديدة  �عالنه:  �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/533و  2013/523 عم جز- م ع- ب- �أظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/8 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة    - �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
�جر�ء�ت  لتخاذ  تفاديا  �عاله.  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/235 ت  عام -م ر- ت- اأظ (
�جلن�شية:  كعبي  �لهزم  عبد�هلل  ح�شن  ر��شد  خمي�س  �لتنفيذ/فهد  طالب 
�لمار�ت �ملنفذ �شده : و�ئل ر��شد �شيف �لنقبي �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
بالن�شر مبا  �لنقبي �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه:  �عالنه: و�ئل ر��شد �شيف 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
�ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ر-  م  جز-  مد   2012/138
2013/7/15 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ -�بوظبي  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1041 )تنفيذ جتاري (

بالن�شر    : عنو�نه  و�لتكييف   �لتربيد  ملقاولت  �لرفيع  �مل�شتوى  موؤ�ش�شة   / عليها  �ملحكوم  �ىل 
قد �شدر �شدك من حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية حكم رقم 2011/1508 ل�شالح/�شركة �لطريق 
�ل�شماوي للتجارة ذ.م.م حكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعى عليها  موؤ�ش�شة �مل�شتوى �لرفيع ملقاولت 
�لتربيد و�لتكييف ملالكها عبد�لعزيز حممد عبد�هلل عبدول بان توؤدي للمدعية �شركة �لطريق 
�ل�شماوي للتجارة مبلغ وقدره 814.400 درهم مع �لفائدة �لتاخريية عن �ملبلغ �ملذكور بو�قع 
5% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف 2011/12/8 وحى متام �ل�شد�د ومبا ل يجاوز �ملبلغ 
�ملحكوم به وبالز�مها مب�شروفات �لدعوى و 200 درهم �تعاب حماماة وبرف�س باقي �لطلبات 
ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك، لذ� عليك 
�لقيام بتنفيذ �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.    كما نخطرك بانه 
حتديد جل�شة 2013/7/15 حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س للنظر يف �لتنفيذ، ويف 
حالة تخلفك عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/16
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: اندز �شيف للتجارة      )�ش.ذ.م.م(.
�ل�شكل  ن��اي��ف    دي���رة-  �مل���ري  �ح��م��د حمد م�شوط  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م F5 ملك 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    637992 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1058107 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/5/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2013/5/30
للعقار�ت-  د�ما�س  ملك   602 رقم  مكتب  �لعنو�ن:  لال�شت�شارات  القانون  حكمة 
كافة  معه  04 م�شطحباً  ف��اك�����س/2278145   04  2278125 ه��ات��ف:  �لبطني    دي���رة- 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: بي�ش مارين �شوليو�شنز       )�ش.ذ.م.م(.
دي���رة- نايف      ف��ري��دوين  -  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م 202 ملك حممد �شريف وح��اج��ي 
�لقيد  رق��م    639943 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري: 1060042 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
�أع��اله، وذلك  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  قد مت 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/5/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2013/5/15 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
للعقار�ت-  د�ما�س  ملك   602 رقم  مكتب  �لعنو�ن:  لال�شت�شارات  القانون  حكمة 
كافة  معه  ف��اك�����س/2278145 04 م�شطحباً   04 ه��ات��ف: 2278125  �ل��ب��ط��ني    دي���رة- 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/حكمة القانون لال�شت�شارات
�لعنو�ن: مكتب رقم 602 ملك د�ما�س للعقار�ت- دي��رة- �لبطني   هاتف:   
�لتنمية  د�ئ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذ�  مب��وج��ب    04 ف���اك�������س/2278145   04  2278125
اندز  لت�شفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي  �لقت�شادية 
ــش.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دب��ي بتاريخ  �شيف للتجارة   )�
2013/5/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/30  وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/حكمة القانون لال�شت�شارات
�لعنو�ن: مكتب رقم 602 ملك د�ما�س للعقار�ت- دي��رة- �لبطني   هاتف:   
�لتنمية  د�ئ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذ�  مب��وج��ب    04 ف���اك�������س/2278145   04  2278125
بي�ش  لت�شفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية 
بتاريخ  دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  �شوليو�شنز )�ــش.ذ.م.م(  مارين 
2013/5/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/15  وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1133   عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �لرحمن  �شفيق  علي  �يوب  حممد  مدعى/   
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �م  تي  عليه:�يه 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه /�يه تي �م للمقاولت و�ل�شيانة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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�أع��ل��ن��ت �مل��ف��و���ش��ي��ة �ل�����ش��ام��ي��ة ل����الأمم �مل��ت��ح��دة ل�����ش��وؤون �ل��الج��ئ��ني ، 
باإنتظار  �أو  �لذين مت ت�شجيلهم  �ل�شوريني  �أن عدد �لالجئني  �م�س، 
�لت�شجيل لديها بلغ 1.706.584 لجئا ، وكان �لأردن ولبنان �أكرب 
م�شت�شيفني لهم. و�أو�شحت �ملفو�شية يف تقرير ن�شر على �شفحتها 
يف م��وق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لإج��ت��م��اع��ي )ف��ي�����س ب���وك( �أن ع���دد �لالجئني 
�ل�����ش��وري��ني �مل��ت��و�ج��دي��ن ع��ل��ى �لأر�����ش���ي �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ل��غ 481725 
و82314  �ملفو�شية  ل��دى  م�شجال  لجئا   481725 ،بينهم  لجئا 
�ل�شوريني  �لالجئني  �أن عدد  �إىل  �لتقرير  و�أ�شار  بانتظار�لت�شجيل. 
بلغ  �ملفو�شية  لدى  و�مل�شجلني  �لأردن��ي��ة  �لأر����ش��ي  على  �ملتو�جدين 

491780 لجئا ، بينهم 415361 لجئا م�شجال 76419بالإنتظار.
�لركية  �لأر����ش��ي  على  �شوريا  لج��ئ��ا   392481 وج���ود  �إىل  ول��ف��ت 
 22701 369780 م�شجال و  )بح�شب �ح�شائيات �حلكومة( منهم 
بالإنتظار. و�أو�شح �لتقرير �أن هناك 86812 لجئا �شوريا يف م�شر 
يف  ويتو�جد   . بالإنتظار  و18320  م�شجال  لجئا   68492 بينهم   ،

�لعر�ق 159140 لجئا و 12332يف �شمال �أفريقيا .

ب�شكل  �لت�شرف  بتهمة  �شلوفاكيني  ع��دة  �عتقال  �م�س  �ي��ر�ن  �ك��دت 
غري منا�شب وحيازة معد�ت غري تقليدية . ونقلت وكالة �ي�شنا عن 
تلك  �ك��د  �ل��ذي  �ر�ق�شي  عبا�س  �لي��ر�ن��ي��ة  �خلارجية  با�شم  �لناطق 
كما  توقيفهم  تاريخ  ول  �ملوقوفني  عدد  يو�شح  مل  �نه  �لعتقالت، 
وز�رة  �علنت  وق��د  �لتقليدية.  �مل��ع��د�ت غري  ح��ول  تفا�شيل  يعط  مل 
�لير�نية  �ل�شلطات  مع  تبحث  �نها  �جلمعة  �ل�شلوفاكية  �خلارجية 
�عتقال جمموعة من �ل�شلوفاكيني �لذين ميار�شون ريا�شة �لتحليق 
��س  �شحيفة  و�وردت  �لتج�ش�س.  بتهمة  �ي��ر�ن  يف  �عتقلو�  باملظالت 
ريا�شة  �ل�شلوفاكيني ميار�شون  �ن جمموعة من  �ل�شلوفاكية  �ي  �م 
�و  �لتج�ش�س و�ن خم�شة  بتهمة  �ير�ن  �عتقلو� يف  باملظالت  �لهبوط 
�شتة �شلوفاكيني �عتقلو� قبل �كر من ثالثة ��شابيع لنهم �لتقطو� 
�شور� من �جلو ملن�شات ع�شكرية . وقال �ملتحدث �لير�ين �ن هوؤلء 
�ل�شخا�س جاوؤو� �ىل �ير�ن ك�شياح بتا�شري�ت �شياحة لكنهم ت�شرفو� 
. و��شاف �نهم  ب�شكل غري منا�شب وكان لديهم عتاد� غري تقليدي 
حتقيق  وف��ت��ح  فاعتقلو�،  �ل���ش��الم��ي��ة  �جل��م��ه��وري��ة  ق��و�ن��ني  �نتهكو� 
ق�شائي و�شي�شلم �مللف �ىل �ل�شلطات �لق�شائية . و�كد �ر�ق�شي �نه مت 

�بالغ �حلكومة �ل�شلوفاكية و�نه مت �لقيام بزيار�ت قن�شلية .
 

ي�شتعد �لربملان �لوروبي لرفع �حل�شانة �لنيابية عن �لنائبة �لفرن�شية 
باتهام  �لفرن�شي  للق�شاء  ي�شمح  �ن  ميكن  مما  لوبن  مارين  �لوروب��ي��ة 
�لعرقية.  �لكر�هية  على  بالتحري�س  ر�شميا  �لوطنية  �جلبهة  رئي�شة 
�لربملان  يف  نائبة   2004 يف  �نتخبت  �لتي  لوبن  ليون  نيابة  وتالحق 
�لوروبي، ب�شبب دعوى رفعت عليها بعد خطاب �لقته يف 2010 و�شبهت 
فيه �شالة �مل�شلمني يف �ل�شارع بالحتالل �لنازي خالل �حلرب �لعاملية 
�لثانية. وبطلب من �لق�شاء �لفرن�شي، �علنت جلنة �ل�شوؤون �لقانونية 
تاأييدها  19 ح��زي��ر�ن يونيو،  �ل��ربمل��ان �لوروب���ي يف �جتماع عقد يف  يف 
باغلبية و��شعة لرفع �حل�شانة عن رئي�شة �جلبهة �لوطنية. ويفر�س 
�لق��ر�ح. وقالت  �لثالثاء هذ�  يوؤكد ت�شويت يف جل�شة عامة ظهر  �ن 
لوبن �جلمعة م�شتبقة ت�شويت �لربملان نعم هذ� �شيحدث لنني من�شقة 
لكنني ل �خ�شى ذلك . و��شافت �نها حماولة لرهيبي ، م�شرية �ىل �ن 
بت�شريحات  �لمر  يتعلق  لكن عندما  يختل�شون  لنو�ب  تبقى  �حل�شانة 
�همية  ، م�شددة على  �ك�شب  �ن  �آمل  وتابعت   . �شيا�شية جتري حماكمة 
حرية �لتعبري . ومبوجب بروتوكول لالحتاد �لوروبي حول �لمتياز�ت 
و�حل�شانات، يتمتع نائب �وروبي باحل�شانة ب�شبب �آر�ئه و�لت�شويت �لذي 
يعرب عنه خالل مهامه �لربملانية وباحل�شانة �لربملانية �لتي ت�شمل من 
حيث �ملبد�أ حماية من �ملالحقات �لق�شائية . لكن �لق�شاء �لوروبي ر�أى 
يف حالت �شابقة وخ�شو�شا يف ق�شية برونو غولني�س �لنائب �لوروبي 
ر�أيا ما،  �نه لت�شمل �حل�شانة  �لآخر �لذي ينتمي �ىل �جلبهة �لوطنية 
يجب �ن يكون �لنائب قد عرب عنه خالل ممار�شة مهامه �لربملانية مما 

يتطلب وجود ر�بط بني �لآر�ء �لتي عرب عنها و�لوظائف �لربملانية .

عوا�صم

عمان

بروك�سل

طهران

ا�شتياء بالحتاد الأوروبي
 بعد مزاعم جت�ش�ص اأمريكي

•• برلني-وكاالت:

قالت جملة دير �شبيغل �لأملانية �إن وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكية تتج�ش�س على 
�لحتاد �لأوروبي وموؤ�ش�شاته يف كل من �أوروبا و�لوليات �ملتحدة و�لأمم �ملتحدة، 
ور�شائل  وث��ائ��ق  على  و�لط����الع  �شرية  حم��ادث��ات  على  �لتن�شت  م��ن  مكنها  مم��ا 
�إلكرونية خا�شة بالحتاد.  و��شتندت �ملجلة -يف تقرير لها يت�شمنه عددها �لذي 
يف  �ل�شابق  �مل�شت�شار  جمعها  يف  �شارك  �شرية  وثائق  �إىل  �لثنني-  �ليوم  �شي�شدر 
�ل�شتخبار�ت �لأمريكية �إدو�رد �شنودن، م�شرية �إىل �أن وثيقة حمددة �شنفت �شرية 
للغاية -يرجع تاريخها �إىل �شبتمرب �أيلول 2010 ومتكن �شحفيوها من �لطالع 
عليها- حتدثت عن هذ� �لأمر ب�شكل دقيق. و�أفادت هذه �لوثيقة باأن �ل�شتخبار�ت 
و��شنطن  يف  �لأوروب����ي  ل��الحت��اد  �لدبلوما�شية  �لبعثة  على  جت�ش�شت  �لأم��ريك��ي��ة 
من  بذلك  متكنت  و�أن��ه��ا  لها،  �لتابعة  �لإن��رن��ت  �شبكة  �إىل  �لت�شلل  و��شتطاعت 
�لتن�شت على حمادثات عرب ميكروفونات و�شعت يف �ملبنى، و�لطالع على وثائق 
ور�شائل �إلكرونية يف �أجهزة �حلو��شيب. كما ذكرت �إحدى هذه �لوثائق �أن وكالة 
�لأمن �لقومي �لأمريكية جت�ش�شت على ممثلية �لحتاد �لأوروبي يف �لأمم �ملتحدة 
بالطريقة نف�شها، وو�شفت �لأوروبيني باأنهم �أهد�ف تنبغي مهاجمتها . وقالت دير 
�شبيغل �إن �لوكالة ��شتهدفت كذلك �ت�شالت هاتفية يف مبنى ج�شت�س ليب�شيو�س 
بربوك�شل �لذي يوجد فيه مقر �ملجل�س �لأوروبي �لذي ي�شم حكومات دول �لحتاد 
�لأوروبي، حيث لكل دولة من دوله غرف يف هذ� �ملبنى مزودة بو�شائل �ت�شال عرب 
�لهو�تف و�لإنرنت ميكن �أن ي�شتخدمها وزر�وؤها. وذكرت �ملجلة �أنه قبل �أكر من 
خم�شة �أعو�م �كت�شف �خلرب�ء �لأمنيون يف �لحتاد �لأوروبي نظاما ي�شمح بالتن�شت 
�لنظام  �لرئي�شي ملجل�س �لحت��اد، و�أن هذ�  �ملقر  �لهاتف و�لإنرنت يف  على �شبكة 

ميتد حتى �ملقر �لعام حللف �شمال �لأطل�شي ناتو يف �شاحية بروك�شل.

اأ�شري فل�شطيني حمرر يحرق نف�شه 

ت�شكيك ا�شرائيلي بنجاح كريي يف ا�شتئناف املفاو�شات 

ت�شاعد ال�شراع بني هادي و�شالح لرئا�شة املوؤمتر 

بدء اجتماع املجل�ص الوزاري امل�شرتك بني دول التعاون والحتاد الأوروبي مب�شاركة الإمارات

�لقيادة �مل�شتمرة، ومل تو�شح ما �إذ� 
كان �لطرفان �شيقبالن بها.

�ل�شعباين  ع���ل���ي  ن���ف���ى  وب���������دوره، 
-رئ��ي�����س وح���دة �ل��ر���ش��د و�لإع���الم 
وجود  �مل���وؤمت���ر-  رئ��ي�����س  مكتب  يف 
خ��الف��ات ب��ني ق��ي��ادة �مل��وؤمت��ر، رغم 
تباينات يف وجهات  بوجود  �إق��ر�ره 

�لنظر غري موؤثرة على �حلزب.
�أن ه��ن��اك ج��ه��ات تروج  �إىل  و�أ���ش��ار 
ب��ه��دف ممار�شة  ل��وج��ود خ��الف��ات 
لتنفيذ  �مل����وؤمت����ر  ع���ل���ى  �ل�����ش��غ��ط 

�أجند�ت �شيا�شية معينة.
وو�شائل  ق���ي���اد�ت  ه��ج��وم  وب�������ش���اأن 
�إعالم تابعة للموؤمتر على �لرئي�س، 
�أو�شح �أن هادي لي�س نبيا مقد�شا، 
وق��ر�ر�ت��ه لي�شت ق��ر�آن��ا، و�إمن���ا هو 
�لنا�س  يقبلها  باأ�شياء  يقوم  رئي�س 
كل  يف  لكننا  يرف�شونها،  و�أخ���رى 
 ، بقر�رته  ونلتزم  نقدره  �لأح���و�ل 
�لد�خلية  �لن��ت��خ��اب��ات  �أن  م��وؤك��د� 
للموؤمتر هي �لتي حتدد من يكون 
�لرئي�س، ومن �أر�د �أن ي�شعى لذلك 

فعليه �أن ير�شح.

•• �صنعاء-وكاالت:

ت�����ش��اع��دت وت����رية �خل���الف���ات بني 
من�شور  ربه  عبد  �ليمني  �لرئي�س 
ه������ادي و�ل���رئ���ي�������س �مل���خ���ل���وع علي 
حزب  رئا�شة  على  �شالح  �هلل  عبد 
�ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام و�شط �إ�شر�ر 
�لأخ����ري  خ���الف���ة  ع��ل��ى  �لأول  م���ن 
�لتخلي عن قيادته،  �لذي يرف�س 
ق��ي��اد�ت يف �حلزب  ت�شعى  ح��ني  يف 

لإيجاد �شيغة مر�شية للطرفني.
على  ���ش��غ��ط  �أور�ق  ط����رف  ول���ك���ل 
�لآخ�������ر، ف�����ش��ال��ح �ل�����ذي ي���ر�أ����س 
 1982 يف  تاأ�شي�شه  منذ  �حل���زب 
يتمتع بنفوذ تنظيمي �كت�شبه من 
هادي  ي�شتند  بينما  حكمه،  خ��الل 
�لعام  و�لأم�������ني  �لأول  -�ل���ن���ائ���ب 
�لالئحة  �إىل   2008- ع���ام  م��ن��ذ 
�لد�خلية �لتي تن�س على �أن رئي�س 

�لدولة هو رئي�س �حلزب.
�أن  �أن هادي ي�شعر  ويرى حمللون 
م��ا مل  ل��ل��دول��ة منقو�شة  رئ��ا���ش��ت��ه 
ينظر  وباملثل  للحزب،  رئي�شا  يكن 

تعهد�ت  �أخ����ذ  م���ع  ���ش��الح��ي��ات��ه��م��ا 
�لنائب  وت��ف��وي�����س  نق�شها  ب��ع��دم 
�لكرمي  ع���ب���د  �ل����دك����ت����ور  �ل����ث����اين 
�حلزب  ن�����ش��اط  بت�شيري  �لإري�����اين 
�لعام  م���وؤمت���ره  �ن��ع��ق��اد  ح���ني  �إىل 
ي��ح��دد موعده  �ل����ذي مل  �ل��ث��ام��ن 
موؤمترية  م�����ش��ادر  وق���ال���ت  ب��ع��د. 
طور  يف  ت��ز�ل  ل  �لتي  �ل�شيغة  �إن 
�شفر�ء  ب��دع��م  �ل��ن��ق��ا���ش��ات حت��ظ��ى 
�لدول �لر�عية للمبادرة �خلليجية 
على �عتبار �أنها �ملخرج �ملتاح لأزمة 

كاحل�شن  �ملن�شب  ه��ذ�  �إىل  �شالح 
�لبقاء  ل��ه  ي�شمن  �ل����ذي  �لأخ����ري 
ويحفظ  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �حل����ي����اة  يف 
ل��ه م�شاحله وح�����ش��ان��ت��ه، وه���و ما 
�حلزب  متا�شك  على  �شلبا  ينعك�س 

و�لتز�ماته يف �لعملية �ل�شيا�شية.
وت��ب��ذل ق��ي��اد�ت م��وؤمت��ري��ة جهود� 
لح��ت��و�ء �خل���الف و�إي��ج��اد �شيغة 
منا�شبا  خم����رج����ا  مت���ث���ل  م���ث���ل���ى 
بحيث  �حل��زب  ق��ي��ادة  على  للتنازع 
�ل��ت��ن��ازل عن  �ل��رج��الن على  يوقع 

املهدي يدعو نظام الب�شري اىل الرحيل
1989 بقيادة �لب�شري �ن �شيا�شات هذ� �لنظام مزقت �لوطن 
مبزيد  ت��ن��ذر  �ق��ت��ت��ال  جبهات  �شت  فيه  وتلتهب  دول��ت��ني  �ىل 
م�شوؤولون  �نتم  �حلاكم  للحزب  نقول  و��شاف   . �لتمزق  من 
عما �آلت �ليه �لبالد ويف يد �لرئي�س �لب�شري �ن يدرك مدى 
خمتلفة،  باطياف  �ملعار�شة  �ت�شاع  وم��دى  �لو���ش��اع  ت��ده��ور 
ودوره �لذي �شوف يحفظه له �ل�شعب و�لتاريخ هو �ن يدعو 
برنامج  على  لالتفاق  �حلقيقيني  �ل�شيا�شية  �لقوى  ممثلي 
قومي خلال�س �لوطن . و�قرح �ل�شادق �ملهدي �ن ينفذ هذ� 
�نتقالية  لفرة  قوميا  حكما  يقود  وفاقي  رئي�س  �لربنامج 
، موؤكد� �نه  �ىل �ن يو�شع �لد�شتور وجتري �نتخابات عامة 
نحن على ��شتعد�د �ن نكفل جتاوب �لآخرين مع هذه �ملبادرة. 
ومقابل دوره يف خمرج �آمن للوطن، نكفل له خمرجا �آمنا . 

وقال  �ل�شلمي.  �لتحرك  �شرورة  على  �ملهدي  �ل�شادق  و�شدد 
�ن حماولة �طاحة �لنظام بالقوة �شوف تاأتي بنتائج عك�شية ، 
م�شدد� على �ن �خليارين �لوحيدين �ملاأمونني هما: �نتفا�شة 
مدنية قومية �و �ملائدة �مل�شتديرة من �جل نظام جديد . ودعا 
�ىل �لتحالف من �جل حل �شيا�شي قومي دميوقر�طي و�شائل 
حتقيقه �لقوة �لناعمة . وتوجه �ل�شادق �ملهدي �ىل �جلبهة 
تقاتل �حلكومة  د�رفورية  �لتي ت�شم ثالث حركات  �لثورية 
�ل�شود�ن جناح مني  و�مل�شاو�ة وحترير  )�لعدل   2003 منذ 
و�حلركة  ن��ور(  �لو�حد  عبد  جناح  �ل�شود�ن  وحترير  مناوي 
جنوب  منطقتي  يف  ت��ق��ات��ل  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ود�ن  ���ش��م��ال  �ل�شعبية 
��شقاط  �ىل  وت�شعى   ،2011 منذ  �لزرق  و�لنيل  ك��ردف��ان 

نظام �لب�شري.

•• ام درمان-ا.ف.ب:

دعا رئي�س �لوزر�ء �ل�شود�ين �ل�شبق �ل�شادق �ملهدي يف خطاب 
يف �م درمان �مام �للف من �ن�شاره نظام �لرئي�س عمر �لب�شري 
يف  م�شدد�  �لرحيل  �ىل   ،1989 منذ  �ل�شود�ن  يحكم  �ل��ذي 
�لوقت نف�شه على نبذ �لعنف و�لعمل �ل�شلمي لتغيري �لنظام. 
و�علن زعيم حزب �لمة �ملعار�س �مام ح�شد غري عادي �شم 
يف�شل  و�لتي  للخرطوم  �لتو�أم  �ملدينة  درم��ان،  �م  يف  �للف 
بينها وبني �لعا�شمة نهر �لنيل، �ن حزب �لمة قرر �لتعبئة 
من �جل رحيل نظام �ل�شتبد�د و�لف�شاد ، وذلك بح�شب ن�س 
وقال  حملية  �خبارية  مو�قع  ن�شرته  �ل��ذي  �ملطول  �خلطاب 
�ل�شادق �ملهدي بعد 24 عاما على �لنقالب �لذي �طاح به يف 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

من  حمرر  فل�شطيني  �أ�شري  �أ�شعل 
�لنار  �م�س  �لإ�شر�ئيلية،  �ل�شجون 
�ملالية  وز�رة  مقر  �أم���ام  ج�شده  يف 

يف ر�م �هلل.
�إن  �إع���الم حملية،  وق��ال��ت و���ش��ائ��ل 
 21( معروف  بالل  و�شيم  �ل�شاب 
ب��ح��روق خمتلفة،  �أ���ش��ي��ب  ع���ام���اً(، 
ع���ق���ب ق���ي���ام���ه ب���اإ����ش���ع���ال �ل����ن����ار يف 
�هلل  ب��ر�م  �ملالية  وز�رة  �أم��ام  نف�شه 
�حتجاجاً على �إهماله وعدم تلبية 

متطلباته .
�شكان  وه��و من  �ل�شاب  �أن  وذك��رت 
بجر�ح  �أ�شيب  طولكرم،  حمافظة 
خطرية، ونقل �إىل جممع فل�شطني 
�لطبي لتلقي �لعالج، لفتة �إىل �أنه 
�أ�شري حمرر وم�شاب ويحمل معه 
�لطبية  �للجنة  من  طبياً  تقرير�ً 
بوجود  تفيد  ط��ول��ك��رم  يف  �ملحلية 
 ،70% بن�شبة  ل��دي��ه  عجز  ن�شبة 
و�ل�شاق  �لر�أ�س  �إ�شابات يف  ووجود 
�لي�شرى، و�لذر�ع �لأمين، وفقد�ن 

يف �لقدرة على �لكالم.
�أخ�����رى، ذك����رت م�شادر  م��ن ج��ه��ة 
�جلهود  �أن  �لأردن  يف  م��ط��ل��ع��ة 
�حل����ث����ي����ث����ة �ل�����ت�����ي ب����ذل����ه����ا وزي������ر 
�لأم��ريك��ي ج��ون كريي  �خلارجية 
لدى �لرئي�س �لفل�شطيني حممود 
عبا�س ورئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي 
ن���ت���ن���ي���اه���و يف رح���الت���ه  ب���ن���ي���ام���ني 
�مل��ك��وك��ي��ة �إىل �ل��ق��د���س وع��م��ان مل 
حتقق �أية �خر�قات يف حماولته 
حت�����ري�����ك م����ف����او�����ش����ات �ل�������ش���الم 
�ملتعرة منذ �شنو�ت ب�شبب �لتعنت 

م���ع ن��ت��ن��ي��اه��و يف �ل����ق����د�����س.   من 
�ل�شعبية  �جلبهة  �عتربت  جانبها 
�أن �جل���ولت  ل��ت��ح��ري��ر ف��ل�����ش��ط��ني، 
للتغطية  و���ش��ي��ل��ة  ب��ات��ت  �مل��ك��وك��ي��ة 
تنفيذ  يف  �لحتالل  �شيا�شات  على 
�لأر�س  على  �ل�شهيوين  �مل�����ش��روع 
و�ل�شعب  �لأر���س  �أو�شال  وتقطيع 
وت��ق��وي�����س ح��ق��وق��ه �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�حل����ري����ة و�ل����ش���ت���ق���الل و�ل����ع����ودة 

وتقرير �مل�شري .
�أن  ل���ه���ا  ب���ي���ان  يف  �جل���ب���ه���ة  ور�أت 
ك�شب  على  تقوم  نتنياهو،  �شيا�شة 
�ل�شتيطان  وت�������ش���ري���ع  �ل����وق����ت 
من  �ملنفلت  �مل�شتوطنني  و�إره����اب 
�لطرف  لتحويل  و�ل�شعي  عقاله 

و�شيلة  ك���ريي  ج����ولت  فل�شطني، 
للتغطية على �شيا�شات وخمططات 
�لحتالل.  ويف مقابلة تلفزيونية 
قال ما ي�شمى بوزير حماية �جلبهة 
�أرد�ن  �لد�خلية �لإ�شر�ئيلي جلعاد 
�إنه ل يتوقع حمادثات و�شيكة مع 

�لفل�شطينيني.
يف  ع�����ش��و  -وه������و  �أرد�ن  و�أن����ح����ى 
بحكومة  �مل�شغر  �لأم��ن��ي  �ملجل�س 
على  بالالئمة  نتنياهو-  بنيامني 
ما �عتربه �شروطا م�شبقة ي�شعها 
حممود  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل���رئ���ي�������س 
ع��ب��ا���س �ل����ذي �ج��ت��م��ع م��ع��ه كريي 
�ليومني  يف  �لأردن  يف  م���رت���ني 
حمادثات  ت��خ��ل��ل��ت��ه��م��ا  �مل��ا���ش��ي��ني 

�شروط  �أي��ة  �لر�ف�س  �لإ�شر�ئيلي 
طاولة  �إىل  �جللو�س  قبل  م�شبقة 

�حلو�ر.
�ملنطقة  ك���ريي ج��ول��ت��ه يف  و�أن���ه���ى 
�أم�س �لأول باجتماع مع نتنياهو يف 
�لقد�س �آتياً من عمان �إثر �إجر�ئه 
حمادثات جديدة مع عبا�س، مثري�ً 
ب��ذل��ك ت��ك��ه��ن��ات يف ����ش���اأن ت��ق��دم يف 
�ملتوقفة  �ل�شالم  مفاو�شات  �إحياء 

منذ حو�يل ثالث �شنو�ت.
و�����ش���ت���ب���ع���دت �إ�����ش����ر�ئ����ي����ل �إج�������ر�ء 
حمادثات قريبة مع �لفل�شطينيني، 
م�����دد مهمته  �ل������ذي  ك�����ريي  رغ�����م 
�ل��غ��ر���س، بينما  ل��ه��ذ�  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  �عتربت 

�لفل�شطيني و�لعربي حار�شا لأمن 
�لحتالل وم�شتوطنيه .

�أع����ل����ن متديد  ق����د  ك�����ريي  وك������ان 
�لأو������ش�����ط  �ل���������ش����رق  م���ه���م���ت���ه يف 
لإح���ي���اء م��ف��او���ش��ات �ل�����ش��الم بني 
و�لفل�شطينيني،  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 
مدى  ب�شاأن  تكهنات  بذلك  مثري� 
تقدم هذه �ملفاو�شات �ملتوقفة منذ 

نحو ثالث �شنو�ت.
و�����ش���ت���ق���ل ك������ريي م����روح����ي����ة من 
�لتقى  ح��ي��ث  ع���ّم���ان  �إىل  �ل��ق��د���س 
ع����اد ع�شر�  ث���م  ع��ب��ا���س جم������دد�، 
مع  حمادثاته  ليتابع  �لقد�س  �إىل 
�لإ�شر�ئيليني، حيث ععقد لقاًء مع 
�حلالية،  جولته  �إط��ار  يف  نتنياهو 
باأنه  �أمريكية  �أفادت م�شادر  بينما 
�ليوم  م���وؤمت���ر� ���ش��ح��ف��ي��ا  ���ش��ي��ع��ق��د 
�لأحد يف �لقد�س يحدد فيه نتائج 

جولته �حلالية.
وك���ان ك���ريي ق��د غ���ادر ع��م��ان بعد 
ل��ق��اء ث���ان ب��ع��ب��ا���س وب��ع��دم��ا �ألغى 
�أن  م��ق��رر�  ك���ان  �شحفيا  م���وؤمت���ر� 
�أمريكية  قمة  عقد  عن  فيه  يعلن 
�إ�شر�ئيلية  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �أردن����ي����ة 
خ���الل �لأي����ام �ل��ق��ادم��ة، وق���د �أثار 
�إخفاق  ب�شاأن  تكهنات  �لإلغاء  قر�ر 
ن��ت��ي��ج��ة متهد  ك�����ريي يف حت��ق��ي��ق 
لإطالق �ملفاو�شات من جديد بني 

�جلانبني.
ويف تعليقها على ذلك قالت �لإذ�عة 
�لعامة �لإ�شر�ئيلية �إن ف�شل كريي 
يف عقد موؤمتر �شحفي -ك��ان يتم 
�إىل  ي�شري  ع��م��ان-  ل��ه يف  �لرتيب 
��شتمر�ر �لعقبات �لتي تعيق طريق 

�ملفاو�شات.

تقرير ينتقد جتاوزات 
اجلي�ص وجمازر يف نيجرييا 

•• الغو�س-ا.ف.ب:

�د�ن تقرير �عدته �ل�شرطة وذكرته 
حلقوق  �لنيجريية  �للجنة  �م�س 
�لنيجريي  �جل��ي�����س  �ن  �لن�����ش��ان 
�طلق �لنار على �جلميع حتى على 
�حل���ي���و�ن���ات خ���الل ع��م��ل��ي��ة د�مية 
���ش��ن��ه��ا ع��ل��ى ب��اغ��ا يف ���ش��م��ال �شرق 

نيجرييا يف ني�شان �بريل.
و������ش����اف �ل��ت��ق��ري��ر �����ش���ت���ن���اد� �ىل 
�ل�شرطة �ن �جلنود �حرقو� خالل 
ه��ج��وم ع��ل��ى ت��ل��ك �ل��ب��ل��دة خم�شة 
�حد  ملقتل  �نتقاما  بكاملها  �حياء 

زمالئهم.
ويف 16 ني�شان �بريل �شقط 187 
�ل�����ش��ل��ي��ب �لحمر  ق��ت��ي��ال، ح�����ش��ب 
و228 بينهم �لعديد من �ملدنيني 
جمل�س  يف  ع�����ش��و  ن���ائ���ب  ح�����ش��ب 
ب��ني �جلي�س  �ل�����ش��ي��وخ، يف م��ع��ارك 
وع��ن��ا���ش��ر م��ف��ر���ش��ة م��ن جماعة 
ب��وك��و ح���ر�م يف ب��اغ��ا ع��ل��ى �شفاف 

بحرية ت�شاد.
 37 �شقوط  ع��ن  �جلي�س  وحت��دث 
��شالميون  منهم  ث��الث��ون  قتيال، 
�ن  ونفى  وج��ن��دي،  مدنيني  و�شتة 
يكون �حرق تلك �لحياء موؤكد� �ن 
�ل�شالميني هم من ��شرمو� �لنار 
��شتمر حتى  �ل��ذي  �لتدخل  خالل 

�بريل. ني�شان   17
�لذي  �ل�شرطة  تقرير  ين�شر  ومل 
حتدثت عنه جلنة حقوق �لن�شان 

حتى �لن.
وذكر �لتقرير �لذي ح�شلت وكالة 
�ن  منه  ن�شخة  على  بر�س  فر�ن�س 
�ل�شرطة حتدثت �ي�شا عن �شقوط 
�ذ�  ما  تو�شح  �ن  بدون  قتيال   37

كانو� مدنيني �م ل.

حما�ص تعزز تواجدها الأمني على حدود م�شر 
•• غزة-ا.ف.ب:

�علنت وز�رة �لد�خلية و�لمن �لوطني يف حكومة حما�س �م�س �نها عززت 
�أمن  ل�شمان  غ��زة وم�شر  �لمني على ط��ول �حل��دود بني قطاع  تو�جدها 
وقال   . �شعبنا  بابناء  �ملرب�شني  على  �لفر�شة  وتفويت  �حل��دود  و�شالمة 
�لعقيد طارق �بو ها�شم قائد �ملنطقة �جلنوبية يف �لمن �لوطني يف ت�شريح 
�شحايف على موقع وز�رة �لد�خلية و�لمن �لوطني �لتابعة حلكومة حما�س 
على  �لفر�شة  وتفويت  �حل��دود  و�شالمة  �أم��ن  ل�شمان  �لنت�شار  هذ�  ياأتي 
�ملرب�شني باأبناء �شعبنا . و��شاف �لعقيد �أبو ها�شم �أن هذه �خلطوة تاأتي 
بع�س  من  �مل�شرية  �حل��دود  على  �لأمنية  �لأو�شاع  ��شتغالل  عدم  ل�شمان 
قطاع  �إىل  �ملدمر  �لترمال  وحبوب  �ملخدر�ت  �إدخ��ال  على  للعمل  �ملهربني 

غزة من جهة وعدم �لزج بالقطاع يف �ل�شاأن �مل�شري من جهة �أخرى .

املعار�شة ال�شورية تطالب 
ب�شربات مدرو�شة �شد النظام

•• عوا�صم-وكاالت:

دعت �ملعار�شة �ل�شورية �لدول �لد�عمة لها �إىل فر�س منطقة حظر جوي، 
عن  حديث  �أي  �أن  موؤكدة  �لنظام،  �شد  مدرو�شة  ع�شكرية  �شربات  وتوجيه 
لقوى  �لوطني  �لئتالف  و�شدد  �أ�شبح عبثيا،  �لأزم��ة  دولية حلل  موؤمتر�ت 
�لثورة و�ملعار�شة يف بيان على �حلاجة �ملا�شة �إىل قر�ر�ت �شريعة وفعالة من 
خالل �إجر�ء�ت ع�شكرية حا�شمة. و�عترب �لئتالف �أن تدخل كل من رو�شيا 
�أن �لهجوم على مدينة  و�إي��ر�ن يف دعم �لنظام بات و��شحا، و�أك��د �لئتالف 
حم�س �شينعك�س �شلبا على �جلهود �لدولية �ملتعلقة مبوؤمتر جنيف 2، كما 

دعا �ملجموعات �ملقاتلة �إىل �ل�شتنفار ب�شكل كامل لدعم مدينة حم�س.
�لهجوم  لوقف  �لتدخل  �ل��دويل من عدم  �ملجتمَع  وك��ان �جلي�ُس �حلر حذر 
على حم�س. وقال لوؤي �ملقد�د �ملن�شق �ل�شيا�شي و�لإعالمي للجي�س �حلر يف 
حديث ل� �لعربية �إنه يف حال عدم تدخل �ملجتمع �لدويل لوقف �لهجوم على 

حم�س فاإن �جلي�س �حلر غري معني مبوؤمتر جنيف 2 ولن ي�شارك فيه.
�جلنوبي يف  �ملتحلق  على ثالثة حم��اور؛  ��شتدت  �مل��ع��ارك  ف��اإن  �أم��ا ميد�نيا 
دم�شق، حيث ي�شعى �جلي�س �حلر لل�شيطرة على مقر�ت �أمنية للنظام وحزب 
�هلل وعلى حمور حم�س �ملحا�شرة وعند مطار دير �لزور �لع�شكري حيث قال 

�جلي�س �حلر �إنه حقق تقدما و�شيطر على نقاط عدة.
ويعي�س مطار دير �لزور �لع�شكري �أ�شر�س �ملعارك بني �جلي�س �حلر وقو�ت 
جي�س �لنظام �ملتقدمة �إليه من عدة جهات، وتقول �ملعار�شة �إن �جلي�س �حلر 
�أحرز يف �ل�شتباكات �لعنيفة تقدماً وبات ي�شيطر على عدة نقاط مهمة كانت 
من قبل بيد قو�ت �لنظام �أهمها بناء �مل�شمكة، فيما تقول �مل�شادر �إن �ملعارك 
��شتدت ليل �ل�شبت. ويف معركة �شم�س �لفر�ت، ��شتهدف �جلي�س �حلر �شور 
�أما يف دم�شق  �مل�شادر،  �لهاون قبل �قتحامه كما قالت نف�س  �ملطار بقذ�ئف 
�جلي�س  معارك  و��شتدت  �جلانبني.  بني  �لوطي�س  حامية  لت��ز�ل  فاملعارك 
�أمنية  م��ق��ر�ت  على  لل�شيطرة  �لنظام  ق��و�ت  م��ع  �جلنوبي  �ملتحلق  يف  �حل��ر 
�أمام  �ملتمركزة  �لأبينة  �للبناين يف  �هلل  بقو�ت حزب  �مل�شنودة  �لنظام  لقو�ت 
عبارة �لقابون، كما تقول م�شادر �ملعار�شة. وجتددت �ملعارك يف حم�س بعدما 
�لقدمية  �أحياء حم�س  كبري�ً، خا�شة على  �لنظام هجوماً جوياً  �شن جي�س 
�لنظام ق�شفت  ق��و�ت  �إن  مبا�شر  �شوريا  تقول  �لكبرية  �ل��د�ر  �ملحا�شرة، ويف 

�ملنطقة بالهاون وبالدبابات �ملنت�شرة يف كتيبة �ملدرعات غربي �ملدينة.

•• املنامة-وام:

دول  �مل�شرك بني  �ل���وز�ري  �ملجل�س  �جتماع  �أع��م��ال  �م�س  �ملنامة  ب��د�أت يف 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�لحتاد �لأوروبي يف دورته �ل� 23 
لل�شوؤون  �لدولة  وزير  �أنور بن حممد قرقا�س  �لدكتور  ..مب�شاركة معايل 
�خل��ارج��ي��ة �ل���ذي ي��ر�أ���س وف��د �ل��دول��ة. وذك���رت وك��ال��ة �أن��ب��اء �لبحرين بنا 
بن  �أح��م��د  ب��ن  خالد  �ل�شيخ  معايل  تر�أ�شه  �ل��ذي  �لجتماع  يف  ي�شارك  �أن��ه 
�حلالية  �ل���دورة  رئي�س  �لبحرين  مملكة  خارجية  وزي��ر  خليفة  �آل  حممد 
للمجل�س �لوز�ري ..�ل�شيدة كاثرين �آ�شنت �ملمثل �لأعلى لل�شوؤون �خلارجية 
وزر�ء  و�ملعايل  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �لأوروب��ي  �لحت��اد  يف  �لأمنية  و�ل�شيا�شات 
خارجية دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية. وياأتي �لجتماع �شمن 
مدى  على  عقدت  �لتي  �ل�شابقة  �لوز�رية  �لجتماعات  من  طويلة  �شل�شلة 
23 عاما منذ توقيع �تفاقية �لتعاون �لطارية عام 1988 بني �جلانبني 
من �أجل �إقامة عالقات تعاقدية ت�شهم يف تقوية �لتعاون �ل�شامل على قدم 
�لقت�شادية  �لتكتالت  �أكرب  من  تعترب�ن  �للتني  �ملجموعتني  بني  �مل�شاو�ة 
�مل�شلحة  لأ�ش�س  وفقا  �لقت�شادي  تطورهما  ودع��م  �لعامل  يف  و�لتجارية 

�ملتبادلة. 
وقد عقد وزر�ء خارجية دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لليلة 
معايل  �ل��ث��اين..مب�����ش��ارك��ة  �ل��ت�����ش��اوري  �جتماعهم  �مل��ن��ام��ة  يف  �ملا�شية  قبل 
�لدكتور عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين �أمني عام جمل�س �لتعاون. وذكرت 
وكالة �أنباء �لبحرين بنا �م�س �أن �لجتماع �لذي تر�أ�شه معايل �ل�شيخ خالد 
بن �أحمد بن حممد �آل خليفة وزير خارجية مملكة �لبحرين رئي�س �لدورة 

�حلالية للمجل�س �لوز�ري..ناق�س جدول �أعمال �لجتماع �لوز�ري �مل�شرك 
�ل� 23 بني دول جمل�س �لتعاون و�لحتاد �لأوروبي �لذي يبد�أ يف �لبحرين 
�ل�شورية  �لأزم����ة  �شعيد  على  �جل��اري��ة  �ل��ت��ط��ور�ت  �أه���م  بجانب   .. �ل��ي��وم 
وم�شاركة قو�ت حزب �هلل �للبناين يف قتال �ل�شعب �ل�شوري .. كما ��شتمع 
�ملجل�س �لوز�ري لتقرير �أمني عام جمل�س �لتعاون حول زيارته �لأخرية �إىل 
�لوطني  �لتو�فق  �لثانية حلو�ر  �ملرحلة  تنفيذ  ملتابعة  �ليمنية  �جلمهورية 
�لجتماع  ختام  يف  �شدر  بيان  يف  �ملجتمعون  وق��دم  �خلليجية.  �ملبادرة  من 
�آل  حمد  بن  متيم  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �شادق 
ثاين مبنا�شبة توليه مقاليد �حلكم يف دولة قطر . ورحب �ملجل�س بقر�ر 
�إح��ال��ة ملف  ب��الإج��م��اع  ق��رر  �ل���ذي   2013/2107 �لأم���ن رق��م  جمل�س 
�ملتحدة  �لأمم  بعثة  �إىل  �لكويتية  �ملمتلكات  و�إع���ادة  و�ملفقودين  �لأ���ش��رى 
�لف�شل  م��ن  ب��دل  �ل�����ش��اد���س  �لف�شل  ي��ون��ام��ي حت��ت  �ل��ع��ر�ق  يف  للم�شاعدة 
�ل�شابع من ميثاق �لأمم �ملتحدة ملتابعة هذ� �مللف و جاء ذلك ثمرة للتطور 
�لإيجابي للعالقات بني دولة �لكويت وجمهورية �لعر�ق. وتطرق �ملجل�س 
��شتمر�ر  �لبالغ جتاه  قلقه  �شوريا معربا عن  �لأح��د�ث يف  م�شتجد�ت  �ىل 
�ل��دم��اء و�لتهجري  �إر�ق���ة  وت��و����ش��ل  �لأم��ن��ي��ة و�لإن�شانية  �لأو���ش��اع  ت��ده��ور 
�هلل  حزب  تدخل  ��شتمر�ر  �ملجل�س  و�أد�ن  كافة  �شوريا  �أرج��اء  يف  و�لتدمري 
و�لقو�ت �لأخرى �لتي تقاتل �شد �ل�شعب �ل�شوري �ل�شقيق. ودعا �إىل و�شع 
حد لهذ� �لتدخل �لذي �شيكون معيقا للجهود �ملبذولة لعقد موؤمتر جنيف 
2 . وهناأ �ملجل�س �لوز�ري فخامة �لرئي�س �لإير�ين �ملنتخب �لدكتور ح�شن 
و�جلمهورية  �لتعاون  جمل�س  دول  بني  �لعالقات  �أهمية  م��وؤك��د�  روح��اين 

�لإ�شالمية �لإير�نية لتعزيز �أمن و��شتقر�ر و�زدهار �ملنطقة. 
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العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/766   جت جز   - م ت- ب- اأظ

مدعى/ �ل�شايع لتاجري �ل�شيار�ت بوكالة ب�شار  ريا�س بركة �جلن�شية: �لمار�ت 
باك�شتان    �جلن�شية:  خان  �شرفر��س  حممد  خان  �شريار  حممد  عليه:  مدعي 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 96080 درهم �ملطلوب �عالنه /حممد 
حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  �شرفر��س  حممد  خان  �شريار 
�ملو�فق  �ملحكمة يوم �خلمي�س  �ملذكورة �عاله وحددت  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/04
�لكائنة �شخ�شيا   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/6/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/71   جت جز  - م ت- ب- اأظ

�شامل  �شاحبها  وميثلها  بابوظبي  �ل�شيار�ت  لتاأجري  ماملو  موؤ�ش�شة  مدعى/ 
حممد عبيد �لكعبي �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: هز�ع �شامل جمعان حيده 
�جلن�شية: �ليمن مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 3380 درهم  �ملطلوب �عالنه 
/هز�ع �شامل جمعان حيدة �جلن�شية: �ليمن   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
 2013/7/21 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
�مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/190   مد كل  - م ر- ب- اأظ

مدعى/ نوره علي حممد خويتم �ملنهايل �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: خالد ناجى 
حممد م�شيقر �شعد �لدين بن عمرو �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
�شعد  م�شيقر  حممد  ناجى  /خالد  �عالنه  �ملطلوب  درهم   130.000 وتعوي�س  مالية 
�لدين بن عمرو �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر)ب�شحيفة �لدعوى و�لت�شحيح 
�لو�رد بالطلب �ملقدم بجل�شة 2013/6/24( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحاً  �ل�شاعة  باحل�شور 
�لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/383   جت جز  - م ت- ب- اأظ

مدعى/ جو�شف جورج روث �جلن�شية: فرن�شا  مدعي عليه: غالب عبد�لرحمن 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  فل�شطني   �جلن�شية:  �شاوي�س  �بو  حممود 
مببلغ 29000 درهم �ملطلوب �عالنه /غالب عبد�لرحمن حممود �بو �شاوي�س 
�جلن�شية: فل�شطني   عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية    �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/706   جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�شمال  عليه:موؤ�ش�شة  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �خليمة  ر��س  بنك  مدعى/ 
�لو�دي للتكييف �ملركزي ملالكها/ �شامل �شعيد حممد �شعيد �لكعبي و�آخرون �جلن�شية: 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: �شحة وثبوت �حلجز �لتحفظي على مبلغ وقدره 445445 
درهم  �ملطلوب �عالنه /موؤ�ش�شة �شمال �لو�دي للتكييف �ملركزي ملالكها/ �شامل �شعيد 
حممد �شعيد �لكعبي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/14 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1110   جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�حمد  �شامل  عليه:ع�شو�ن  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �لحتاد  بنك  مدعى/ 
و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ملن�شوري  جابر  عبيد 
�ملن�شوري  جابر  عبيد  �حمد  �شامل  /ع�شو�ن  �عالنه  �ملطلوب  درهم   1262553 �حلجز 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/96   م�ستعجل- م ر- ب - اأظ

مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لقبي�شي  �شلهوم  مبارك  جمعة  عتيق  مدعى/ 
حممد  �ني�س  وعنها/  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لبكري  موؤ�ش�شة  عليه: 
�عالنه  �ملطلوب  بالغ�شب  طرد  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  نا�شر 
نا�شر  حممد  �ني�س  وعنها/  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لبكري  /موؤ�ش�شة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/14 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
المور امل�ستعجلة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1516/ 2012 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : �بر�هيم علي �حمد ح�شن �لغربي �جلن�شية: �لمار�ت �مل�شتاأنف 
 : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �مل�شت�شفيات  لد�رة  عليه:�شمارت 
تعديل �حلكم يف �مل�شتحقات �لعمالية �ملطلوب �عالنه/�شمارت لد�رة �مل�شت�شفيات 
�جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر)بورود تقرير(  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
2012/1516 عمايل - م ع- �س -�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/7/10
�لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد 

�جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/940 - جت كل-م ت -ب -اأظ  

مدعى  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  لالت�شالت-�ت�شالت  �لم��ار�ت  مدعى/موؤ�ش�شة 
عليه: حميد ر��شد �لهويل �ل�شويدي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
�لهويل  ر��شد  �عالنه/ حميد  �ملطلوب  دره��م  مالية   119.201.65   مطالبة 
�ل�شويدي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملو�فق 2013/7/7 موعد� لنظر  �ملحكمة يوم �لحد  �ملذكورة �عاله وح��ددت 
�لد�ئرة  �م���ام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�  �ل��دع��وى 
�خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك  �ي��د�ع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ :2013/6/26
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �لثنني 1 يوليو 2013 �لعدد 10832      

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/55 )مدين جزئي  (
 بوا�سطة الن�سر جمددة من ال�سطب

عزت  عليه/  �مل��دع��ى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�م  ك  �مل��دع��ي/م��ك��ت��ب  �ق���ام  م�شري  -جن�شيته:  �ب��ر�ه��ي��م  حممد  عبد�لرحمن 
عجمان  عنو�نه:  جن�شيته:  �لك��رب  نور  م��ر�د  وحيد  وميثلها  �ل�شيار�ت  لتاجري 
- �ل�شناعية �لقدمية - �شارع غلغا  �لدعوى برقم 2013/55 - مدين جزئي - 
عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 80.000 درهم فانت مكلف باحل�شور �مام 
�و بو��شطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا 
�ملو�فق يوم 5 من �شهر �غ�شط�س ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف  �ل�شاعة 8.30  يف 

�لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/30
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/704 )عمايل جزئي  ( بوا�سطة الن�سر

فين�س  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
���ش��ودوري مظفار  �ح��م��د  ري��ح��ان  �مل��دع��ي/�ب��و  �ق���ام   - �لعامة  �ل�شيانة  مل��ق��اولت 
�جلن�شية: عنو�نه: عجمان- �ل�شناعية �جلديدة 05552363711   �لدعوى برقم 
2013/704 - عمايل جزئي - عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 19240 درهم+ 
�لفائدة بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام + �لر�شوم و�مل�شاريف.  
�و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  فانت 
بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 9.00 �ملو�فق يوم 15 من �شهر يوليو ل�شنة 

2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/26
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/535 ك.ع.غ
�نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/  تقدم �يل 

فاطمة يو�شف �شليمان �لمريي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )الفرحة لتجارة لوازم اخلياطة(  
 )60174( �مل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�شة 
علي  ح�شن  ع��ب��د�هلل  �ىل:ح�شن  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  لدىغرفة  و�مل�شجل 
بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  �لزرعوين 
من  ��شبوعني  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/541 ك.ع.غ
و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  �يل  تقدم   
�شامل حممد م��ر�د �بوبكر �جلن�شية: �لم���ار�ت   وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف 
لوجي�شتك�ش/ذ.م.م   وار  كي  )بي  �لتجاري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر 
�مللف )58065(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  د�ئ��رة  و�ملرخ�شة من    )
و�مل�شجل لدىغرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل:�ل�شيخ/ عبد�هلل بن �شقر بن 
ر��شد �لنعيمي �جلن�شية: �لمار�ت مبو�فقة: حممد �ليا�س حممد وقا�س �جلن�شية: 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  باك�شتان  �جلن�شية:  يو�شف  حممد  ن�شرين  باك�شتان 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/233 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وطلب  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  �لعلي  �لقيو�ين  �بر�هيم  �حمد  عبد�هلل 
و�ملرخ�شة  على حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )خمبز الريف  (  
و�مل�شجل   )58069( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من 
لدىغرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد / عبد�هلل علي خلفان �حمد 
�لعدل  �لكاتب  بان  �لم��ار�ت  ليكن معلوما للجميع  �لنعيمي �جلن�شية:  بخيت 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/229 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/

�لت�شديق على حم��رر يت�شمن  �لم���ار�ت وطلب  �ه��ن حممد �جلن�شية:  ك��ربى 
و�ملرخ�شة    ) اللكرتونيات  لتجارة  )ميثاء  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل 
و�مل�شجل   )42679( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من 
�شامل  �شعيد  �شامل  �ل�شيد:خمي�س  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  لدىغرفة 
�حلكيم �جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/528 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/فاطمة 
عبد�لرحمن ماجد �ملعي �ملهريي �جلن�شية: �لم��ار�ت   وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
  ) العامة/ذ.م.م  للتجارة  )او�شيان  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )51348( و�مل�شجل 
لدىغرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:حممد �شالح عامر ح�شني �ل�شوجع 
�جلن�شية: �لمار�ت مبو�فقة: فينود �شا�شيدر�ن �شا�شيكال �جلن�شية: �لهند بري نيديت 
ماك�شيميانو تريند�د �جلن�شية: �لهند  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
��شبوعني من تاريخ  �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء  �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2013/202    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد /حممد عو�س �هلل عبد�جلو�د عو�س �هلل- م�شري 
عبد�جلو�د  �هلل  عو�س  �حمد  �ل�شيد/  �ىل   )%50( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  �جلن�شية  
عو�س �هلل- م�شري �جلن�شية يف ) �حمد عو�س �هلل ملقاولت �لنجارة �مل�شلحة( مبوجب 
�ىل  �عمال  �شر�كة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تعديل  مت   : تعديالت   )542396( رقم  رخ�شة 
ودخول  خدمات  وكيل  �ن�شحاب  ومت  خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  �ىل  خدمات  وكيل 
�آخر.   وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف 
�شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

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

مبقر دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة ال�سناعية

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1    

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/

�لت�شديق      وط��ل��ب  �لم����ار�ت  �جلن�شية:  �لبلو�شي  ح�شني  ع��ب��د�هلل  حممد  علي 
على حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ل�شم �لتجاري )املتميز لت�شليح والرتكيب 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�س     ) ال�شيارات  وميزان  الطــارات 
د�ئرة  يف   1193/3/29 بتاريخ  �ل�شادر   551502 رقم  جتارية  رخ�شة  �ل�شارقة  يف 
كرميي  حممد  �بر�هيم  حممد   / �ل�شيد  �ىل  بخورفكان   �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  بان  �ير�ن ليكن معلوما للجميع  �جلن�شية: 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�شان  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل   

مكتب خورفكان الحتادية البتدائية   

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/361   جت جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �آمال بنت 
�حلبيب �لن�شر�وي �جلن�شية: تون�س  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 35.902.40 
بنت  �آمال  �عالنه/   �ملطلوب   2011/12/20 تاريخ  من   %2.49 �تفاقية  فائدة  درهم 
�حلبيب �لن�شر�وي �جلن�شية: تون�س عنو�نه: بالن�شر)بورود  تقرير �خلربة( حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/8 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 يف النزاع   2012/242 نزاع عقاري   

�ملتنازع: ه�شام حن�شايل
�ملتنازع �شدهما: �شينديكيت ديفيلوبر ليمتد /كامل خان �ن�شار علي

تكليفكم  تقرر  فقد  �عاله  �ليها  �مل�شار  �لدعوى  يف  خبري�  تعييني  �ىل  بال�شارة 
باعالن �ملدعى عليهما بالن�شر مبوجب �ل�شيغة �لتالية:�ملطلوب �عالنه: �شينديكيت 
نز�ع   2012/242 رقم  �لدعوى  �ملو�شوع:  علي  �نا�شر  خان  كامل  ليمتد/  ديفيلوبر 
عقاري.  بال�شارة �ىل تعييني خبري� يف �لدعوى �مل�شار �ليها �عاله فقد تقرر عقد 
ماك�س-  مبنى  �لثاين-  �لطابق  يف  �لكائن  مبكتبي  �خلربة  مو�شوع  لبحث  �جتماع 
جانب مركز �بوهيل- منطقة �بو هيل )مكتب رقم 4( وذلك يف �ل�شاعة �لثانية ع�شرة 

ظهر� بتاريخ 2013/7/2 لذ� يرجى �حل�شور يف �ملوعد �ملحدد.
اخلبري املهند�ش/ اح�شان ف�شل اهلل القنطار   

اعالن اجتماع خربة

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1097   عقاري  كلي                                      
�����س.ذ.م.م  جمهول حمل  �لقاب�شه لال�شتثمار  تعمري  ع��ل��ي��ه/1-   �مل��دع��ى  �ىل 
�لوليات  �ن��ك  ب��ه��اري- ب�شفته مالك ج��اف  �مل��دع��ي / مايكل  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
�ملتحدة �لمريكية وميثله: ها�شم حممد حمد�ن �جلمل قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بندب �خلبري و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/22 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1974   عمايل جزئي                                         

�ىل �ملدعى عليه/1-  توب �شتار للتنظيف و�خلدمات �لفنية-�س.ذ.م.م    جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد منري �ل�شالم حممد نعيم �لدين �شرد�ر    
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د 
)9878 درهم( و�لر�شوم  و�مل�شاريف. رقم �ل�شكوى )2013/143617(.  وحددت 
لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي   لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/619   عمايل جزئي                  

�ىل �ملحكوم عليه /1- موؤ�ش�شة �شعيد بن علي  بن لومية للمقاولت    جمهول حمل 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/5/8 يف �لدعوى  �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ علي طلبة حممد طلبة بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعى 
مبلغ )14056 (�ربعة ع�شر �لف و�شته وخم�شون درهما وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما 
يقابلها نقد� مامل يكن قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �آخر و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية عد� تعوي�س �لف�شل �لتع�شفي فمن تاريخ �شريورة 
�حلكم نهائيا- وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعى عليها باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت 
�ملدعى من ن�شيبه فيها،  ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  ن  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 
با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1035  ا�ستئناف جتاري

م  )�س  �لعامة  للتجارة  �نرنا�شيونال  -فاريان   1  / �ملدخل  �ىل �خل�شم 
ح(  2- غالم ر�شا نا�شر ��شدى  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف 
/كاظم ح�شني فرخ  وميثله: بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل   قد ��شتاأنف 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/1688 جتاري كلي   بتاريخ 
2012/8/7 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/31 �ل�شاعة 
�و  ch2D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم  10.00 �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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دول جتلي رعاياها واعتقال م�شلحني يف عدة حمافظات م�شرية

�شحف: م�شر متر بفرتة ع�شيبة والعامل العربي ينتظر خيارها 
•• وا�صنطن-لندن-وكاالت: 

�ل�شحف  �ه��ت��م��ت  م��ت��وق��ع  ه���و  ك��م��ا 
و�لربيطانية مبا يجري  �لأمريكية 
يف م�����ش��ر �ل���ي���وم، وت��ن��اول��ت ذل���ك يف 
و�لتعليقات،  �لإخ��ب��اري��ة  ت��ق��اري��ره��ا 
بفرة  متر  م�شر  �أن  على  و�أجمعت 
مبا  �ل��ت��ك��ه��ن  �ل�����ش��ع��ب  م���ن  ع�شيبة 

�شتنتهي �إليه.
وق���ال���ت غ����اردي����ان �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �إن 
م�����ش��ري م�����ش��ر مل ي��ك��ن جم��ه��ول يف 
2011 مثلما  ث��ورة  �أي حلظة منذ 
حول  �ل�شائعات  تكر�ر  مع  �ليوم  هو 

�حتمال تدخل �جلي�س.
ب��ني موؤيدي  �أن �خل���الف  و�أ���ش��اف��ت 
ومعار�شيه  مر�شي  حممد  �لرئي�س 
كان قد متحور حول �شرورة �حر�م 
مقابل  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة  �ل�����ش��رع��ي��ة 
�شرورة تنحيه ب�شبب �أنه مل يحرم 
عليها  تعتمد  �ل��ت��ي  �لأو����ش���ع  �ل��ق��ي��م 

�لدميقر�طية �لناجحة .
�جلانبني  ب��ني  �لتوتر  ت�شاعد  لكن 
جت�����اوز ه����ذ� �خل�����الف وب������د�أ ياأخذ 
ك���م���ا قالت  �أي���دي���ول���وج���ي���ا،  ط���اب���ع���ا 
�ملتخ�ش�س يف  �إىل  غارديان. ون�شبت 
خليل  �مل�شرية  �ل�شيا�شية  �ل�����ش��وؤون 
�لعناين قوله �إن �أزمة م�شر �لر�هنة 
�لذي  �ل�شيا�شي  �خل���الف  جت����اوزت 
�لتناف�س  �إط�����ار  يف  ت��ف�����ش��ريه  مي��ك��ن 

�لدميقر�طي.
مدير  ع��ن  �أي�شا  �ل�شحيفة  ونقلت 
باملجل�س  �حل����ري����ري  رف���ي���ق  م���رك���ز 
د�ن  مي�شيلي  �لأم��ريك��ي  �لأطلنطي 
قوله �إن �ل�شر�ع يف م�شر لي�س بني 
و�لإ�شالميني،  �لعلمانيني  ق��وت��ني: 
ب��ل ب��ني ث��الث ق���وى، وه��ي �لقوتان 

حالت �ل�شرورة �لق�شوى. و�أر�شلت 
رعاياها  لنقل  خا�شة  ط��ائ��رة  قطر 
�لر�غبني مبغادرة م�شر. وقد عادت 
متطابقة  م�����ش��ادر  -وف����ق  �ل��ط��ائ��رة 
�شباح  من  مبكرة  �شاعة  يف  باملطار- 
متنها  وع���ل���ى  �ل����دوح����ة  �إىل  �م�������س 
ذلك،  �ىل  �ل��ق��ط��ري��ني.  م��ن   110
ظهر  بعد  �مل�شرية  �ل�شرطة  �علنت 
�ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ع���دة ��شخا�س  �م�����س 
وبحوزتهم ��شلحة يف عدة حمافظات 
. ففي �لقاهرة، قالت م�شادر �منية 
�ن �نفجار� وقع د�خل �شقة مبنطقة 
 3 قيام  وتبني  )ج��ن��وب(  بالب�شاتني 
بت�شنيع  و�ح�����دة  ع��ائ��ل��ة  م���ن  �ف�����ر�د 
متفجر�ت د�خل �ل�شقة ل�شتخد�مها 
فى �لتظاهرت . ويف منطقة �لعا�شر 
من رم�شان يف �شمال �لقاهرة، قالت 
�ل�����ش��رط��ة �ن��ه��ا �ل��ق��ت �ل��ق��ب�����س على 

�شخ�س وبحوزته �شالح وذخرية.
م�شادر  �ع��ل��ن��ت  �ل���ش��ك��ن��دري��ة،  ويف 
�لقب�س  �أل��ق��ت  �ل�����ش��رط��ة  �ن  �م��ن��ي��ة 
��شتقاللهم  �أثناء  �شخ�شا   17 على 
حافلة �شغرية وبحوزتهم كمية من 
على  �لتحفظ  �لنارية ومت  �لأ�شلحة 

�ل�شلحة وتولت �لنيابة �لتحقيق.
�لقب�س  �لمنية  �مل�شادر  �علنت  كما 
��شلحة  بحوزتهم  �شخ�شا   18 على 
�لقاهرة- بطريق  وخرطو�س  نارية 

�ل�شكندرية �ل�شحر�وي .
�منية  م�شادر  �علنت  �ل�شوي�س،  ويف 
��شلحة  بد�خلها  �شيارة  قائد  �شبط 
من بينها مدفع �ر بي جي وذخائر .

ويف �ل�شلوم ب�شمال غرب م�شر قرب 
�ل�شرطة  �علنت  ليبيا  م��ع  �حل���دود 
توقيف �شخ�س بحوزته بندقية �لية 
كان يخفيها د�خل �شخان كهربائي .

�ت��ه��م��ت �أم��ريك��ا �أم�����س ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
يف  �مل�شري  �لرئي�س  لإبقاء  م��وؤ�م��رة 
�شاهني  ح�شن  عن  ونقلت  �ل�شلطة، 
�شحفي  م��وؤمت��ر  يف  بتمرد  �ل��ق��ي��ادي 
�مل�شلمون  و�لإخ�����و�ن  �أم��ريك��ا  ق��ول��ه 

�حتدو� لإ�شقاط �ل�شعب �مل�شري .
ك��م��ا �أ����ش���ارت �إىل �إع����الن ع�����ش��رة من 
�مل�شري  �ل�����ش��ورى  �أع�����ش��اء جم��ل�����س 
��شتقالتهم  �لإ���ش��الم��ي��ني  غ��ري  م��ن 
ل�  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  يف  �ملجل�س  من 
مترد . �أما لو�س �أجنلو�س تاميز فقد 
�لوطني  �لن�����ش��ج��ام  ف���رة  �إن  ق��ال��ت 
مب�شر �لتي دفعت �لنا�س �إىل �إجناز 
بنظام  و�لإط�����اح�����ة   2011 ث�����ورة 
�إىل  ول��ت  قد  مبارك  �ملخلوع ح�شني 
ي�شهد مطار  ذل��ك،  �ىل  رجعة.  غري 
��شتنفار  ح���ال���ة  �ل������دويل  �ل���ق���اه���رة 
�ل��ع��امل يف  ����ش��ت��م��ر�ر بع�س دول  م��ع 
�إج�����الء رع���اي���اه���ا م���ن م�����ش��ر خوفا 
 30 مظاهر�ت  تد�عيات  من  عليهم 
يونيو حزير�ن �لتي دعت �إليها قوى 
مطار  وع���رف    . �مل�شرية  �ملعار�شة 
�أم�������س �لأول  �ل��ق��اه��رة م��ن��ذ ���ش��ب��اح 
حركة مكثفة لإقالع طائر�ت مدنية 
م���ن ج��ن�����ش��ي��ات عربية  م���ئ���ات  ت��ق��ل 
و�أجنبية من بينهم عائالت عدد من 

موظفي �ل�شفارة �لأمريكية.
�أن  باملطار  وك�شفت م�شادر م�شوؤولة 
�إجالء  و��شلت  �لأمريكية  �ل�شفارة 
�أ����ش���ر �ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا ح��ي��ث غ���ادر 
�خلطوط  رح���الت  على  منهم  ع��دد 
�لفرن�شية و�لأملانية وم�شر للطري�ن 
�ملتجهة �إىل �أوروب��ا. كما غادرت �أ�شر 
ب�������ش���ف���ار�ت دول  ب��ع�����س �ل���ع���ام���ل���ني 
�خلليج �لعربي، �لتي دعت مو�طنيها 
يف  �إل  م�����ش��ر  �إىل  �ل�����ش��ف��ر  ع���دم  �إىل 

كيفية حتقيق ذلك، �شيتم بالتم�شك 
�أطاحت  �لتي  �لثورة  ب�شدق مببادئ 
ب���ن���ظ���ام �مل���خ���ل���وع ح�����ش��ن��ي م���ب���ارك. 
�إذ�  �أنه  �أي�شا من  وحذرت �ل�شحيفة 
�ل�شعب  من  ف�شيكون  مر�شي  تنحى 
تن�شيب حكومة مدنية و��شتمر�رها. 
حرفيا،  ت��ق��وى،  ل  م�شر  �إن  وق��ال��ت 
�ل�شيا�شية.  ق��و�ه��ا  تتقاتل  �أن  على 
خيارها،  ينتظر  �لعربي  �لعامل  و�إن 
�لتطور  بطيء  �لعربي  �لربيع  و�إن 

ينتظرها لالقتد�ء بها.
�أن  �إىل  ب��و���ش��ت  و����ش��ن��ط��ن  و�أ�����ش����ارت 
ور�ء  �لو�قفة  �مل�شرية  مت��رد  حركة 
مر�شي  �لرئي�س  �شد  �لحتجاجات 

�أ�شماه  ما  �إىل  بالإ�شافة  �ملذكورتان 
ب��ال��دول��ة �ل��ق��دمي��ة. و�أ����ش���ارت جميع 
�ل�شحف �إىل �زدح��ام مطار �لقاهرة 
ب�شبب  �خل�������ارج  �إىل  ب��امل�����ش��اف��ري��ن 
وقالت  �مل���ت���وق���ع���ة.  �ل����ش���ط���ر�ب���ات 
�إن  �فتتاحياتها  �إحدى  �ل�شحيفة يف 
�مل�شريني يتحدثون عن ثورة ثانية 
باأن  وعلقت  �لأوىل.  �ل��ث��ورة  لإك��م��ال 
ف��ق��د�ن �لبالد  ه��ذ� رمب��ا يت�شبب يف 
ك���ل م���ا م��ك��ا���ش��ب��ه��ا م���ن �ل���ث���ورة حتى 
�أن  م��ن  �ل�شحيفة  وح����ذرت  �ل��ي��وم. 
وعدم  �ملتناف�شة  قو�ها  بتوتر  م�شر 
و�مل�شاومة  �ل���ت���ن���ازل  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
�ل���دخ���ول يف مو�جهة  ع��ل��ى  م��ق��دم��ة 

ط��وي��ل��ة ورمب���ا ح���رب �أه��ل��ي��ة جترها 
عودتها  �أو  لها  نهاية  ل  فو�شى  �إىل 

�إىل قب�شة �جلي�س �حلديدية.
و�أ�شارت �إىل �ل�شرر �لذي �شيقع على 
يف  م�شر  �نزلقت  �إذ�  �ملنطقة  كامل 
�لديكتاتورية  �إىل  �أو عادت  �لفو�شى 
ن�����ظ�����ر� حل����ج����م م�������ش���ر �ل�������ش���ك���اين 
وكذلك  و�لفكري  �لثقايف  ونفوذها 
وقالت  �لعربي.  �لعامل  يف  �ل�شيا�شي 
بع�شهم مع  �مل�شريون  �إذ� جل�س  �إنه 
متفقون  �أن��ه��م  وج����دو�  رمب���ا  بع�س 
بقوة على مبد�أ يوحدهم، وهو �أنهم 
ب���الده���م. وما  �إىل خ���ري  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
وهو  و�شعوبته،  تعقيده  رغم  تبقى، 

ال�شتقطاب على اأ�شده يف ال�شحافة امل�شرية 
•• القاهرة-وكاالت:

�ل�شتعد�د�ت  �آخ��ر  �لأح��د  �م�س  �شباح  �ل�شادرة  �مل�شرية  �ل�شحف  ر�شدت 
و�لتوقعات لتظاهر�ت �أم�س �لذي دعت فيه قوي �شيا�شية معار�شة للنزول 
�لوفد  وت�شدر �شحيفة   . �لرئي�س حممد مر�شي  باإ�شقاط حكم  و�ملطالبة 
�لتابعة حلزب �لوفد، عنو�ن رئي�شي يقول �ليوم هو يوم �حل�شاب ، معتربة 
�أن مر�شي �أ�شل وخم�س �شور للحاكم �لديكتاتور و�أن ميادين �لثورة ��شتعدت 
ليوم �لتمرد �لكبري . و�أعدت �ل�شحيفة ملفا، �عتربت فيه م�شر خالل �لعام 
�ملا�شي �أ�شرية لالإخو�ن ، وحتدثت عن ع�شابة �ل�15 حول �لرئي�س ، فيما 
للرئي�س،  �مل��وؤي��دة  �لعدوية  ر�بعة  ميد�ن  لعت�شامات  تغطيتها  يف  �كتفت 
�ل�شرعية  حماية  وي��زع��م��ون  �لع�شي  ي�شهرون  باأنهم  �ملعت�شمني  بو�شف 
و�لعد�لة  �حل��ري��ة  ج��ري��دة  ج���اءت  �لنقي�س  ع��ل��ى  �مل�����ش��ري��ني.  وي��ت��وع��دون 

جريدة �حلزب �حلاكم، �لتي �أد�نت �لتظاهر�ت و�ملعار�شني �شو�ء من خالل 
وتركيا، و�حلديث  و�ملقارنة بني معار�شة م�شر  و�لثو�ر  للن�شطاء  �شهاد�ت 
عن �متالء ميد�ن �لتحرير ب�شورة �لرئي�س �ملخلوع حممد ح�شني مبارك، 
و�ل�شتباكات بالأيدي يف موؤمتر مترد. وتو�شعت �ل�شحيفة يف ن�شر كلمات 
�ملوؤيدين للرئي�س، و�حلديث عن تز�يد �ملعت�شمني مبيد�ن ر�بعة �لعدوية، 
ودعم  �ملولوتوف  وف�شح معار�شة  �لفلول  �إ�شقاط  يريد  �ل�شعب  �أن  موؤكدة 
وجها  �عتربته  ما  �جلريدة  و�أب���رزت  �لرئي�شي.  عنو�نها  بح�شب  �ل�شرعية 
�إيجابيا لإجناز�ت �لنظام، من خالل �لر�جع يف �أزمة �لبنزين و�لطو�بري، 
و�لطو�رئ �لتي �أعلنت مبختلف موؤ�ش�شات �لدولة لتقدمي �خلدمات �ليوم 
و�لأخبار  �لأه��ر�م  �لقومية خ�شو�شا جريدتي  �ل�شحافة  وبدت  للجمهور. 
�لرئي�شي  �لأه��ر�م عنو�نها  �أهلية، فكتبت  �لوقوع يف حرب  منحازة ملخاوف 
م�شر يف قب�شة �خلوف ، وكتبت �لأخبار م�شر فوق فوهة بركان ، وتعهدت 

دون  �حليادية  و�لتغطية  لل�شعب  بالنحياز  �لأويل  �شفحتها  على  �لأخبار 
�نحياز لف�شيل بعينه. و�أبرزت �ل�شحيفتان حتذير�ت خمتلف �جلهات من 
��شتباكات متوقع حدوثها بني �ملعار�شني و�ملوؤيدين، كتحذير �شيخ �لأزهر، 
�لثاين  تو��شرو�س  �لبابا  ودع���وة  ح���ر�م،  �ل�شالح  حمل  ب��اأن  �ملفتي  وف��ت��وي 
لل�شالة من �أجل م�شر، �إ�شافة ملخاوف �جلهات �خلارجية لنتائج تظاهر�ت 
�مل��ق��الت �إىل نبذ �لعنف و�ل��ب��دء يف ح���و�ر وطني،  �ل��ي��وم. وت��ع��ددت دع���و�ت 
بينما جاءت �لتغطية �خلربية متو�زنة بني ��شتعد�د�ت كال �لفريقني من 
مطالعة  وتك�شف  �ملحافظات.  مبختلف  وح�شدهما  و�مل��وؤي��دي��ن  �ملعار�شني 
على  �ل�شابع  �ليوم  و   ، �ليوم  �مل�شري  من  كل  �تفاق  عن  �مل�شتقلة  �ل�شحف 
�لرئي�شية،  �لعناوين  �شو�ء من خالل  للرئي�س مر�شي،  �إعالن معار�شتهما 
وكتبت   ، للرئي�س  �أحمر  ك��ارت  �لرئي�شي  عنو�نها  يف  �ل�شابع  �ليوم  فاأعلنت 

�مل�شري �ليوم �مليادين ملر�شي : �شنة كفاية .

مر�شي .. رمز للنق�شام 
•• القاهرة-ا.ف.ب:

بعيد �نتخابه رئي�شا مل�شر يف حزير�ن يونيو 2012، �عتلى حممد مر�شي 
منرب ميد�ن �لتحرير ليتعهد �مام �لف �ملهنئني بانه �شيكون رئي�س جميع 
�مل�شريني . لكن بعد عام، يقر �ول رئي�س مدين و�ول ��شالمي يتوىل رئا�شة 
م�شر بان �لنق�شام يف �لبالد بلغ درجة تهدد �لوطن كله بحالة من �ل�شلل 
و�لفو�شى  متيز مر�شي خالل �ل�شهر �لوىل من وليته �لرئا�شية باطاللته 
وب�شاطة ت�شرفاته ونربته �خلطابية �ملفهومة. لكن جدر�ن �لقاهرة �ليوم 
مقدم  �ن  كما   . �مل�شري  �لرئي�س  عن  �شلبلية  كاريكاتورية  بر�شوم  مغطاة 
��شهر برنامج تلفزيوين �شاخر يف �لعامل �لعربي با�شم يو�شف ل يفوت حلقة 
�لفريق  �شخط  يثري  ما  مر�شي،  من  وي�شخر  �ل  �ل�شبوعي  برناجمه  من 
�حلاكم. ويعلن هذ� �لقيادي �ل�شابق يف حركة �لخو�ن �مل�شلمني �لبالغ من 
�لعمر 62 عاما، دفاعه عن �ل�شعار�ت �لدميوقر�طية للثورة �لتي �طاحت 
رغم  ع��ل��ى   2011 ف��رب�ي��ر  ���ش��ب��اط  يف  م��ب��ارك  ح�شني  �ل�����ش��اب��ق  بالرئي�س 

بد�يات  يف  حلركته  �خلجولة  �مل�شاركة 
�ن  على  �ن�شاره  وي�شدد  �لثورة.  هذه 
فوزه  م��ن  ���ش��رع��ي��ت��ه  ي�شتمد  م��ر���ش��ي 
باول �نتخابات رئا�شية حرة يف تاريخ 
�لبالد و�ن �مل�شاكل �مل�شتفحلة يف م�شر 
�قت�شادي  وت��ع��ر  �د�ري  ف�����ش��اد  م���ن 
موروثة  ك��ل��ه��ا  م��ذه��ب��ي��ة،  وت����وت����ر�ت 
م��ن ���ش��ن��و�ت طويلة م��ن �حل��ك��م قبل 
خ�شومه  �ن  �ل  �حلكم.  �ىل  و�شوله 
يتهمونه بال�شعي �ىل فر�س �ل�شريعة 
�ل�شالمية و�لعودة �ىل نظام م�شتبد 
ع��و���ش��ا ع���ن ق���ي���ادة �ل���ب���الد يف �جتاه 
�لدميوقر�طية و�لتقدم �لقت�شادي. 

ويرى �لبع�س فيه فرعونا جديد� ، يف 
�مل�شلمني  �ل�شيا�شي لالخو�ن  بانه جمرد ظل للمكتب  حني يتهمه �خرون 
ينفذ �و�مر �ملر�شد �لعلى للحركة حممد بديع. ويف �ب �غ�شط�س 2012، 
حاول مر�شي �خ�شاع �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية �لتي حاولت ممار�شة و�شاية على 
�ملجل�س  رئي�س  طنطاوي  ح�شني  �مل�شري  �حالة  خالل  من  وذل��ك  حكومته، 
�لقادة  ع��اد  �لتكتم،  من  ف��رة  وبعد  �لتقاعد.  �ىل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعلى 
ل�شتقر�ر  �ل�شا�شيون  �ل�شامنون  بانهم  ليذكرو�  �مل�شريون  �لع�شكريون 

�لبالد يف حال حتولت �لتوتر�ت �ل�شيا�شية �ىل �نفالت �مني كبري.

م�شر  ميادين  يف  اإ�شعاف  �شيارة   1979
•• القاهرة-االأنا�صول:

درجة  ورف��ع  �ل��ط��و�رئ  حالة  �لأح���د،  �م�س  �مل�شرية،  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
قبل  �لبالد؛  مناطق  مبختلف  �مل�شت�شفيات  جميع  يف  �لق�شوى  �ل�شتعد�د 
بيان  يف  �ل���وز�رة  و�أ�شافت  �م�س.  للحكم  و�ملعار�شني  �ملوؤيدين  مظاهر�ت 
ح�شلت مر��شلة �لأنا�شول على ن�شخة منه، �أنه دفعت، �م�س بعدد 1979 
�ملتظاهرين  �آلف  تدفق  ت�شهد  �لتي  �مليادين،  خمتلف  �إىل  �إ�شعاف  �شيارة 
مت  �لإ���ش��ع��اف  �شيار�ت  �أن  و�أو���ش��ح��ت  �لأوىل.  �ل�شباح  �شاعات  منذ  عليها، 
توزيعها على �أماكن �لتجمعات على م�شتوى �لبالد، ويف مقدمتها: ميد�ن 
�لقاهرة(،  )�شرقي  �لحتادية  ق�شر  وحميط  �لقاهرة(  )بو�شط  �لتحرير 
م�شر(،  )�شمال  �لإ�شكندرية  مبدينة  �إبر�هيم  �لقائد  ميد�ن  �إىل  �إ�شافة 
�إىل  �إ�شافة  �لقاهرة،  �لزقازيق، �شمال �شرق  �أحمد عر�بي مبدينة  وميد�ن 

بقية �مليادين و�أماكن �لتجمعات يف خمتلف مناطق �لبالد.

•• القاهرة-وكاالت: 

�ل�24  م����رور  ع��ق��ب  م�����ش��ر  تتنظر 
�شعبة  م��رح��ل��ة  �ل���ق���ادم���ة،  ���ش��اع��ة 
ت������اري������خ حت���ول���ه���ا  يف  وح����ا�����ش����م����ة 
�لدميقر�طي منذ �ندلع ثورة 25 
�لتي   2011 �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يناير 
�ل�شابق  �ل��رئ��ي�����س  ب��ن��ظ��ام  �أط���اح���ت 
بجماعة  وج����اءت  م���ب���ارك،  ح�شني 
�لإخو�ن �مل�شلمني �إىل �شدة �حلكم، 
وذل����ك م��ن خ���الل م��ظ��اه��ر�ت 30 
ي��ون��ي��و ح���زي���ر�ن �ل��ت��ي ت��اأم��ل قوى 
ماليني  ن�������زول  ف���ي���ه���ا  �مل���ع���ار����ش���ة 

�ملو�طنني �مل�شريني.
تخرج  �أن  دوليون  مر�قبون  وتوقع 
�ل�شلمية،  �إطار  �ملظاهر�ت عن  تلك 
ل��ت�����ش��ه��د ع��ن��ف��اً غ���ري م�����ش��ب��وق، قد 
بني  ��شتباكات  ل��وق��وع  �إم���ا  ي��ح��دث 
�مل��ع��ار���ش��ني و�أن�����ش��ار �ل��رئ��ي�����س من 
ج��م��اع��ات �ل��ت��ي��ار �لإ���ش��الم��ي، وهو 
�لثالثة  �لأي�������ام  خ����الل  ح����دث  م���ا 
�مل��ا���ش��ي��ة، و�إم���ا لن��د���ش��ا���س �أط���ر�ف 
�ل���ث���ال���ث، و�لتي  ب��ال��ط��رف  ���ش��م��ي��ت 
�أنها جمموعات  �إىل  ُي�شار  ما  د�ئماً 
من �لبلطجية، مدفوعة �لأجر من 

بقايا �لنظام �ل�شابق.
ه��ذه �لأي��ام لن تكون �شعبة فقط، 
�أي�شاً  ول��ك��ن��ه��ا  �مل��ر�ق��ب��ني،  بح�شب 
عو�قبها  يف  ح���ا����ش���م���ة،  ����ش���ت���ك���ون 
لأحد  و�لن��ت�����ش��ار  �لَغلبة  وحتقيق 
ما  وه��و  �ل�شيا�شية،  �للعبة  �أط��ر�ف 
وير�قبه  �مل�����ش��ري��ون  �إل��ي��ه  ي��ت��اأه��ب 
�ل���ع���رب و�ل����ع����امل، مل���ا ل��ل��ح��دث من 

تاأثري على �ملنطقة باأكملها.
من  �لأول  �ل���ع���ام  م����رور  ذك����رى  يف 
توليه �حلكم، جاءت مظاهر�ت قوى 
�لرئي�س  �شد  �لرئي�شية  �ملعار�شة 
للمطالبة  مر�شي  حممد  �مل�شري 
مبكرة  رئا�شية  �ن��ت��خ��اب��ات  ب��اإج��ر�ء 
�ل�شهور  ل��ه خ���الل  ب��ع��دم��ا وج��ه��ت 
�مل��ا���ش��ي��ة �ن���ت���ق���اد�ت ح�����ادة لأد�ئ�����ه 
�ل�شيا�شي، متهمة �إياه باأنه ل يتخذ 
قر�ر�ته مبعزل عن جماعة �لإخو�ن 
�مل�شلمني �لتي ينتمي �إليها، وبذلك 
مل يعد رئي�شا لكل �مل�شريني. لكن 
�لف�شيل  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء  ب��ت�����ش��ل��ي��ط 
 30 مل��ظ��اه��ر�ت  �لرئي�شي  �مل��ع��ار���س 
ي��ون��ي��و ح���زي���ر�ن، جن��د �أن��ه��ا حركة 

عنف �أخرى، مثل �أحد�ث �لحتادية 
�ملا�شي(  �لأول  ك��ان��ون  )دي�����ش��م��رب 
�لثانية  �ل��ذك��رى  و�أخ���رى وقعت يف 
من �لثورة، وجميعها ��شتباكات بني 
موؤيدين ومعار�شني، دون �أي تاأثري 
 28 �أنها خلفت  على �لأر���س �شوى 
معظمهم  �مل�شابني  وم��ئ��ات  قتيال 
للرئي�س  �مل��وؤي��دي��ن  �ع��ت��د�ء  نتيجة 

على �ملعار�شني له.
�أم����ا ع���ن م��وق��ف �جل��ي�����س، فيبقى 
عليه  تعلق  �ل���ذي  �ل���ره���ان  ت��دخ��ل��ه 
�مل��ع��ار���ش��ة �مل�����ش��ري��ة، ه��ي �لأخ����رى، 
ل�شاحلها،  �مل�شهد  �إن��ه��اء  يف  �آمالها 
وم���ا ي��دع��م ذل���ك �لن��ت��ظ��ار تاأويل 
عبد  �أول  �ل���ف���ري���ق  ت�������ش���ري���ح���ات 
ما  غ��ال��ب��اً  و�ل��ت��ي  �ل�شي�شي،  �ل��ف��ت��اح 
ما  د�ئماً  حيث  �أوج��ه،  حّمالة  تاأتي 
يجمع بني �أن �جلي�س لن يتدخل يف 
�مل�شهد �ل�شيا�شي وبني �أنه لن ي�شمح 
بحالة �ل�شتقطاب �أن ت�شتمر، لكن 
هذه �لت�شريحات ير�جع تاأثريها 
و�����ش����ط وق����ائ����ع �أخ���������رى، �إ������ش�����ار�ت 
يف  �لع�شكرية  للموؤ�ش�شة  �لرئي�س 
�جلي�س  ومر�قبة  �لأخ���ري،  خطابه 
حركة  �أي  لأن  ب���رق���ب  ي�����دور  مل���ا 
تدفع  �أن  �شاأنها  غري حم�شوبة من 
�لرئي�س بالإطاحة بعدد ل باأ�س به 

من �لقياد�ت.
�جلي�س  ل���ت���دخ���ل  ف���ه���م���ي  ورّج��������ح 
�شيناريوهني، �إما �أن ت�شتمر �ملوؤ�ش�شة 
يبقى  من�شبطة  كقيادة  �لع�شكرية 
�حليوية،  �ملن�شاآت  تاأمني  يف  دوره��ا 
ب���ني �شفوف  م���ن  ت��خ��رج  �أن  و�إم�����ا 
ترف�س  و����ش���ط���ى  ق����ي����ادة  �جل���ي�������س 
لإن���ه���اء م�شهد  �ل����ر�ه����ن،  �ل��و���ش��ع 
�لحتد�م، وهو ما مل يرجحه، حتى 
�لإ�شالمية  �لتيار�ت  ن��زول  حال  يف 
حلماية �شرعية �لرئي�س، فلن يكون 
رد فعل قوى، لأنه يف�شل  للجي�س 
قد  ما  وهو  �لطويل،  �لنف�س  حرب 
يتغري فجاأة، لتاأتي �لأحد�ث مبا ل 

يتوقعه �أحد.
�مل�شريني  ف��ان  ويف جميع �لح��و�ل 
ي�شعون �مال كبرية على �ن تنتهي 
فرة حكم �لخو�ن لملريرة لتنعم 
حقيقي  دمي��ق��ر�ط��ي  ب��ن��ظ��ام  م�شر 
ي����وؤم����ن ب���امل���و�ط���ن���ة وي���ج���م���ع بني 

�مل�شريني بدل من �ن يفرقهم.

يقول  مت��������رد(  )ح�����رك�����ة  ����ش���ع���ب���ي���ة 
�أ���ش��ت��اذ �لعلوم  ع��ن��ه��ا ط����ارق ف��ه��م��ي 
يف  �لأمريكية  باجلامعة  �ل�شيا�شية 
�إن��ه��ا رمب��ا ت��ك��ون �متد�د�  �ل��ق��اه��رة 
ثاين للثورة �مل�شرية، خا�شة بعدما 
�أحز�ب  من  �ملعار�شة  ق��وى  عجزت 
عمره  ك��ي��ان  يف  من�شوية  وت��ي��ار�ت 
ع����ام ج��ب��ه��ة �لإن����ق����اذ �ل��وط��ن��ي عن 
�مل�شري عن  للمو�طن  �إيجاد بديل 
�خلروج يف مليونيات متكررة، ترفع 
�لتي  �حلكومة  �إقالة  مثل  مطالب 
�مل�شريني،  حاجات  تلبية  يف  ف�شلت 
عبد  )طلعت  �ل��ع��ام  �لنائب  و�إق��ال��ة 
و�إجر�ء  �لرئي�س،  عينه  �ل��ذي  �هلل( 
تعديل على �لد�شتور �جلديد �لذي 
�ن�����ش��ح��ب��ت �مل��ع��ار���ش��ة م���ن �إع������د�ده 

و�نتقدت �لكثري من مو�ده.
��شتجابة من  تلق  �ملطالب مل  هذه 
حركة  فظهرت  �جل��دي��د،  �لرئي�س 
جديد�،  خ��ي��ار�  طرحت  �لتي  مت��رد 
دع���م���ت���ه ق�����ي�����اد�ت ج���ب���ه���ة �لإن����ق����اذ 
�ل���وط���ن���ي، وه����و ���ش��ح��ب �ل��ث��ق��ة من 
�ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري ع��رب ج��م��ع 15 
مليون توقيع �شعبي، ثم �لنطالق 
ملطالبة  �لحت������ادي������ة  ق�������ش���ر  �إىل 

�لرئي�س بالرحيل.
�أعلنت  �ل��ت��ي  �ل��ت��وق��ي��ع��ات  وت���و�ج���ه 
مت��رد ع��ن جمعها )�أك���ر م��ن 22 

و�أن�شار  �لإ�شالمية  �ل��ق��وى  فدفع 
لال�شتباك  م����ر�����ش����ي،  �ل���رئ���ي�������س 
كثري  وق��وع  يف  �شيت�شبب  و�ل�شد�م، 
و�لتي  �لأرو�ح،  وزه��ق  �ل��دم��اء،  من 
ي��ت��وق��ع خ���رب�ء �أن ت��ك��ون �أك���رب مما 
حدث يف ثورة يناير. طارق فهمي، 
�إن��ه يف حال  ق��ال  �ل�شيا�شي  �خلبري 
وقوع هذ �ل�شيناريو �شيلجاأ �لرئي�س 
و�ل�شرطة  �جل��ي�����س  ع��ل��ى  لل�شغط 
�لعنف، ويف حال  للنزول ومو�جهة 
رف�س �جلي�س ذلك، و�إ�شر�ره على 
�أن�شاره  �أن يقوم �لرئي�س مبطالبه 
تنازلت  ت���ق���دمي  �أو  ب��الن�����ش��ح��اب 
للمعار�شة، �شي�شطر �لرئي�س لأخذ 
موقف �ملتفرج حلني حتقيق �لغلبة 
�ملزعومة  ول�شرعيته  له  و�ل�شيطرة 
�إجر�ء�ت  عقب ذلك �شيقوم باتخاذ 
�ملتقاع�شني  ب��ه��ا  ي��ح��ي��ل  م��ب��ا���ش��رة 
ورمبا  �لتقاعد  �إىل  �ملوؤ�ش�شات  من 

�لإطاحة بهم.
جماعات  ن���زول  يف  فهمي  و����ش��ت��ن��د 
�لرئي�س،  لدعم  �لإ���ش��الم��ي  �لتيار 
�إىل ما هو �أكر من نزولهم �شابقاً 
�أم���ام ق�شر  �أح���د�ث عنف وقعت  يف 
�لحتادية يف دي�شمرب كانون �لأول 
8 ق���ت���ل���ى، حيث  �مل���ا����ش���ي خ���ل���ف���ت  
�لأخ���رية  بالت�شريحات  ��شت�شهد 
لقياد�ت �لتيار �لإ�شالمي �ملتطرفة 

مليون توقيع( خالفاً قانونياً حاد�ً 
حول مدى د�شتوريتها، حيث يعترب 
�أنه  �لقانونيني  �لفقهاء  م��ن  ع��دد 
للت�شور  ول  ل��ه��ا،  قانونيا  �شند  ل 
رئي�س  ت�����ويل  يف  ط���رح���ت���ه  �ل������ذي 
�شلطة  )�أعلى  �لد�شتورية  �ملحكمة 
ق�شائية يف م�شر( �حلكم يف �لفرة 
�حلملة  تعتمد  ف��ي��م��ا  �لن��ت��ق��ال��ي��ة، 
�لد�شتور  م��ن  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل����ادة  ع��ل��ى 
�ل�شيادة  �إن  ي��ق��ول  �ل����ذي  �جل��دي��د 
�شرح  ما  بح�شب  �مل�شري،  لل�شعب 
ب��ه حم��م��ود ب���در م��وؤ���ش�����س �حلملة. 
وجم�����رد ����ش��ت��ط��اع��ت��ه��ا ح�����ش��د هذ� 
��شتمارة  على  �ملوقعني  م��ن  �ل��ع��دد 
مترد فانها بذلك جنحت يف �إر�شال 
ر�شالة هامة للرئي�س مر�شي ب�شاأن 
�ملع�شلة  تبقى  لكن  �شرعيته،  تاآكل 
يف كيفية تعامل �أطر�ف رئي�شية هي 
�لتيار  وجماعات  �لرئا�شة  موؤ�ش�شة 
و�ل�شرطة،  و�جل��ي�����س  �لإ���ش��الم��ي، 
مع هذه �ملظاهر�ت، وهو ما �شيحدد 

حجم �لعنف �ملتوقع �أن يحدث.
�لتاأييد  ذل�����ك  �خ������رى  ج���ه���ة  م����ن 
ينبع  ك����ان  و�ن  م��ر���ش��ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
يرف�شها  �ل��ت��ي  جماعته  م��ن  فقط 
ي�شع  �ن�����ه  �ل  �مل�������ش���ري���ني  م��ع��ظ��م 
���ش��ي��ن��اري��و �لعنف  �ح��ت��م��ال��ي��ة وق����وع 
وموؤيديه،  �لرئي�س  معار�شي  ب��ني 

م��ن��ذ ف��ع��ال��ي��ة ن�����ش��رة ���ش��وري��ا �لذي 
�ملا�شي،  �لأ�شبوع  �لرئي�س  ح�شره 
و�أظ������ه������رت ف���ي���ه ت���ل���ك �ل����ت����ي����ار�ت 
�ل�شرعية،  ع��ن  للدفاع  ��شتعد�دها 
وم����ا ت����اله م���ن ت�����ش��ري��ح��ات ح���ادة 
وتكفريها،  �ملعار�شة  �شحق  ب�شاأن 

و�لدفاع عن �لرئي�س بالدماء.
�أحد  ت�����ش��ري��ح  �إىل  ف��ه��م��ي  و�أ�����ش����ار 
قياد�ت �جلماعة �لإ�شالمية مطلع 
�إ�شالمي  �ل�شهر �حل��ايل، وهي تيار 
�جلنوب  يف  ح���ا����ش���دة  ق����و�ع����د  ل����ه 
�جل��ه��اد يف  لتنظيم  ك��م��ا  �مل�����ش��ري، 
�شعبية  جلان  ت�شكيل  ب�شاأن  �شيناء، 
ت����ق����وم ب��������دور �ل�������ش���رط���ة يف ح���ال 
�أد�ء مهامها، وهو ما  تقاع�شها عن 

��شتنكرته قياد�ت �أمنية.
�لذي  �لت�شريح  هذ�  فهمي:  وتابع 
غ���ف���ل���ه �ل���ب���ع�������س ق����د ي���ح���ني وقت 
�ملوؤ�ش�شة  تقاع�س  ح��ال  يف  تنفيذه 
ملو�جهة  �ل���ن���زول  ع���ن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�أن  خا�شة  �لرئي�س،  ل�شالح  �لعنف 
خطابه  يف  �أر����ش���ل  نف�شه  �ل��رئ��ي�����س 
�لأخري �إ�شار�ت لكافة �أركان نظامه 
�لأعلى  و�لقائد  �لرئي�س،  هو  باأنه 
�لأوىل  �مل��رة  وهي  �مل�شلحة،  للقو�ت 
�أن يذكر ذلك بخطابه،  منذ توليه 
�لتيار  �نت�شار جمموعات  ويف حال 
�إنهاء  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا  �لإ����ش���الم���ي 
�حتمال  وه���و  ل�شاحلها  �مل��و�ج��ه��ة 
بكامل  �لرئي�س  �شيتحول  �شعيف، 
يتخذ  ورمب��ا  و�شالحياته  �شلطاته 
عدد� من �لإجر�ء�ت، ويقوم بتنقية 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ل����دول����ة م���ن �لإع�����الم 

و�لقت�شاد و�لأمن و�جلي�س.
بعيد�ً  �آخ��ري��ن،  �شيناريوهني  لكن 
ي��ب��ق��ي��ا حم���ل ترقب،  �ل��ع��ن��ف،  ع���ن 
ي�شتبق  �أن  ه���و  �لأول  �ل�����ش��ي��ن��اري��و 
بالقب�س  �ملظاهر�ت  تلك  �لرئي�س 
للقلق  �مل�����ث�����رية  �ل���ع���ن���ا����ش���ر  ع���ل���ى 
�لعنف،  ح����دوث  ق��ب��ل  ل��ه  بالن�شبة 
�ملعنية  �لأج��ه��زة  وذل��ك ع��ن طريق 
ب����دوره����ا، وت��ب��ق��ى �ح��ت��م��ال��ي��ة هذ� 
�ل�شيناريو �شعيفة، خا�شة مع وقوع 
��شتباكات بني موؤيدين ومعار�شني 
�أ���ش��ف��رت عن  �مل��ح��اف��ظ��ات  مبختلف 
قتلى ومئات �مل�شابني ومل يتحرك 
فاأن  �ل��ث��اين  �لرئي�س.و�ل�شيناريو 
مي���ر �حل����دث ���ش��اأن��ه ����ش���اأن �أح����د�ث 

حتليل اخباري: م�شر تبداأ اأياما �شعبة وحا�شمة 

اعتقال متهمني بقتل �شابط �شرطة يف �شيناء 
•• �صيناء-وكاالت:

�مل�شتبه  م��ن  ع��دد  على  �لقب�س  �أل��ق��ت  �ل�شرطة  �إن  م�شري  �أم��ن��ي  م�شدر  ق��ال 
�لذي  �لعميد حممد هاين  �شيناء  �شمال  �لد�خلية  وز�رة  بهم يف مقتل مفت�س 
خالل  نوعها  م��ن  عملية  ث��اين  يف  �لأول،  �أم�����س  جمهولون  م�شلحون  �غتاله 
�أن �مل�شتبه بهم �عتقلو� يف كمني بعد �شاعتني  �أ�شابيع.  و�أ�شاف �مل�شدر  ثالثة 
من �لهجوم، م�شري� �إىل �أنه يجري �لتحقيق معهم. وكان م�شلحون جمهولون 
قد �أطلقو� �لنار على �شيارة �لعميد هاين يف �أحد �شو�رع �لعري�س، مما �أدى �إىل 
�أ�شابيع، قتل جمهولون  قبل ثالثة  �أنه  يذكر  �شائقه بجروح..  و�إ�شابة  مقتله 
�لإرهاب  �إد�رة مكافحة  �ل��ذي كان يعمل يف  �شقرة  �أب��و  �ل�شرطة حممد  �شابط 
�لدويل بجهاز �لأمن �لوطني يف مدينة �لعري�س، بعدما ن�شبو� له كمينا خلف 

�إحدى �لبنايات.

ر�شمية  عمليات  غرفة   11
و�شعبية تتابع مظاهرات م�شر 

•• القاهرة-االنا�صول:

�لتي  �مل��ظ��اه��ر�ت  ملتابعة  و�شعبية  ر�شمية  عمليات  غرفة   11 م��ن  �أك��ر  ت�شكلت 
�نطلقت ع�شر �م�س يف مقدمتها، غرفة عمليات للرئا�شة، بح�شب �إح�شاء قامت 
�لرئا�شة  موؤ�ش�شة  و�شكلت  ر�شمية.   ر�شمية وغري  ملعلومات  ��شتناد�  �لنا�شول  به 
غرفة عمليات بق�شر �لقبة �لرئا�شي، بعيد� عن ق�شر �لحتادية �لرئا�شي �لذي 
يعتزم �ملتظاهرون �ملعار�شون حما�شرته، �شتكون معنية مبتابعة �شري �لتظاهر�ت 
�حلد�د،  وع�شام  �ل�شرقاوي  باكينام  �لرئي�س،  م�شاعدو  من  كل  عليها  وي�شرف 
�مل�شريني باخلارج، بح�شب  ل�شئون  �لرئي�س  �أمين علي م�شت�شار  �لدكتور  بجانب 
مع  �لرئا�شية  �لعمليات  غرفة  وتتو��شل  �مل�شرية.  �لرئا�شة  من  مقرب  م�شدر 
كما   ، و�ل��دف��اع  و�لد�خلية  �حلكومة  عمليات  غ��رف  مع  وكذلك  �ملحافظات  كافة 
تتلقي �لتقارير من كافة �أجهزة �لدولة، بح�شب �مل�شثدر نف�شه �لذي �أكد على �أن 
�لرئي�س حممد مر�شي يتابع �لأمر من د�ر �حلر�س �جلمهوري، بعيد� عن ق�شري 
و�لد�خلية  �لدفاع  وزي��ري  بكل من  مبا�شر  �ت�شال  علي  و�أن��ه  و�لقبة،  �لحت��ادي��ة 
ورئي�س �حلكومة. و�شكلت من جانبها وز�رة �لدفاع �مل�شرية غرفة عمليات بقيادة 
متابعة  علي  �لغرفة  وتعمل   ، �ل��دف��اع  وزي��ر  �ل�شي�شي،  �لفتاح  عبد  �أول  �لفريق 
تاأمني �ملن�شاأت �لعامة وكذلك �شري �لعمليات �لأمنية يف كافة �ملحافظات، بح�شب 
بد�أ منذ م�شاء �خلمي�س يف  �مل�شري قد  م�شدر ع�شكري م�شوؤول.  وكان �جلي�س 
تاأمني موؤ�ش�شات �لدولة ومد�خل �ملحافظات ، كما �شهد �ليومني �ملا�شيني عملية 
حا�شدة.   تظاهر�ت  ت�شهد  �ن  يتوقع  �لتي  لالأماكن  خا�شة  بالطائر�ت  مت�شيط 
�لع�شكري  �ملتحدث  ن�شر  حيث  �ملو�طنني  �شكاوي  مبتابعة  كذلك  �لغرفة  وتقوم 
�مل�شلحة  بالقو�ت  لال�شتغاثة  ط��و�رئ  و�رق��ام  �شاخنة  خلطوط  �أرق��ام   5 بالأم�س 
لكي يت�شل بها �مل�شريون وقت �حلاجة، بح�شب �مل�شدر �لع�شكري. وقال �مل�شدر 
نف�شه لالأنا�شول �أن �جلي�س �مل�شري �شتقوم بدورها يف حماية �ملو�طنني و�ملن�شاآت 
�لعامة و�أنها تفر�س �شيطرة كاملة علي �ملن�شاآت �لعامة و�حلكومية. ومع �نتقال 
لقر�ب  نظر�  �ل�شتثمار  هيئة  مقر  من  للعمل  �حلكومة  رئي�س  قنديل  ه�شام 
مقر جمل�س �لوزر�ء من ميد�ن �لتحرير حيث حميط �لتظاهر�ت و�لعت�شامات 
�ملعار�شة، فقد �شكل قنديل غرفة عمليات برئا�شة ملتابعة �لو�شع حلظة بلحظة، 
بح�شب رئا�شة �لوزر�ء. كما �شكلت وز�رة �لد�خلية غرفة عمليات خا�شة بالعملية 
�لأمن بكافة حمافظات �جلمهورية ، وكذلك متابعة عمليات �لتفتي�س و�لكمنة. 
عمليات  ملتابعة  عمليات  غرفة  �حلاكم  و�لعد�لة  �حلرية  ح��زب  �شكل  �ملقابل  ويف 
�لعتد�ء �ملحتملة علي مقر�ت �حلزب يف خمتلف �ملحافظات، بجانب م�شاركتهم يف 
غرفة عمليات �أخري للتيار�ت �ل�شالمية ملتابعة مظاهر�ت ر�بعة �لعدوية �ملوؤيدة 
ملر�شي، بح�شب م�شادر باحلزب.  كما �شكلت حملة مترد �لد�عية ملظاهر�ت �ليوم 
�شد مر�شي غرفة عمليات، هي �ل�شابعة من نوعها، وكذلك جبهة �لنقاذ �ملعار�شة 
وحركة 6 �بريل وكذلك جبهة �لقوي �لثورية �ملعار�شة، حيث �شكلت ثالث غرف 

عمليات �أخرى، ملتابعة خريطة �شري �لتظاهر�ت �لتي �علنت عنها من �لم�س.
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العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/787 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
�لمار�ت     �جلن�شية:  �ل�شوحمى  عمر  خمي�س  �حمد  �لتنفيذ/حممد  طالب 
�عالنه:   �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعقار�ت  لد�رة  ك�شب   : �شده  �ملنفذ 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعقار�ت  لد�رة  ك�شب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2012/722 
جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/18 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا  �لتنفيذ -�بوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1544 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ باك رويال للنقليات �لعامة  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2013/5/23م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاله ل�شالح / موؤ�ش�شة �يبال للنقليات �لعامة بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )49.876.00 
درهم ( ت�شعة و�ربعون �لفا وثمامنائة و�شتة و�شبعون درهما و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 5% �شويا من تاريخ رفع �لدعوى يف 2012/11/26 حتى �ل�شد�د �لتام مبا 
ل يجاوز �ملبلغ �ملحكوم به وت�شمينها  �لر�شوم و�مل�شاريف. �شدر بتوقيعي وختم 
يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/6/26 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1065 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ عمر �شلطان فرج �ملا�س �لزعابي  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2013/6/25م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
ل�شالح / �شركة �شو�عد للتوظيف )ذ.م.م( بالتايل:   حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 
بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 300.000 درهم ) ثالثمائة �لف 
درهم( مع �لفائدة �لتاخريية عن �ملبلغ �ملحكوم به �عاله وذلك بو�قع 5% �شنويا من 
�لتام مبا ل يجاوز  �ل�شد�د  �لق�شائية �حلا�شل يف 2013/4/22 وحتى  �ملطالبة  تاريخ 
��شل �لدين و�لزمته كذلك بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 20.000 درهم )ع�شرون 
دره��م مقابل  و 200  �لدعوى  وبالز�مه مب�شروفات  �ل�شرر  تعوي�شا عن  دره��م(  �لف 
�تعاب �ملحاماة.    �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/30  حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي                      
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
اعالن باحلكم يف الدعوى

رقم 2013/189 مدين جزئي
�لعنو�ن  حممد  غ��الم  حممد  �لدين  ��شالم  حممد  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ملو�فق 2013/6/26م قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  �نه  بالن�شر نعلمك 
�لطاف  ل�شالح / حممد  �ع��اله  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  �حلكمة 
حممد يو�شف ح�شني، بالتايل: حكمت �ملحكمة: بالز�م �ملدعى عليه بان 
يوؤدي للمدعى مبلغا وقدره  3500 درهم مع �مل�شاريف.  �شدر بتوقيعي 

وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/30 
القا�سي               
مدينه عامر العامري  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/471 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ يامن خان   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
2013/6/23م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاله ل�شالح / �شاحلا �شالما �شادي بالتايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغا وقدره 13865 
درهما و�لزمته بامل�شاريف منها مبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.     �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 
�ملو�فق 2013/6/27  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/903م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: �شركة ردهارت للديكور و�لعقار�ت
   �لعنو�ن  : بالن�شر 

 نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/3 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ �شعيد نا�شر جديد �ملن�شوري  حكمت �للجنة 
تاريخ  من  عليه  �مل�شتحقة  �لجرة  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعى  :بالز�م 
�شهريا  درهم  قدر  2800  �شهري  �يجار  بو�قع  2012/3/1 وحتى 2012/9/30 
و�مل�شاريف.  يكون �حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى 

مائة �لف درهم . �شدر  بتوقيعي وختم �لقلم بتاريخ 2013/6/30م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/141م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: علي ح�شني كاظم لري  
   �لعنو�ن  : �لعني- �ملعر�س- حي �لو�دي- �ل�شارع �لر�بع- رقم �لقطعة 5- 

عنو�ن �لق�شيمة 005-004-02-15 رقم �لقطعة 5- �شقة رقم 26  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/6/24 �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك   
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ خالد قا�شم �شلهب. لهذه �لأ�شباب: 
حكمت �للجنة: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ  25000 درهم ) 
خم�شة وع�شرين �لف درهم( و�لزمته بامل�شاريف.  �شدر بتوقيعي وختم �لقلم 

بتاريخ 2013/6/30م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/579م  

�شد/ موؤ�ش�شة �جليمي للنقل �لربي وخدمات �ل�شحن
 نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/17 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ بهي �لدين حممد �شليمان- 
م�شري حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ  �ربعة  �لف درهم و�مل�شاريف. حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما �عتبار� من  �ليوم �لتاي لت�شلمك هذ� �مل�شتند.
�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/18م.

القا�سي
د.ا�سامة عبدالعزيز 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1109   جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعى/ بنك �لحتاد �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه:�حمد ع�شكر ح�شني علي 
�لعبيديل �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة �حلجز 1693903 
درهم �ملطلوب �عالنه /�حمد ع�شكر ح�شني علي �لعبيديل �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
بالن�شر)باأ�شل �ل�شحيفة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/9 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/513   جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
حممد  علي  عليه:�شعيد  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لتجاري  �بوظبي  بنك  مدعى/ 
�حلاج جرب �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة �حلجز �لتحفظي 
بقيمة 131.849.00 درهم + فائدة قانونية �ملطلوب �عالنه /�شعيد علي حممد �حلاج 
جرب �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر   حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/7 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
�لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لد�ئرة �خلام�شة  �مام  8.30 �شباحاً  �ل�شاعة  باحل�شور 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   -
بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1453   جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعى/ �لبنك �لوطني �لعماين �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه:��شامه حممد خمتار 
�شامل بو ر��س �جلن�شية: م�شر   مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة �حلجز حتفظي 
بقيمة 13.092.24 درهم + 12% فائدة قانونية �ملطلوب �عالنه /��شامه حممد خمتار 
�شامل بو ر��س �جلن�شية: م�شر  عنو�نه: بالن�شر   حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/10 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1557   جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
�شوهاج  �شودري  /ليتون  بوكالة  �لعامة  للمقاولت  �لعرب  ذهب  موؤ�ش�شة  مدعى/ 
�جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:�شركة جنم �لبر�ء لنظمة �لتكييف ذ.م.م �جلن�شية: 
/�شركة  �عالنه  �ملطلوب  درهم     14.934 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
بالن�شر)علما  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لتكييف  لنظمة  �لبر�ء  جنم 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير(  بورود 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/7/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لثنني 
�شخ�شيا  �لكائنة     - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحاً 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/406   جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�لمار�ت  �جلن�شية:  بورين  ح�شن  ��شد  �ل�شيد/  وميثله  ليمتد  بنك  يونايتد  مدعى/ 
�حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لهند  �جلن�شية:  ��شماعيل  بيجم  عليه:طاهرة  مدعي 
بيجم  /طاهرة  �عالنه  �ملطلوب  قانونية  فائدة   %12  + بقيمة   73630 �حلجز  و�شحة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لهند   �جلن�شية:  ��شماعيل 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/10 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لبتد�ئية - �لكائنة   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/405   جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
كول�شرييا  عليه:ميهيندو  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  ليمتد  بنك  يونايتد  مدعى/ 
�حلجز  و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �شريلنكا  �جلن�شية:  نيهال  جوزيف 
كول�شرييا  /ميهيندو  �عالنه  �ملطلوب  درهم   100000 وقدره  مبلغ  على  �لتحفظي 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �شريلنكا  �جلن�شية:  نيهال  جوزيف 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/10 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك  �لبتد�ئية - 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1627   عم جز  - م ع- ب- اأظ

 مدعى/ جمال �هلل حممد هادي حممد �جلن�شية: �شوريا مدعي عليه:�شحارى 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  ل�شالح  تونيك 
�جلن�شية:  �ل�شيار�ت  ل�شالح  تونيك  /�شحارى  �عالنه  �ملطلوب  عمالية   
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/1 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 يف الدعوىر قم 2012/1400 جتاري كلي

1- للمدعى عليها �لوىل ) �شركة تل�شوم موبيل �شوماليا( 2- �ملدعى عليها �لثانية 
)�شركة تيليكوم �شوماليا( نعلمكم باحل�شور �جتماع �خلربة مبكتبي يف دبي- ديرة- 
�شيتي �شنر يوم �لثالثاء �ملو�فق 16 يوليو 2013 يف متام �ل�شاعة �لو�حدة ظهر� وذلك 
�لطر�ف  نظر  لوجهه  و�ل�شتماع  بالدعوى  �خلا�شة  �لفنية  �ل�شتف�شار�ت  ملناق�شة 
��شتكمال لجتماع �خلربة �لول وبيان موقفهما �لتعاقدي مع �ملدعية وذلك لمتام 
مهمة �خلربة �لفنية بالدعوى. يرجى �حل�شور باملوعد مع تقدمي ما ترونه منا�شبا 
من م�شتند�ت يدعو وجهة نظركم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفهما عن �حل�شور 

فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا.
م/ احمد بهجت- اخلبري الهند�سى
050-5538709 

اعالن اجتماع خربة

العدد  10832 بتاريخ   2013/7/1     
 يف الدعوىر قم 2012/368 منازعات ايجارية  

�لرو�د  موؤ�ش�شة  عليه:  �مل��دع��ى  �م���ار�ت  �جلن�شية:  �لعقارية،  ب��روج  �شركة   : �مل��دع��ى   
�لعقارية- �جلن�شية: �مار�ت مو�شوع �لدعوة: �ثبات مطلوب �عالنه: موؤ�ش�شة �لرو�د 
�ملذكورة �عاله وحدد �خلبري يوم �خلمي�س  �لدعوى  �قام  �ملدعى  �ن  �لعقارية، حيث 
�ملو�فق 4 يوليو 2013 �ل�شاعة 3.30 ظهر� لجتماع �خلربة �لثالث، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �مام �خلبري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد و�ح�شار مذكر ة لدفاعك 
�عماله وذلك مبقر  �شيبا�شر �خلبري  �مل�شتند�ت ويف حالة عدم ح�شورك  و�شور من 
�د�رة �خلرب�ء �لكائن يف مدينة �بوظبي �شارع �ملرور منطقة �لزعفر�نه �ل�شارع �لفرعي 
بتاريخ 6 يوليو 2013  �ملعاينة  �لعام. و�شيكون  موعد  رقم 13 مقابل �شوق �لم��ار�ت 

�ل�شاعة 11 �شباحا يف �ملوقع حمل �لنز�ع.
اخلبري الهند�سي املنتدب   

اعالن اجتماع خربة
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1   

   اعادة اعالن بالن�سر
اعالن للح�سور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية  

للدعوى رقم : 2013/139 مدين جزئي
�ىل  �لقانونية   و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  �ل�شحي  �ملدعى/مكتب  طلب  على  بناء 
�ملدعى عليه: بدر �لدين قا�شم   �لعنو�ن: ر��س �خليمة  �ل�شارع �لعام 40- بناية 

خلف خلفان مطر �لرميثي- هاتف متحرك: 050-7027586
  �نت مكلف باحل�شور �مام حمكمة ر��س �خلمية �لبتد�ئية �شخ�شيا �بو بو��شطة 
وكيل معتمد يف متام �ل�شاعةى  8.30 يوم : �لربعاء- 2013/7/3 وعليك �نه يف 
حال تخلفك عن �حل�شور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحددين فانه �شيف�شل يف �لدعوى 

يف غيابك. �لد�ئرة �جلزئية �لثانية حرر بتاريخ : 2013/6/24
 امني ال�سر/خالد عبداهلل  اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1455   عمايل جزئي

�ىل �ملدعى عليه /1-�جلر�س �مللكي ل�شيانة �ملباين �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �شيخ  ج��وين  �شيخ  هابول   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
وتذكرة  دره��م(   36100( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع %9 
من �ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .)2013/140745( �ل�شكوى  رق��م 
مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي   مبكتب  بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/7/10
�و  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2247   عمايل جزئي

�ن  �لقامة مبا  للنقليات جمهول حمل  يا�شمني    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / حممد عثمان حممد �ح�شان   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9956 درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ملو�فق  �ل�شكوى )2013/146555(. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  رقم 
2013/7/3 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1984   عمايل جزئي

�ىل �ملدعى عليه /1-  �لنقطة �ل�شحيحة للخدمات �لفنية جمهول حمل 
�لدعوى  �ق��ام عليك  قد  �ب��و �حل�شني  / جانغري  �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )3338 درهم(  و�لر�شوم 
و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى )2013/141319(. وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
مكلف  فانت  لذ�  �لقا�شي   مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/7/7 �ملو�فق 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2069   عمايل جزئي

�ىل �ملدعى عليه /1-  بقالة �لر�بطة �ل�شرقية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
قد  م�شطفى  �حمد  عبد�لنا�شر  جمال  �حمد   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   208240(
�ملو�فق  �ل�شكوى )2013/141910(. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  رقم 
2013/7/10 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/1138 تنفيذ عمايل

حمل  جمهول  و�لتطريز  للخياطة  عا�شور  ط��ارق  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
عليكم  �أق��ام  قد  �ل�شالم  �شيف  �لم��ني  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)7927( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ 80 
درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة ومبلغ 403 درهم ر�شوم �ملحكمة �لبتد�ئية 
. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم التنفيذ العمايل والر�سوم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/564  مدين  كلي                

�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �وملاك �لكروميكانيك �س ذ م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �شو�عد للتوظيف وميثله: �بر�هيم ح�شن 
�بر�هيم  نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/6/26 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2012/7/15  �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثنني  يف 

9.30 �شباحا بالقاعة ch1.C.15 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• �صاو باولو-ا.ف.ب:

�فاد ��شتطالع للر�أي �ن �شعبية �لرئي�شة �لرب�زيلية ديلما 
 30 �ىل  باملئة   57 باملئة، من   27 بن�شبة  ه��وت  رو�شيف 
باملئة، منذ �نطلقت يف مطلع حزير�ن يونيو �لتظاهر�ت 
�لحتجاجية �ملطالبة بتح�شني �خلدمات �لعامة ومكافحة 
�لف�شاد، وذلك ع�شية تظاهر�ت جديدة مرتقبة �لحد يف 
كاأ�س  يف  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  هام�س  على  ج��ان��ريو  دي  ري��و 
�لقار�ت يف كرة �لقدم. وبح�شب �ل�شتطالع �لذي �جر�ه 
معهد د�تافولها فقد �رتفعت ن�شبة �لذين يعتربون حكومة 
رو�شيف �شيئة �و �شيئة جد� من ت�شعة باملئة �ىل 25 باملئة 
منذ �ل�شتطالع �لخري �لذي �جري يف �ل�شاد�س و�ل�شابع 
م��ن ح��زي��ر�ن ي��ون��ي��و. ويف ب��د�ي��ة ح��زي��ر�ن ي��ون��ي��و، �ظهر 

كوريا ال�شمالية تن�شر 
مدفعية على جبهاتها الأمامية 

•• �صيول-يو بي اأي:

قال م�شدر حكومي يف �شيول �م�س �لأحد، �إن كوريا �ل�شمالية تقوم بن�شر مدفعية 
�لكورية  �لعا�شمة  جنوب  مد�ها  يبلغ  �لأمامية  �لع�شكرية  وحد�تها  يف  حمّدثة 
�جلنوبية. ونقلت وكالة �لأنباء �لكورية �جلنوبية )يونهاب( عن �مل�شدر قوله �إن 
وحد�ت  يف  مليمر   107 عيار  من  �ملتعددة  �ل�شو�ريخ  قاذفات  ي�شتبدل  �ل�شمال 
عيار  م��ن  حم��ّدث��ة  ب��ق��اذف��ات  و�ل��غ��رب��ي��ة،  �ل�شرقية  �لأم��ام��ي��ة  باجلبهات  �ملدفعية 
 60 يبلغ  مدى  ملم،   240 عيار  من  �ملدفعية  �لقاذفة  ولدى  مليمر�ً.   240
�ملدى  ز�دت  �لآن  �ل�شمالية  كوريا  ن�شرتها  �لتي  �ملحدثة  �لن�شخة  ولكن  كيلومر�ً 
10 كيلومر�ت. وقال �مل�شدر �إن �جلي�س �لكوري �ل�شمايل ين�شر �لن�شخة �جلديدة 
من �ملدفعية من �أجل زيادة مدى �إ�شابته لالأهد�ف و�أن �ملدفعية �جلديدة ت�شكل 

تهديد�ً ملناطق جنوب �لعا�شمة �شيول �لقريبة من �حلدود �ل�شمالية. 

ت�شيلي تختار مر�شحي 
النتخابات الرئا�شية 

•• �صانتياغو-اأ.ف.ب:

�شناديق  �إىل  �ل���ن���اخ���ب���ون  ت���وج���ه 
�لقر�ع �م�س �لأحد يف ت�شيلي يف 
م�شبوقة  غري  متهيدية  �نتخابات 
ت���ه���دف لخ���ت���ي���ار م��ر���ش��ح��ي �أك���رب 
�ليمني  من  �ل�شيا�شية  �لئتالفات 
�لرئا�شية  �لنتخابات  �إىل  و�لي�شار 
ت�شرين  ن��وف��م��رب   17 يف  �مل���ق���ررة 
�لثاين. ويبلغ عدد مر�كز �لقر�ع 
�أنحاء  خمتلف  يف  مركز�   1371
 6000 �ل����ب����الد، حت����ت ح���ر�����ش���ة 

جندي.

رو�شيف  �شعبية  �ن  د�تافولها  ملعهد  �ل�شابق  �ل�شتطالع 
يف  ثانية  ل��ولي��ة  �ملر�شحة  وه��ي  ن��ق��اط،  ثماين  تر�جعت 
ل  �لرب�زيلية  �لرئي�شة  كانت  �ملقابل،  يف   .2014 نهاية 
تز�ل تتمتع يف �ذ�ر مار�س �ملا�شي ب�شعبية عالية تبلغ 65 
باملئة. وتدهورت �شعبية رو�شيف يف حزير�ن يونيو يف كل 
4717 �شخ�شا  �ملناطق، بح�شب �ل�شتطالع �لذي �شمل 
يف 196 مدينة. وكان هام�س �خلطاأ فيه 2 باملئة. وبد�أت 
تذ�كر  ��شعار  �رتفاع  �شد  يونيو  حزير�ن  يف  �لتظاهر�ت 
حافالت �لنقل �مل�شرك، ثم تو�شعت �لحتجاجات لتطال 
ل�شت�شافة  �ل�شتعد�د�ت  تكلفها  �لتي  �لباهظة  �لفاتورة 
2014، بينما  م��ب��اري��ات ك��ا���س �ل��ع��امل يف ك��رة �ل��ق��دم يف 
�ل�شحة  مثل  �ل�شا�شية  �لعامة  �خل��دم��ات  بع�س  تو�جه 

و�لربية نق�شا يف �لتمويل.

الفيليبني حتذر من الوجود ال�شيني يف بحر ال�شني املالكي اإىل رو�شيا لبحث ال�شلح والأزمة ال�شورية 
•• بندر �رسي بيغاوان-ا.ف.ب:

حذرت �لفيليبني �م�س من �ن �لوجود �لع�شكري و�شبه �لع�شكري �ل�شيني يف بحر �ل�شني �جلنوبي ي�شكل 
تهديد� لل�شالم يف �ملنطقة، كما ورد يف بيان لوزير �خلارجية �لفيليبيني �لربت ديل روز�ريو. ووزع �لبيان 
خالل منتدى تنظمه يف بروناي من 30 حزير�ن يونيو �ىل �لثاين من متوز يوليو، ر�بطة دول جنوب �شرق 
�آ�شيا )��شيان( و�ل�شني. وقال �لبيان �ن ديل روز�ريو عرب �ليوم عن قلقه �لعميق من �لع�شكرة �ملتز�يدة يف 
بحر �ل�شني �جلنوبي ، م�شري� �ىل وجود كثيف ل�شفن ع�شكرية و�شبه ع�شكرية �شينية يف �ملنطقة �لقت�شادية 
وزير  ور�أى  �شول.  توما�س  و�شيكند  �شول  �شكاربورو  �ملرجانية  �ل�شعب  موقعي  بني  للفيليبني  �حل�شرية 
�لبحري و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم  �ل�شيني يهدد جهود حفظ  �لع�شكري  �لوجود  �لفيليبيني �ن هذ�  �خلارجية 
يف �ملنطقة . و��شاف �ن �ل�شينيني ينتهكون ميثاقا وقع يف 2002 تعهدت فيه �لدول �ملطلة على �لبحر 
�لمتناع عن �تخاذ �ي �جر�ء�ت ميكن �ن تزيد �لتوتر يف �ملنطقة. كما تعهدت دول ر�بطة جنوب �شرق �آ�شيا 

و�ل�شني يف مدونة �ل�شلوك هذه ت�شوية خالفاتها بدون �للجوء �ىل �لتهديد �و ��شتخد�م �لقوة .

•• بغداد-وكاالت:

بد�أ رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي نوري �ملالكي �م�س 
�لأحد زيارة ر�شمية �إىل رو�شيا يبحث خاللها 
و�لأزمة  �لت�شليح  وملف  �لثنائية  �لعالقات 
�ل�شورية. وذلك بعد لقائه م�شاء �أم�س �لأول 
�لأمريكي  �ل�����ش��ي��وخ  وف���د جم��ل�����س  ب��غ��د�د  يف 

برئا�شة �ل�شيناتور جون ماكني.
وفد  ر�أ����س  على  مو�شكو  �إىل  �ملالكي  وت��وج��ه 
لعيبي  �لكرمي  �لنفط عبد  رفيع ي�شم وزير 
ر�شمي  ق��ال م�شدر عر�قي  ر�شمية،  زي��ارة  يف 

�إثر �شبهات بالف�شاد، و�أعلنت رو�شيا  دولر�ت 
�أكتوبر  م��ن  �لتا�شع  �مل��ال��ك��ي يف  زي���ارة  خ��الل 
ت�شرين �لأول 2012، �أنها وقعت مع �لعر�ق 
عقود ت�شلح بقيمة تفوق 4،2 مليار�ت دولر 
�أك����رب م���زودي  �أح����د  ب��ذل��ك جم����دد�  لت�شبح 

�لعر�ق بال�شالح بعد �لوليات �ملتحدة.
ومدد �لعر�ق يف يناير كانون �لثاين �ملا�شي، 
عقد �شركة لوك �أويل �لرو�شية �لنفطية من 
خم�شة �أعو�م لي�شبح 25 عاما مقابل متديد 
فرة �إنتاج �لذروة �إىل 19 عاما ون�شف �لعام 

بدل من 13 عاما.

�إنها تهدف �إىل تفعيل �لتعاون بني �لبلدين، 
مبدة  �ملتعلقة  �لتفا�شيل  �إىل  ي�شر  مل  لكنه 
بحثها  �شيجري  �ل��ت��ي  �جل��و�ن��ب  �أو  �ل���زي���ارة 
بعالقات  ومو�شكو  بغد�د  وت�شرك  خاللها. 
دبلوما�شية و�قت�شادية، وكانت رو�شيا �مل�شدر 
و�أعلنت  �لعر�قية.  �لقو�ت  لت�شليح  �لرئي�شي 
ت�شرين  ن��وف��م��رب  يف  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �حل���ك���وم���ة 
�لثاين �ملا�شي �أنها قررت �إعادة �لتفاو�س مع 
�ألغيت  �لتي  �لأ�شلحة  �شفقة  ب�شاأن  مو�شكو 
�شفقة  �ل��ع��ر�ق  و�أل��غ��ى  بالف�شاد.  �شبهات  �إث��ر 
ت�شليح مع رو�شيا تفوق قيمتها 4.2 مليار�ت 

�شعبية الرئي�شة الربازيلية تدهورت بعد التظاهرات

زعيم ع�شرية ي�شيطر على ميناء كي�شمايو 

الأمن ال�شومايل يعتقل عوي�ص زعيم حركة ال�شباب
•• مقدي�صو-وكاالت:

قال �شكان مدينة كي�شمايو �ل�شر�تيجية يف جنوب �ل�شومال �ن 
زعيم ع�شرية �شومالية �حكم �شيطرته على �ملدينة بعد ��شتباكات 

��شتمرت ثالثة �يام مع ميلي�شيا مناف�شة.
جمعية  �خ��ت��ارت  منذ  ��شتباكات  يف  قتلو�  �لع�شر�ت  �ن  ويخ�شى 
حملية �أحمد مادوبي زعيم ميلي�شيا ر��س كامبوين لرئا�شة �قليم 
جوبالند �جلنوبي حيث تقع كي�شمايو يف مايو �أيار �ملا�شي. ويبدو 
�ن مادوبي �لذي ترف�س �حلكومة �لعر�ف برئا�شته يعمل على 
�لمن  ق���و�ت  �عتقلت  �لث��ن��اء  يف  �لن.  �شيطرته  ن��ط��اق  تو�شيع 
�ل�شومالية �لزعيم �لتاريخي حلركة �شباب �ملجاهدين �ل�شومالية 
بح�شب  �ىل مطار مقدي�شو،  و�شوله  لدى  عوي�س  �ل�شيخ ح�شني 
لوكالة  �شرطة  �شابط  وق��ال  متطابقة.  م�شادر  �م�س  �علنت  ما 
فر�ن�س بر�س وقعت م�شادة حامية وحتول �لمر �ىل عر�ك بني 
�فر�د قو�ت �لمن ووفد �ل�شيخ عوي�س �لذي مت توقيفه . وحطت 
طائرة عوي�س قادمة من �د�دو )و�شط( كربى مدن منطقة هيمان 

بعد  �ليها  جل��اأ  �ل�شالمي  �لزعيم  وك��ان  �حل��ك��م.  �لذ�تية  وهيب 
مو�جهات �ل�شهر �حلايل مع ف�شيل مناف�س من �ل�شباب يف ميناء 
ب��ر�وي. وبح�شب �حد �ملقربني منه فقد قبل عوي�س �لقدوم �ىل 
طائرة  �ر�شال  ومت  �حلكومة.  مع  مبفاو�شات  وعد  بعد  مقدي�شو 
خا�شة من �لعا�شمة �ل�شومالية جللبه مع عدد كبري من �فر�د 
ف�شيله. و�تهم يو�شف حممد �شياد �جلرن�ل ووزير �لدفاع �ل�شابق 
قبل �ن�شقاقه يف 2010، �حلكومة بعدم �لوفاء بالتز�ماتها. وقال 
�شياد وهو من قبيلة عوي�س )�لهوية( �حلكومة مل حترم وعودها 
من خالل توقيف �ل�شيخ عوي�س. لقد �هانو� �ي�شا �لنو�ب �لذين 

�قنعوه بالقدوم �ىل مقدي�شو .
وعوي�س �ل�شبعيني �و �لثمانيني بح�شب �مل�شادر و�ملالحق بعقوبات 
�مريكية ودولية ب�شبب عالقته بالرهاب، يعترب زعيما تاريخيا 

حلركة �شباب �ملجاهدين �ملت�شددة يف �ل�شومال.
�لتي �شيطرت على معظم  وكان رئي�س �حتاد �ملحاكم �ل�شالمية 
 2006 مناطق �لبالد و�شمنها مقدي�شو يف �لن�شف �لثاين من 
قو�ت  ب���اي���دي   2006 دي�����ش��م��رب  �لول  ك���ان���ون  يف  ه��زم��ه��ا  ق��ب��ل 

�ثيوبية دخلت �ل�شومال. وبعد �ن جلاأ �ىل �ريريا �لعدو �للدود 
لثيوبيا، تزعم عوي�س حركة حزب �ل�شالم �لتي �ندجمت لحقا 
2010 مع حركة �ل�شباب �لتي مثلت �ل�شق �ل�شد تطرفا يف  يف 
�حتاد �ملحاكم �ل�شالمية. ومنذ �كر من عام كان عوي�س يعار�س 
�شلطة �حمد عبدي غود�ن �لقائد �لعلى لل�شباب �لر�غب يف �در�ج 
�ل�شباب  حركة  و�ن�شمت   . �لعاملي  �جل��ه��اد  �شمن  جماعته  كفاح 

ر�شميا �ىل �لقاعدة يف 2012.
2011 فقد  �آب �غ�شط�س  �ن مت طردهم من مقدي�شو يف  ومنذ 
ظلو�  لكنهم  وو�شطها  �ل��ب��الد  جنوب  يف  معاقلهم  كافة  �ل�شباب 
و�لو�شط.  �جل��ن��وب  �ري���اف  م��ن  و����ش��ع��ة  مناطق  على  ي�شيطرون 

و��شبحو� يعتمدون ��شلوب حرب �لع�شابات و�لعتد�ء�ت.
�ل�شومايل  �جلي�س  يف  �شابق  عقيد  هو  بدهائه  �ملعروف  وعوي�س 
وح�����ارب �ث���ن���اء �حل����رب �ل�����ش��وم��ال��ي��ة �لث��ي��وب��ي��ة ع��ام��ي 1977 
و1978. وقاد �ثر ذلك ميلي�شيا �لحتاد �ل�شالمية �ثناء �حلرب 
�لهلية �لتي تلت �شقوط نظام �شياد بري يف 1991 �لتي �غرقت 

�ل�شومال يف عقدين من �لفو�شى.
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�ملوؤقت  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  �ن��ت��ق��د 
�مل���رزوق���ي م�����ش��روع قانون  �مل��ن�����ش��ف 
�لعزل �ل�شيا�شي �ملثري للجدل �لذي 
�لتح�شني  ب��ا���ش��م  ت��ون�����س  يف  ُي��ع��رف 
به  ت��ق��دم  �ل���ذي   ، ل��ل��ث��ورة  �ل�شيا�شي 
�ج��ل �جلمهورية  �مل��وؤمت��ر من  حزبه 
�إىل �ملجل�س �لتاأ�شي�شي ملناق�شته قبل 
قانون  �أّن  و�ع��ت��رب  عليه.  �مل�����ش��ادق��ة 
حت�����ش��ني �ل����ث����ورة �أ����ش���ب���ح غ����ري ذي 
معنى، لأّن طرحه تاأّخر كثري� ، ودعا 
دعم  �أج��ل  من  �لعمل  �إىل  �ملقابل  يف 

وحت�شني �لوحدة �لوطنية .
و�أ�����ش����اف �أن�����ه ك����ان ُي���ف���ر����س طرح 
م�������ش���روع �ل���ع���زل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي خالل 
�لأ�شهر �لأوىل من �نتخابات �ملجل�س 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، ول���ك���ن �لآن  �ل��وط��ن��ي 
ت��ق��ت�����ش��ي �مل�����ش��ل��ح��ة �ل��ع��ام��ة خف�س 
�لوحدة  على  و�ملحافظة  �لح��ت��ق��ان 
�ملرزوقي،  �ملن�شف  و�أق��ر    . �لوطنية 
�أن موقفه من قانون �لعزل خلق له 
م�شاكل مع �حلزب �لذي �أ�ّش�شه وهو 
�جلمهورية.  �أجل  من  �ملوؤمتر  حزب 
�حلزب  رئ��ي�����س  م��وق��ف  �أن  ولح����ظ 

�شيء وموقف رئي�س �لدولة �شيء.
�لعزل  ق���ان���ون  مب�������ش���روع  وُي���ح���ي���ط 
و�تهامات  مت�شاعد  جدل  �ل�شيا�شي 
�لأح���ز�ب  وحُت���ذر غالبية  م��ت��ب��ادل��ة. 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة م���ن خ���ط���ورة ���ش��ن مثل 
ه����ذ� �ل���ق���ان���ون ب���اع���ت���ب���اره ي��ت�����ش��م ب� 
نزعة فا�شية ول يوؤ�ش�س للم�شاحلة 
ي��ن�����ش��ف مبد�أ  �أن�����ه  ك��م��ا  �ل���وط���ن���ي���ة، 
عدة  و�ن��ت��ق��دت  �لنتقالية.  �ل��ع��د�ل��ة 
و�أجنبية  تون�شية  حقوقية  منظمات 
م�����ش��روع ه���ذ� �ل��ق��ان��ون، ودع����ت �إىل 
�لأ�شا�شية  �حل��ق��وق  �شمان  ���ش��رورة 

�لذي  �لد�شتور  م�شروع  ح��ول  �لعام 
قّدم  وق���د   . �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  ينطلق 
حزب  زعيم  �ل�شب�شي  قايد  �لباجي 
ند�ء تون�س ، �شكاية جديدة لتوقيف 
�لتح�شني  ق����ان����ون  �إح����ال����ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
�ل�شيا�شي للثورة على �أنظار �جلل�شة 
و�أكد  �لتاأ�شي�شي،  للمجل�س  �لعامة 
مر�حل  ��شتيفاء  عند  �ن��ه  حماميه 
�لتقا�شي �لوطني �شيتم �للجوء �إىل 
�لق�شاء �لدويل �أي تدويل �لق�شية. 
�خل���������رب�ء  م�������و�ق�������ف  ������ش�����ي�����اق  ويف 
�أ�شتاذ  �شعّيد  قي�س  �أك���د  �مل�شتقلني، 
م�شادقة  �أّن  �ل��د���ش��ت��وري،  �ل��ق��ان��ون 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي على قانون �لعزل 
�لنهائية  �مل�����ش��ادق��ة  ق��ب��ل  �ل�شيا�شي 
لغيا  يجعله  �لد�شتور  وثيقة  على 
قبله  ما  ُيجُبّ  �لد�شتور  �أّن  باعتبار 
م����ن ق����و�ن����ني ����ش���ال���ب���ة ل���ل���ح���ري���ة �أو 
�لأ�شكال،  م��ن  �شكل  ب���اأّي  منها  حت��ّد 
مّت  �إذ�  �ن��ه  �لإط����ار  ه��ذ�  حا يف  مو�شّ
�إّتباع هذ� �لتم�ّشي �لزمني فان ذلك 
حول  كبري�  د�شتوريا  ج��دل  �شيخلق 
�لعزل  ق��ان��ون  تفعيل  �شرعّية  م��دى 
�ق�شائيا  قانونا  باعتباره  �ل�شيا�شي 
لباب  �ملكونة  �لف�شول  مع  يتعار�س 
على  بالد�شتور  و�حل��ري��ات  �حل��ق��وق 
�شرورة  �إىل  �شعّيد  ودع��ا  قوله.  حد 
جت���اوز ه��ذ� �ل��ق��ان��ون وت���رك �لكلمة 
قولته  م�������رّدد�  ل��ل�����ش��ع��ب،  �ل��ف��ي�����ش��ل 
ن  �ل�����ش��ه��رية �ل�����ش��ع��ب ه��و م��ن يح�شّ
�أن م�شروع  �إىل  ُي�شار   . نف�شه بنف�شه 
حرمان  �إىل  يهدف  �ملذكور  �لقانون 
باحلزب  �مل�������ش���وؤول���ني  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�حلاكم �شابقاً، و�حلكومات �لتون�شية 
ولغاية   1987 �لعام  منذ  �ملتعاقبة 
حقوقهم  من   2011 جانفي   14

�ملدنية و�ل�شيا�شية.

�أن يوم مترير قانون حت�شني �لثورة 
حركة  تاريخ  يف  �أ�شود�  يوما  �شيكون 

�لإخو�ن .
�لتاأ�شي�شي  ن��و�ب  �أن  ق�شيلة  و�أ�شاف 
�ل���ذي���ن مي��ث��ل��ون �لحت�����اد م���ن �أجل 
هذ�  �إ�شقاط  على  �شيعملون  تون�س 
�ل��ق��ان��ون م��ن د�خ����ل �مل��ج��ل�����س و من 
خ��ارج��ه . �أّم����ا ك��م��ال م���رج���ان، �آخر 
وزر�ء خارجية �لرئي�س �لأ�شبق زين 
�ل��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي، و�لأم����ني �لعام 
�حل��ايل حل��زب �مل��ب��ادرة، فقد �أك��د �أن 
�لعزل  ل��ق��ان��ون  �شتت�شدى  ح��رك��ت��ه 

لأنه قانون �نتقامي.
�أن حزب  م���رج���ان،  ك��م��ال  و�أ�����ش����اف 
�لأحز�ب  كل  رفقة  �شيد�فع  �مل��ب��ادرة 
�مل�شاركة  يف  �حل����ق  ع���ن  �ل��ت��ق��دم��ي��ة 
كلفهم  مهما  �ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  يف 
�لثمن ، كما �شتد�فع عن حق �نتماء 
�لد�شاترة �إىل �مل�شهد �ل�شيا�شي حتى 

�آخر رمق يف �حلياة .
ب��د للمجل�س  �ن���ه ل  وق����ال م��رج��ان 
و  ه��ام  دور  ل��ه  ي��ك��ون  �أن  �لتاأ�شي�شي 
�لقانون  ل��ه��ذ�  �ل��ت�����ش��دي  يف  ج���دي 

�لذي �شيثري �لفتنة ح�شب قوله .
�ل����وق����ف����ة  �أّن  م������رج������ان  و�ع������ت������رب 
�ملجل�س  م��ق��ر  �أم������ام  �لح��ت��ج��اج��ي��ة 

�لتاأ�شي�شي، در�س للجميع .
قد  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �أّن  �إىل  ي�شار 
ق���رر ت��اأج��ي��ل �جل��ل�����ش��ة �ل��ع��ام��ة حول 
مناق�شة ف�شول مقرح قانون �لعزل 
�ل�شيا�شي �إيل ما بعد �نتهاء �لنقا�س 

للمو�طن، ومنها حق �لنتخاب.
�أح��ز�ب يف تنظيم  وقد �نطلقت عدة 
حت����رك����ات م���ي���د�ن���ي���ة ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
تظاهر  �لقانون،حيث  لهذ�  رف�شها 
�لوطني  �ملجل�س  مقر  �أم���ام  �لآلف 
�لقانون  ب��ه��ذ�  للتنديد  �لتاأ�شي�شي 
باحلاج  ر�شا  وو�شف  للجدل.  �ملثري 
�لناطق �لر�شمي حلركة ند�ء تون�س، 
قر�ر �لت�شدي لهذ� �لقانون مبعركة 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني، وه���ي معركة  ك���ل 
�لديكتاتورية  ل��ع��ودة  �لتهميد  �شد 

و�ل�شتبد�د و�ل�شتفر�د بالدولة.
ويف هذ� �ل�شياق، نظم �أن�شار �لإحتاد 
�لذي ي�شم خم�شة  �أجل تون�س،  من 
م���ن �أه�����ّم �أح������ز�ب �مل��ع��ار���ش��ة )ن���د�ء 
و�مل�شار  �جلمهوري  و�حل���زب  تون�س 
�ل�شر�كي  �حل��زب  و  �لدميقر�طي 
وحزب �لعمل �لوطني �لدميقر�طي( 
�ملجل�س  مقر  �أم��ام  �حتجاجية  وقفة 
�لتاأ�شي�شي للمطالبة باإيقاف مترير 
قانون �لعزل �لذي مت �لت�شويت على 

متريره ملناق�شته ف�شال ف�شال .
����ش���ع���ار�ت عديدة  �مل��ح��ت��ج��ون  ورف����ع 
�مل���ذك���ور، وح�شر  ب��ال��ق��ان��ون  م��ن��ددة 
حركة  قياد�ت  �لحتجاجية  �لوقفة 
�لإحت������اد م���ن �أج����ل ت��ون�����س و عديد 

�ل�شخ�شيات �لد�شتورية .
�لعام  وق��ال �لطيب �لبكو�س �لأم��ني 
حل��رك��ة ن����د�ء ت��ون�����س، خ���الل كلمة 
�أن �حلركة  �أم���ام �حل�����ش��ور،  �أل��ق��اه��ا 
لي�شت �شد حما�شبة �لفا�شدين وكل 

تون�س، قائال �إن �لتح�شني �حلقيقي 
ل��ل��ث��ورة ي��ك��ون ع���رب حت�����ش��ي��ن��ه��ا من 

�لفتنة و �لعنف .
�آخ���ر، ق��ال عمر �شحابو  م��ن ج��ان��ب 
�لوجه �لبورقيبي �ملعروف و �لأمني 
�لأحر�ر،  �لد�شتوريني  حلركة  �لعام 
خالل  من  تريد  �لنه�شة  حركة  �أن 
ق���ان���ون �لإق�������ش���اء �ل���ش��ت��ح��و�ذ على 

�حلكم و �لبقاء فيه .
�لنه�شة  حركة  �أن  �شحابو  و�أ���ش��اف 
زعيمهم  �إق�����ش��اء  �إىل  �أي�����ش��ا  ت��ه��دف 
�حلياة  من  �ل�شب�شي  �لقائد  �لباجي 
ثقة  �أّن  ���ش��ع��رو�  لأن���ه���م  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

�لتون�شي،  �ل�شعب  �أج��رم يف حق  من 
�لإق�شاء  لقانون  �شتت�شدى  لكنها 
�ف��ت��ع��ل��ت��ه حركة  �ل�����ذي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
ق�شاياه  �ل�����ش��ع��ب  لين�شى  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�مل��رك��زي��ة ع��ل��ى ح���ّد ق��ول��ه . و�أ�شاف 
قياد�ت �لحتاد  �أن  �لبكو�س،  �لطيب 
�أجل  م��ن  �شتتجّند  تون�س  �ج��ل  م��ن 
حماية �لوطن ومن �أجل �إنقاذ تون�س 
�إق�شاء  ي��ت��م  �ل��ف��ت��ن��ة، وح��ت��ى ل  م��ن 

�ل�شباب من �حلياة �ل�شيا�شية .
�أّن  على  �لبكو�س  �لطيب  ���ش��دد  كما 
قانون حت�شني �لنه�شة لن مير، ولن 
�إق�شائي يف  ق��ان��ون  �أي  ه��ن��اك  ي��ك��ون 

�لتاأ�شي�شي، �أن قانون �لعزل �ل�شيا�شي 
لن يطبق لأنه قانون فا�شي تريد به 
حركة �لنه�شة �إجر�ء �نتخابات على 

مقا�شها ح�شب تعبريه . 
�أن �لحت�����اد من  ب��ال��ط��ي��ب  و�أ����ش���اف 
ي�����ش��م خم�شة  �ل�����ذي  ت��ون�����س  �أج�����ل 
�شيا�شيا  �شيا�شية خلق تو�زنا  �أح��ز�ب 
هذ�  هدم  تريد  �لنه�شة  حركة  لكن 
�لتو�زن ل�شاحلها مناديا كل �لقوى 
�إىل دعم هذ� �لتو�زن  �لدميقر�طية 
قال  نف�شه،  �ل�شياق  ويف    . �ل�شيا�شي 
عن  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  يف  �ل��ن��ائ��ب 
ق�شيلة،  خمي�س  تون�س  ن��د�ء  حركة 

و  ن��ح��وه  توجهت  �لتون�شي  �ل�شعب 
لن  تون�س  �أن  ق��ائ��ال  عنهم  ف�شلته 

تكون حلركة �لإخو�ن.
حول  للر�أي  ��شتطالع  �آخ��ر  وح�شب 
�شرب  معهد  به  قام  �لت�شويت،  نو�يا 
�لإح�شائية  �لبيانات  وحتليل  �لآر�ء 
�أم�س  ون�شر   ،2013 ج���و�ن  ل�شهر 
�لأول، يتقدم �لباجي قايد �ل�شب�شي 
�أمني  تون�س، على  ند�ء  رئي�س حزب 
عام حركة �لنه�شة حمادي �جلبايل 
قال  جانبه  م��ن  نقطة.   13 ب��ف��ارق 
�لحتاد  يف  �لقيادي  بالطيب  �شمري 
�ملجل�س  ن���ائ���ب  و  ت��ون�����س  �ج����ل  م���ن 

حتركات ميدانية راف�شة لالإق�شاء:

الرئي�ص التون�شي: قانون العزل ال�شيا�شي فاته القطار..!

جانب من �لوقفة �لحتجاجية

اليوم.. حترك احتجاجي �شد م�شروع الد�شتور
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دعت �جلبهة �ل�شعبية كافة �لتن�شيقيات �إىل �لتعبئة وذلك لتنظيم حترك �ليوم غرة جويلية �أمام �ملجل�س �لتاأ�شي�شي. وياأتي هذ� �لتحرك �ملرتقب 
من �أجل �لت�شدي مل�شروع �لد�شتور �لذي ترى مكونات �جلبهة من �أحز�ب وجمعيات ل ي�شتجيب لتطلعات �ل�شعب �لتون�شي وفق �لبالغ �لذي ن�شر 
�لنقا�س  �لثنني جل�شة عامة ممتازة وذلك لالنطالق يف  �ليوم  يعقد  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �أّن  �إىل  �لإ�شارة  للجبهة. وجتدر  �ل�شفحة �خلا�شة  على 
�لعام حول م�شروع �لد�شتور، وذلك بح�شور و�إ�شر�ف �لروؤ�شاء �لثالث رئي�س �جلمهورية حممد �ملن�شف �ملرزوقي ورئي�س �حلكومة علي لعري�س 
وم�شطفى بن جعفر رئي�س �ملجل�س. وكان �ملجل�س �لتاأ�شي�شي �لتون�شي قد �أعلن يوم 1 جو�ن �ملا�شي ر�شميا عن �لنتهاء من �شياغة �مل�شروع �لنهائي 
للد�شتور، حيث �أنهت �لهيئة �مل�شركة لتن�شيق و �شياغة �لد�شتور �أعمالها ، ومن ثّم متت �إحالة �مل�شروع على �للجان �لتاأ�شي�شية �لتي �أبدت ر�أيها 
يف حمتوى �مل�شروع بالن�شبة للف�شول �لر�جعة �إليها بالنظر لكل قبل ت�شليم �مل�شروع �لنهائي ملكتب �ل�شبط. وقد �أبدت عّدة �أطر�ف �شيا�شية ر�أيها 
�ملبدئي يف م�شروع �لد�شتور، ويف هذ� �لإطار وّجهت عّدة �أطر�ف �نتقاد�ت لذعة للم�شروع حيث �عتربته عديد �لأطر�ف �ل�شيا�شية د�شتور� ل ميّثل 
كّل �لتون�شيني و�لتون�شيات يف حني و�شفه �آخرون باأّنه د�شتور �إخو�ين ، يف �ملقابل ر�أى �لبع�س �لآخر �أّن �لد�شتور قابل للتعديالت باعتباره ما يز�ل يف 
�شيغة م�شروع يف �نتظار �مل�شادقة عليه. يذكر �أّن م�شروع �لد�شتور يخ�شع كغريه من �لقو�نني �لأ�شا�شية �لتي ت�شتوجب �مل�شادقة عليها توّفر ن�شاب 

�لأغلبية �ملطلقة لأع�شاء �ملجل�س وهذه �لأغلبية تعادل 109 نائبا.
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خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �عتمد 
رئي�س  ن���ه���ي���ان  �آل  ���ش��خ��ب��وط  ب����ن 
�لحتاد �لأ�شيوي لل�شطرجن ، نتائج 
لل�شباب  �ل��ف��ردي��ة  �أ���ش��ي��ا  ب���ط���ولت 
للفئات  و�ل���ف���ت���ي���ات  و�ل���ن���ا����ش���ئ���ني 
�ل��ع��م��ري��ة حت��ت 6 – 8 – 10 – 
�شنة   18 –  16 –  14 –  12
يف  �شاري  �أختتمت  يف مدينة  �لتي 
 270 �إير�ن مب�شاركة قيا�شية من 
لعب ولعبة من 16 دولة �أ�شيوية 
هي �لهند و�إير�ن وفيتنام ومنغوليا 
وماكاو وكاز�خ�شتان وقريغيز�شتان 
و�ل����ف����ل����ب����ني و�ل�������ع�������ر�ق و�����ش����وري����ا 
وتركمان�شتان  و�ل�شني  و�شريالنكا 
وط����اج����ي����ك���������ش����ت����ان و�لإم�����������������ار�ت 
���ش��ارك يف بطولت   . و�أوزب��ك�����ش��ت��ان 
�لذكور  120 لعب بينما �شاركت 
�لإن����اث   ب���ط���ولت  150 لع��ب��ة يف 
�لعام  �لرتيب  بلقب  �لهند  توجت 
بر�شيد 10 ميد�ليات ذهبية بينما 
حلت �إير�ن يف �ملركز �لثاين بر�شيد 
ميد�ليتني ذهبيتني وجاءت �لفلبني 

و�حدة  ذهبية  بر�شيد  و�أوزبك�شتان 
مبيد�لية  ت��ف��وق��ت  �لفلبني  ول��ك��ن 
ف�شية �إ�شافية لتظفر بكاأ�س �ملركز 

�لثالث 
قوية  مناف�شات  �لبطولت  �شهدت 
�أ�شيا  نا�شئي  م�شتوى  تقدم  تعك�س 
تفوق  �ل���ن���ت���ائ���ج جم������دد�  و�أك���������دت 
�مل��در���ش��ة �ل��ه��ن��دي��ة �ل��ق��ادم��ة بقوة 
�لعاملية  �لأل���ق���اب  ع��ل��ى  للمناف�شة 
�ل���ن���ا����ش���ئ���ني  جم��������ال  يف  خ����ا�����ش����ة 

و�لنا�شئات 
وقد تلقت �لأمانة �لعامة لالحتاد 
�لأ���ش��ي��وي ع���دد م��ن �ل�����ش��ك��اوي من 
�لتنظيم  �شوء  عن  �مل�شاركة  �ل��دول 
عن  ���ش��اع��ات   7 نحو  �مل�شافة  وب��ع��د 
�مل��ط��ار وحم��دودي��ة �ل��غ��رف �ملتاحة 
�لالعبني  �أع����د�د  زي���ادة  �شبب  مم��ا 
5 لعبني يف غرفة  �إىل  �لغرف  يف 
�إىل �شعف �شبكة  بالإ�شافة  و�ح��دة 
و�شائل  ت���وف���ر  وع������دم  �لإن�����رن�����ت 

�لت�شال 
وت��ع��ك��ف �لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة لالحتاد 

�لأ�شيوي على در��شة هذه �ل�شكاوي 
ف��ي��ه��ا مت��ه��ي��د� لرفع  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق 

لتخاذ  �لحت��اد  رئا�شة  �إىل  تقرير 
تكر�ر  ملنع  �ل�شرورية  �لإج����ر�ء�ت 

�لبطولت  يف  �ل�شلبيات  ه��ذه  مثل 
�لأ����ش���ي���وي���ة �ل����ق����ادم����ة خ���ا����ش���ة يف 

و�لتو�شية  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني  ب����ط����ولت 
مبعاينة  فنية  جلنة  قيام  ب�شرورة 

�أم�����اك�����ن �����ش���ت�������ش���اف���ة �ل���ب���ط���ولت 
�إ�شناد  على  �مل��و�ف��ق��ة  قبل  �ل��ك��ربى 

�ل��ت��ي تتقدم  ل���ل���دول  �ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
بطلبات �ل�شت�شافة  

اللجنة   : ال�صيف  �صاحية   ••
االوملبية 

�حتاد  لرئي�س  �لول  �ل��ن��ائ��ب  �ك��د 
�لعربية  �لوطنية  �لوملبية  �للجان 
خليفة  �ل  ر��شد  بن  عي�شى  �ل�شيخ 
ع��ل��ى �ه��ت��م��ام �لحت����اد ب��دع��م دورة 
�لعربية  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �لن�����دي�����ة 
�ل���ث���ان���ي���ة �ل���ت���ي ���ش��ي��ن��ظ��م��ه��ا ن����ادي 
�لفرة  �ل�����ش��ارق��ة خ���الل  ���ش��ي��د�ت 
من 2 حتى 14  فرب�ير من �لعام 
متطلعا  بال�شارقة    2014 �ملقبل 
�لريا�شة  ل���دور  ت��ع��زي��ز�  لنجاحها 
�شينقل  و�ن����ه  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
�لوملبية  �للجان  �حت��اد  رئي�س  �ىل 
�لوطنية �لعربية �لمري نو�ف بن 
في�شل بن فهد �ل �شعود كل ما د�ر 
يف هذه �لجتماعات  كما �شينقل له 
�لكربى  �ل�شقيقة  م�شاركة  طلب 
�مل��م��ل��ك��ة �ل���ع���رب���ي���ة �ل�������ش���ع���ودي���ة يف 
�ل��دورة  تلبية لرغبة �للجنة  هذه 

�ملنظمة �لعليا .
ج������اء ذل������ك خ������الل ت����ر������ش����ه ي���وم 
�ل���ث���ان���ي���ة  للجنة  �م�������س �جل��ل�����ش��ة 
�لتح�شريية لهذه �لدورة بح�شور 
�لقائم باعمال �لمني �لعام للجنة 
عبد�لرحمن  �لبحرينية  �لوملبية 
ع�شكر و رئي�س جلنة ريا�شة �ملر�ة 

�لوطنية  �لوملبية  �للجان  باحتاد 
خليفة  �ل  حياة  �ل�شيخة  �لعربية 
باحتاد  �مل�����ش��اع��د  �ل���ع���ام  و�لم������ني 
�لعربية  �لوطنية  �لوملبية  �للجان 
�شعد �ل�شفياين و عدد من �ع�شاء 
تتقدمهم  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة 
�ل�شيدة ندى ع�شكر �لنقبي ومدير 
بالهيئة  �لريا�شية  �ل�شئون  �د�رة 
�لعامة لرعاية �ل�شباب و �لريا�شة 

�لمار�تية خالد �ل ح�شني.
�ل�شيخ  رح����ب  �جل��ل�����ش��ة  ب���د�ي���ة  يف 
خليفة  �ل  ر�������ش�����د  ب�����ن  ع���ي�������ش���ى 
باحل�شور ونقل لهم حتيات رئي�س 

�لعربية  �لومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ان  �حت����اد 
�لم���ري ن���و�ف ب��ن في�شل ب��ن فهد 
�هتمامات   ع��ل��ى  م��وؤك��د�  ���ش��ع��ود  �ل 
هذه  مب��ث��ل  �لحت����اد  �د�رة  جمل�س 
�لتجمعات �لعربية وحر�س �لحتاد 
على دعمها ل�شمان جناحها �لذي 
�لعربية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  جن���اح���ا  ي��ع��د 
عامة و ريا�شة �مل��ر�أة �لعربية على 

وجه �خل�شو�س.
بن  عي�شى  �ل�شيخ  ��شتمع  بعدها   
ر��شد �ل خلية �ىل �آخر �مل�شتجد�ت 
�ملنبثقة من �لجتماع �لول للجنة 
عقد  و�ل����ذي  �مل��ت��اب��ع��ة  و  �لتن�شيق 

�ل�شيخة  برئا�شة  �لول  �م�س  ي��وم 
مدير  تولت  حيث  خليفة  �ل  حياة 
�لدورة ندى �لنقبي ��شتعر��س ما 
مت �تخاذه من قر�ر�ت يف �لجتماع 
��شافة  بينها  م��ن  و�ل��ت��ي  �مل���ذك���ور 

لعبتي �ملبارزة و �لقو�س و�ل�شهم.
كما ك�شفت عن ��شتعد�د�ت �ل�شارقة 
ل����ه����ذه �ل���������دورة م����ن ح���ي���ث حمل 
�لقامة و �ملالعب و �ل�شالت وحفل 
�لفتتاح معربة عن جزيل �شكرها 
�لبحرينية  �لومل��ب��ي��ة  �للجنة  �ىل 
على ��شت�شافتها هذه �لجتماعات 
�عتز�زها  و  فخرها  ع��ن  م��ع��ربة  و 

ر��شد  ب��ن  عي�شى  �ل�شيخ  ب��روؤ���س 
�ل خليفة لهذ� �لجتماع مما يدل 
على �هتمام �حتاد �للجان �لوملبية 
�لوطنية �لعربية بهذه �لدورة وهو 
م��ا يرفع درج���ات �ل��ت��ف��اوؤل  بدورو 
�لن�شخة  حققته  م��ا  ت��ف��وق  مم��ي��زة 

�لوىل من جناحات .
و�كدت �لنقبي بان �للجنة �ملنظمة 
�ل��ع��ل��ي��ا ب��رئ��ا���ش��ة �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
�ر�شال  يف  �شتبد�   �لقا�شمي  �حمد 
�لعربية  �ل���دول  جلميع  �ل��دع��و�ت 
متمنية  �ملقبل  يوليو  �شهر  خ��الل 
�ن ت�شتجيب جميع �لدول �ل�شقيقة 

مقدمتها  ويف  �ل������دع������وة   ل����ه����ذه 
�لعربية  �ململكة  �لكربى  �ل�شقيقة 
�ل�شعودية .على �عتبار �ن �لتجمع 
�ل��ع��رب��ي ه��و �ل��ه��دف �ل���ش��م��ى من 

�قامة هذه �لدورة .
 ومن جانبها �عربت �ل�شيخة حياة 
بر��س  �ع��ت��ز�زه��ا  ع��ن  خليفة  �ل 
خليفة  �ل  ر��شد  بن  عي�شى  �ل�شيخ 
ل��ه��ذه �لج��ت��م��اع��ات وه��و م��ا يدعو 
�ىل �لتفاوؤل م�شيدة بالدور �لر�ئد 
جتاه  �لقا�شمي  ج��و�ه��ر  لل�شيخة 
على  ومثنية  �لن�شائية  �لريا�شية 
وزر�ء  ملجل�س  �لي��ج��اب��ي   �مل��وق��ف 

جتاه  �ل��ع��رب  �ل��ري��ا���ش��ة  و  �ل�شباب 
�لدعم  �ل�����دورة و م�����ش��اع��ف��ة  ه���ذه 
�مل��ادي لها وهو ما يحفز مل�شاعفة 
�ق�شى  لتحقيق  �ل��ب��ذل  و  �جل��ه��د 
�لتجمع  ل���ه���ذ�  �ل���ن���ج���اح  درج�������ات 

�لعربي .
ب����دور �حت����اد �للجان  �����ش���ادت  ك��م��ا 
�لومل���ب���ي���ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�ل��دورة حتت مظلة  �حت�شان هذه 
وجتعلها  مكانتها  ل��ت��ع��زز  �لحت����اد 
توؤمن  �شلبة   �ر�شية  م��ن  تنطلق 

لها �ل�شتمر�رية .
ويف ذ�ت �لطار �كد مدير �ل�شئون 

لل�شباب  �لعامة  بالهيئة  �لريا�شية 
و �ل��ري��ا���ش��ة �لم��ار�ت��ي��ة خ��ال��د �ل 
ح�شني على دع��م �ل��دورة و حر�س 
رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك �ل نهيان على جناح �لدورة 
من كل �لنو�حي و�ن �لهيئة �شت�شع 
�لعليا  �ملنظمة  �للجنة  يد  يدها يف 
للدورة للو�شول �ىل �ق�شى درجات 
�لتميز يف �لتنظيم معربا عن �مله 
يف م�شاركة جميع �لدول �لعربية .

�مل�شاعد  �ل���ع���ام  �لم�����ني  �خ��ت��ت��م  و 
�لوطنية  �لوملبية  �للجان  باحتاد 
�لعربية �شعد �ل�شفياين  �لجتماع 
عي�شى  �ل�����ش��ي��خ  ف��ي��ه��ا  ���ش��ك��ر  بكلمة 
�ل�شيخة  و  خ��ل��ي��ف��ة  �ل  ر�����ش���د  ب���ن 
ب��ن��ت ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل خليفة  ح��ي��اة 
م�شيد�  ع�����ش��ك��ر  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  و 
��شهمت  �لتي  �ملتميزة  بالرتيبات 
م��وؤك��د� على  يف جن��اح �لجتماعات 
�لرغبة �ل�شادقة لدى �حتاد �للجان 
�لوملبية �لعربية ل�شتمر�رية هذه 
�لدورة من خالل �للو�ئح �خلا�شة 

�لتي و�شعت خ�شي�شا لها .
ندى  قدمت  �جلل�شة  نهاية  وبعد 
�ل�شيخ  �ىل  تذكارية  هدية  �لنقبي 
ع��ي�����ش��ى ب���ن ر�����ش���د �ل خ��ل��ي��ف��ة كما 
مت ت��ب��ادل �ل��ه��د�ي��ا �ل��ت��ذك��اري��ة بني 

�مل�شاركني يف هذه �لجتماعات .

تابعت �لمريكية �شريينا وليام�س حملة �لدفاع 
بطولة  يف  �ل�����ش��ي��د�ت  ل��ف��ردي  بطلة  لقبها  ع��ن 
�لربع  �لبطولت  ثالث  �لنكليزية،  وميبلدون 
�ل��ك��ربى ل��ك��رة �مل�����ش��رب، وب��ل��غ��ت �ل����دور �لر�بع 
بفوزها على �ليابانية �ملخ�شرمة كيميكو د�تي-

كروم )42 عاما( 6-2 و6-�شفر .
وتلتقي �شريينا )31 عاما( يف �لدور �ملقبل مع 

�لملانية �شابني لي�شيكي �لثالثة و�لع�شرين.
م�شريتها  يف  ل�����ش��ريي��ن��ا  �ل600  �ل���ف���وز  وه����و 
�لحر�فية وو�شعت به حد� ملغامرة د�تي-كروم 
ميكايل  �لملاين  �ل�شائق  من  �ملتزوجة  �ليابانية 
كروم، و�لتي باتت �كرب لعبة تبلغ �لدور �لثالث 

يف وميبلدون.
ومل جتد �شريينا �ل�شاعية �ىل �للقب �ل�شاد�س يف 
وميبلدون و�ل�شابع ع�شر يف �لبطولت �لكربى، 
بد�تي كروم  �لهزمية �لوىل  �شعوبة يف �حل��اق 
فوزها  حمققة  �لالعبتني،  بني  م��ب��ار�ة  �ول  يف 
�ل34 على �لتو�يل وباتت على بعد �نت�شارين 
�شقيقتها  با�شم  �مل�شجل  �لقيا�شي  �ل��رق��م  م��ن 

فينو�س عام 2000.
�ل�شيد�ت  لزوجي  بطلة  توجت  �شريينا  وكانت 
�ي�شا مع �شقيقتها �لكرب فينو�س �لتي �عتذرت 
ح�شاب  على  �حلالية،  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  عن 
ولو�شي  ه��الف��ا���ش��ك��وف��ا  �ن����دري����ا  �ل��ت�����ش��ي��ك��ي��ت��ني 

هر�ديت�شكا 7-5 و4-6.
�لر�بعة  ر�دفان�شكا  �نيي�شكا  �لبولندية  وبلغت 
�لمريكية  ع��ل��ى  ف���وزه���ا  �ث����ر  �ل���ث���اين  �ل������دور 

مادي�شون كيز 7-5 و4-6 و3-6.
وتلتقي ر�دفان�شكا و�شيفة بطلة �لعام �ملا�شي، يف 
�لدور �ملقبل مع �لبلغارية ت�شفيتانا بريونكوفا 
و�لتي   2010 ع���ام  �لرب���ع���ة  دور  ب��ل��غ��ت  �ل��ت��ي 
 1-6 مارتيت�س  ب���ر�  �ل��ك��رو�ت��ي��ة  ع��ل��ى  تغلبت 

و4-6 و4-6.
وبلغت �لدور ذ�ته �لت�شيكية بر� كفيتوفا بطلة 
�يكاترينا  �لرو�شية  على  بتغلبها   2011 ع��ام 
و6-2   3-6 و�لع�شرين  �خلام�شة  م��اك��اروف��ا 
مع  �مل��ق��ب��ل  �ل����دور  يف  م��وع��د�  لت�شرب  و3-6، 
ع�شرة  �لتا�شعة  نافارو  �شو�ريز  كارل  �ل�شبانية 

 5-7 ب��و���ش��ار  �وج��ي��ن��ي  �لكندية  على  و�ل��ف��ائ��زة 
فينت�شي  روبرتا  �ليطالية  تاأهلت  كما  و2-6. 
�شتيفنز  ���ش��ل��ون  ع�����ش��رة و�لم���ريك���ي���ة  �حل���ادي���ة 
�ل�شلوفاكية  على  �لوىل  بفوز  ع�شرة  �ل�شابعة 
ع�شرة  �ل���ث���ام���ن���ة  ت�����ش��ي��ب��ول��ك��وف��ا  دوم���ي���ن���ي���ك���ا 
بر�  �لت�شيكية  ع��ل��ى  و�ل��ث��ان��ي��ة  و4-6،   1-6

ت�شيتكوف�شكا 7-6 )7-3( و�شفر-6 و4-6.
ويف �لدور �لر�بع، تلتقي فينت�شي مع �ل�شينية نا 
يل �ل�شاد�شة و�لتي تغلبت على �لت�شيكية كالر� 
و6-�شفر   6-4 و�لثالثني  �لثانية  ز�كوبالوفا 
و8-6، و�شتيفنز مع �لبورتوريكية مونيكا بويغ 
�لفائزة على �لت�شيكية �لخرى �يفا برينريوفا 

4-6 و6-3 و4-6.
ل����ور� روب�����ش��ون بتغلبها  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  وت��اأه��ل��ت 
 6-1 �ير�كوفيت�س  مارينا  �لنيوزيلندية  على 
و7-5 و6-3، و�لملانية �شابني لي�شيكي �لثالثة 
�شامنتا  �ل���ش��ر�ل��ي��ة  على  ب��ف��وزه��ا  و�ل��ع�����ش��رون 
لتلتقي  و1-6،  و2-6   6-4 �لتا�شعة  �شتو�شور 
�لفائزة  ك��ان��ي��ب��ي  ك��اي��ا  �ل���ش��ت��ون��ي��ة  م���ع  �لوىل 

و3-6،   2-6 ري�شكه  �لي�شون  �لمريكية  على 
و�لثانية مع �لمريكية �شريينا وليام�س �لوىل 

وحاملة �للقب �و �ليابانية كيميكو د�تي كروم.
نوفاك  �ل�������ش���رب���ي  و������ش����ل  �ل�����رج�����ال،  ول������دى 
�للقب  نحجو  زحفه  �ول  �مل�شنف  ديوكوفيت�س 
�لثاين يف �لبطولة بعد �لول �لعام قبل �ملا�شي، 
وذل����ك ب���ف���وزه �ل�����ش��ه��ل ع��ل��ى �ل��ف��رن�����ش��ي ري�شار 

غا�شكيه 6-3 و6-2 و2-6.
�لتغلب  يف  �شعوبة  �ي  ديوكوفيت�س  يجد  ومل 
ع��ل��ى ����ش���اردي �ل����ذي مل ي�����ش��ب��ق ل���ه �ل���ف���وز باي 
جمموعة من �ملجموعات �ل17 �لتي خا�شها يف 
مو�جهاته �ل�شبع حتى �لن �مام �ل�شربي وكان 
�خ��ره��ا يف ومي��ب��ل��دون ب��ال��ت��ح��دي��د ق��ب��ل عامني 
يف  و1-6  و1-6   4-6 �ل�����ش��رب��ي  ف���از  ع��ن��دم��ا 
طريقه �ىل �لظفر بلقب �لبطولة للمرة �لوىل 

يف م�شريته �لحر�فية.
ويلتقي ديوكوفيت�س �لذي و�شع �لفوز ببطولة 
فرن�شا �ملفتوحة هدفا له هذ� �ملو�شم لكنه خرج 
من دور �لربعة على يد �ل�شباين ر�فايل ناد�ل 

�ملتوج باللقب �لثامن يف �لبطولة �لفرن�شية، يف 
�لثالث  ها�س  �لمل���اين طومي  م��ع  �ملقبل  �ل���دور 
لوبيز  فيلي�شيانو  �ل�شباين  على  و�لفائز  ع�شر 

4-6 و6-2 و7-5 و4-6.
�لدور  يف  ��شابيع  ثالثة  قبل  �لالعبان  و�لتقى 

ربع �لنهائي لبطولة فرن�شا وفاز �ل�شربي.
وبلغ �ل�شباين د�فيد فرير �لر�بع �لدور �لر�بع 
�ثر فوزه على �لوكر�ين �لك�شندر دولغوبولوف 
و1-6  و6-2   )2-7( و6-7   )8-6(  7-6
�يفان  �ل��ك��رو�ت��ي  م��ع  م��وع��د�  لي�شرب  و2-6، 
�شي�شلينغ  �يغور  �لهولندي  على  �لفائز  دودي��غ 

6-�شفر و6-1 و1-�شفر ثم بالن�شحاب.
و�لرجنتيني  برديت�س  توما�س  �لت�شيكي  وبلغ 
�شابعا وثامنا  �مل�شنفان  خو�ن مارتن دل بوترو 
بفوز  �ل��ر�ب��ع  �ل���دور  �ل��ت��و�يل  على  ع�شر  وثالثا 
�ندر�شون  كيفن  �ف��ري��ق��ي  �جل��ن��وب  على  �لول 
3-6 و6-3 و6-4 و5-7،  �ل�شابع و�لع�شرين 
 5-7 زميليا  غريغا  �ل�شلوفيني  على  و�ل��ث��اين 

و7-6 )7-3( و6-�شفر.

ويف �لدور �ملقبل، يلعب برديت�س مع �ل�شر�يل 
ري�شار  �لفرن�شي  �خ��رج  �ل��ذي  برنارد طوميت�س 
 )7-9(  6-7 عليه  ب��ال��ف��وز  �ل��ت��ا���ش��ع  غا�شكيه 
مع  بوترو  ودل   ،)5-7( و6-7  و5-7  و7-5 
و�لع�شرين  �لثالث  �شيبي  �ن��دري��ا���س  �لي��ط��ايل 
و�لذي تغلب على �لياباين كي ني�شيكوري �لثاين 
ع�شر 3-6 و6-2 و6-7 )4-7( و6-1 و4-6. 
وتاأهل �ي�شا �لرو�شي ميخائيل يوجني �لع�شرون 
 3-6 تروي�شكي  فيكتور  �ل�شربي  على  ب��ف��وزه 
فرد��شكو  فرناندو  و�ل���ش��ب��اين  و5-7،  و4-6 
 2-6 غولبي�س  �رن�شت�س  �لالتفي  على  بتغلبه 
و6-4 و6-4، و�لبولندي لوكا�س كوبوت بفوزه 
و�لع�شرين  �خلام�س  بري  بينو�  �لفرن�شي  على 
6-1 و6-3 و6-4، و�لفرن�شي كيني دي �شيرب 
�لثاين  موناكو  خ��و�ن  �لرجنتيني  على  بتغلبه 

و�لع�شرين 6-4 و7-6 )10-8( و4-6.
ويف �لدور �ملقبل، يلعب يوجني مع �لربيطاين 
�ندي م��ور�ي �لثاين، وفرد��شكو مع دي �شيرب، 

وكوبوت مع �لفرن�شي �دريان مانارينو.

�شلطان بن �شخبوط يعتمد نتائج �شطرجن نا�شئي اآ�شيا
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لدى لقائه اللجنة املنظمة للدورة

عي�شى بن را�شد يوؤكد دعم احتاد اللجان الوملبية العربية لدورة اأندية املراأة العربية 

�شي���رين���ا وديوك��وفيت����ص يتق���دم���ان بثب���ات نح���و لق����ب وميبل�����������دون

مللف مدريد ل�شت�شافة  �لتنفيذية  �لرئي�شة  �عتربت 
�ن   2020 ع���ام  �ل�شيفية  �لومل��ب��ي��ة  �لل���ع���اب  دورة 
�لوملبياد  تنظيم  ع��ل��ى  ق����ادرة  �ل���ش��ب��ان��ي��ة  �لعا�شمة 

بنجاح مبيز�نية معقولة.
وق��ال��ت ت��ريي��ز� ز�ب��ي��ل، �لبطلة �لومل��ب��ي��ة م��رت��ني يف 
�ل�شر�ع لفر�ن�س بر�س ل ميكننا جعل �للعاب �لوملبية 

�كر كلفة كل مرة .
�وملبياد  يف  �لوىل  بالذهبية  عاما   48 ز�بيل  وف��ازت 

�تالنتا  �ومل���ب���ي���اد  يف  و�ل��ث��ان��ي��ة   ،1992 ب��ر���ش��ل��ون��ة 
.1996

وتابعت ميكننا �ن نربهن و�ن نظهر للعامل �نه ميكننا 
تنظيم �للعاب مبيز�نية معقولة .

وك���ان �لمل����اين ت��وم��ا���س ب���اخ �مل��ر���ش��ح �لب����رز خلالفة 
�لبلجيكي جاك روغ يف رئا�شة �للجنة �لوملبية قال يف 
�لوملبية يجب  �للعاب  تنظيم  �ن  �لنتخابية  حملته 
للكثري من  �لم��ك��ان  ق��در  ي��ك��ون ج��ذ�ب��ا ومعقول  �ن 

�ملدن و�لدول. و��شافت ز�بيل �لفائزة ببطولة �لعامل 
�ي�شا خم�س مر�ت تعليقا على �حلالة �لقت�شادية يف 
��شبانيا  ع��ن  �حل��دي��ث  م��ن  �لكثري  �ن  �عتقد  ��شبانيا 
�لنا�س يفكرون �نها  �ملا�شية جعل  يف �لعو�م �لقليلة 
تعاين من م�شكالت �قت�شادية ولكن عندما يزورونها 

ل يرون �ي عالمات للركود.
وت��ت��ن��اف�����س م���دري���د م���ع ط��وك��ي��و و����ش��ط��ن��ب��ول على 
 ،2020 ع����ام  �لومل���ب���ي���ة  �لل���ع���اب  دورة  ����ش��ت�����ش��اف��ة 

و�شيجري �لت�شويت لختيار �ملدينة �لفائزة يف �يلول 
�شبتمرب �ملقبل يف بوين�س �ير�س، �لتي �شت�شهد �ي�شا 
خلفا  �لدولية  �لوملبية  للجنة  جديد  رئي�س  �نتخاب 

للروغ.
و�مليز�نية �ل�شبانية لتنظيم �للعاب تبلغ 1ر3 بليون 
��شطنبول  ميز�نيتي  م��ع  مقارنة  �لق��ل  وه��ي  دولر 

وطوكيو.
�لدولية  �لومل��ب��ي��ة  �للجنة  وف��د  �ن  ز�ب��ي��ل  و�و���ش��ح��ت 

تقريره عن حملة  و�ن  �شعيد�  كان  ز�ر مدريد  �ل��ذي 
مدريد كان �يجابيا.

قطاع  لدينا  قائلة  �ل��ق��وة  نقاط  بع�س  و��شتعر�شت 
�قت�شادية  م�شكالت  �ي  هناك  ولي�س  مثايل،  �شحي 
�ن  وبامكاننا  �لر�شيح لالوملبياد،  تعاين منها حملة 

نكون �شركاء ر�ئعني للحركة �لوملبية .
�ملن�شاآت  م��ن  قليل  ع��دد  هناك  �ن  �ىل  �ي�شا  و����ش��ارت 

�لتي يجب بناوؤها وبكلفة زهيدة .

م���دري���د توؤك����د قدرته������ا عل�������ى تنظي��������م الوملبي�����������اد
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�ملخت�شرة  �لقائمة  عن  )فيفا(  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  �أعلن 
للمر�شحني جلائزة �أف�شل لعب يف كاأ�س �لقار�ت، و�لتي �شمت نيمار 
من  ر�مو�س  و�شريجيو  �نيي�شتا  و�أندري�س  �لرب�زيل  من  وباولينيو 

�أ�شبانيا و�أندريا بريلو من �إيطاليا ولوي�س �شو�ريز من �أوروجو�ي.
تابعة  �لفنية  للدر��شات  جمموعة  قبل  من  �لالعبني  �ختيار  ومت 
ل��ل��ف��ي��ف��ا، و���ش��ي��ت��م �خ��ت��ي��ار �ل��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة �ف�����ش��ل لع���ب م���ن قبل 
�ل�شحفيني �مل�شاركني يف �لبطولة و�شيتم �لإعالن عن هويته عقب 

�ملبار�ة �لنهائية لكاأ�س �لقار�ت . وي�شارك �أربعة لعبني من �ملر�شحني 
جلائزة �أف�شل لعب يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي تقام على ��شتاد مار�كانا 

يف ريو دي جانريو، وهم نيمار وباولينيو و�نيي�شتا ور�مو�س.
و�شجل نيمار ثالثة �أهد�ف وهو �لالعب �لوحيد �لذي مت �ختياره 
كاأف�شل لعب خالل مبار�تني يف �لبطولة �حلالية بينما �شجلزميله 

باولينيو هدفني يف ثالث مباريات.
دينيل�شون  �إجناز مو�طنيهم  �لرب�زيليان مل�شاهاة  �لالعبان  وي�شعى 

 2005 و�أدري��ان��و يف   1999 ع��ام  1997 ورونالدينيو يف  ع��ام  يف 
وكاكا يف 2009، عرب �لفوز بالكرة �لذهبية لأف�شل لعب يف كاأ�س 

�لقار�ت.
جائزة  ون��ال  �لأ���ش��ب��اين،  �ملنتخب  لعبي  �أف�شل  �أح��د  �نيي�شتا  ويعد 

�أف�شل لعب يف �ملبار�ة �لتي فازت فيها �أ�شبانيا على �أوروجو�ي
.1-2

ويت�شدر زميله ر�مو�س قائمة �ملر�شحني جلائزة �أف�شل لعب، بعد 

�خلط  يف  �شلب  ب�شكل  �لظهور  على  �لأ���ش��ب��اين  �ملنتخب  �شاعد  �أن 
�لدفاعي، حيث مل ت�شتقبل �شباك �لفريق �شوى هدف و�حد.

ت�شجيل  100عرب  رقم  �لدولية  م�شاركته  بريلو  �لإيطايل  و�شجل 
هدفا، ويو��شل �أد�ء دوره كقائد حقيقي لالزوري.

كاأ�س  �أه���د�ف يف  �شو�ريز ثالثة  �لأوروج���وي���اين  �أح���رز  وم��ن جانبه 
�لتاريخي  �لهد�ف  لي�شبح  ف��ورلن  دييجو  زميله  وجت��اوز  �ل��ق��ار�ت 

ملنتخب �أوروجو�ي.
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�أ�شادت �ل�شفرية حف�شة �لعلماء رئي�شة جلنة كرة 
�أول  �لفريق  وتوجيهات  بدعم  لل�شيد�ت  �لقدم 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �بوظبي 
�أعلى  بلغ  �ل��ذي  و�لريا�شيني  �لريا�شة  لقطاع 
درجات �لتقدم و�لنجاح ..مثنية على �لدور �لذي 
�شمو  برئا�شة  �لريا�شي  �بوظبي  يقدمه جمل�س 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
وقيادته  �ملجل�س  رئ��ي�����س  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة 
�لريا�شية  و�لتنمية  �لرت��ق��اء  مل�شاعي  �لريادية 

�لتي تعا�شرها �لدولة يف �لوقت �لر�هن.
وث��م��ن��ت �ل��ع��ل��م��اء يف ت�����ش��ري��ح ل��ه��ا �م�����س �لدعم 
�ل�شيخ  �شمو  يقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ك��رمي��ة  و�ل��رع��اي��ة 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
�ل�����وزر�ء وزي���ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ل��ب��ط��ول��ة نادي 
�ل�شنوية  �لرم�شانية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط 
�مل�شاركة  بف�شل  ب����ارزة  ع��الم��ة  �أ���ش��ب��ح��ت  �ل��ت��ي 

�لو��شعة من كافة �لريا�شيني.
وو�شفت �مل�شاركة �لن�شائية يف مونديال �ل�شباط 

�لرم�شاين باملهمة و�ملميزة يف ن�شخته �ل� 17  يف 
ظ��ل �ل��دع��م و�له��ت��م��ام �لكبري �ل��ذي جت��ده من 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �لإم���ار�ت   �أم 
�لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
وحر�شها  �لريادي  ودوره��ا  و�لطفولة  لالأمومة 
ونه�شة  �شالح  فيه  م��ا  ك��ل  حتقيق  على  �لكبري 

�ملر�أة �لإمار�تية.
ووجهت �لعلماء �ل�شكر و�لتقدير للجنة �ملنظمة 
برئا�شة  �ل��رم�����ش��اين  �ل�شباط  لأومل��ب��ي��اد  �لعليا 
�ل��ف��ري��ق �ل���رك���ن م��ت��ق��اع��د حم��م��د ه���الل �شرور 
�لكعبي رئي�س جمل�س �إد�رة فندق ونادي �شباط 
على  �ملنظمة  �للجنة  و�أع�����ش��اء  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
ج��ه��وده��م �مل��ت��م��ي��زة يف �شبيل �إخ����ر�ج �حل���دث يف 
�أبهى �شوره و��شتمر�ر �لتميز على مد�ر �ل�شنو�ت 
�لتي  �لكبرية  �لنجاحات  على  يوؤكد  مما   17 �ل� 

حتققها �لبطولة من عام لآخر.
�لإم��ار�ت��ي��ة حققت �لكثري من  �مل���ر�أة  و�أك���دت �ن 
�ل�شعيد  وع��ل��ى  �مل�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ة  يف  �مل��ك��ا���ش��ب 
�لجناز  تلو  �لجن���از  حتقق  �أ�شبحت  �لريا�شي 

خليجيا  و�إمن��ا  فقط  �ملحلي  �مل�شتوى  على  لي�س 
�لبطولت  ه���ذه  بف�شل  وذل���ك  ودول��ي��ا  وع��رب��ي��ا 
�لعن�شر  من  �مل�شاركات  متنح  �لتي  �جلماهريية 
�ل��ن�����ش��وي ج��رع��ات �ي��ج��اب��ي��ة يف ك�����ش��ب �خل���رب�ت 
و�لح��ت��ك��اك م��ع �ه���م �ل��ف��رق �ل��ع��امل��ي��ة و�خل���روج 
�لبطولة  �ن  �ىل  ..م�������ش���رية  مم���ي���زة  ب��ن��ت��ائ��ج 
للتناف�س  مميزة  حمطة  �أ�شبحت  �لرم�شانية 
و�إبر�ز �ملو�هب �لن�شائية يف ملتقى ريا�شي �شامل 
كل  م��ن  �لريا�شيني  م��ن  و��شعة  م�شاركة  و�شط 

بقاع �لعامل.
وق��ال��ت رئ��ي�����ش��ة جل��ن��ة ك���رة �ل��ق��دم ل��ل�����ش��ي��د�ت �ن 
كرة  خ��م��ا���ش��ي��ات  يف  ن�شائية  ف���رق   10 م�����ش��ارك��ة 
�لقدم �شمن �لن�شخة �ل� 17 يرفع من م�شتويات 
تبادل �خلرب�ت وجتارب  ويزيد فر�س  �لتناف�س 
�لحتكاك ويوؤكد على �ت�شاع �مل�شاركة لكرة �لقدم 
�لن�شائية على مد�ر �لعام �خلام�س على �لتو�يل 
�إىل  ..م�شرية  �لرم�شانية  �ل��دورة  �نطالق  منذ 
�ن �مل�شاركة تعزز من تطور كرة �لقدم �لن�شائية 
�لوطنية  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  م�����ش��رية  دع����م  وت�����ش��ه��م يف 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  م��زي��د  لتحقيق 

�لقليمي و�لقاري يف ��شتحقاقات �ملو�شم �ملقبل.
ومتنت �لعلماء يف ختام ت�شريحها لفتاة �لإمار�ت 
و�خلروج  مب�شو�رها  و�لتقدم  �لنجاح  �لريا�شية 
مبكت�شبات وخرب�ت جديدة من �لبطولة لت�شب 
يف �شالح �ملر�أة �لتي تفخر مبا حققتها وبالدعم 

�لذي حتظى به على �مل�شتويات كافة.
�أم��ل بو�شالخ �مني �شر جلنة كرة �لقدم  و�أك��دت 
يف  �لن�شائية  �لكروية  �للجنة  رئي�شة  لل�شيد�ت 
م�شاركة  ��شتمر�رية  �أن  �لرم�شانية  �لبطولة 
�لرم�شاين  �لأومل��ب��ي��اد  يف  �لن�شائية  �لريا�شية 
و�ملميزة  �مل��ه��م��ة  �ل��ظ��و�ه��ر  م��ن  تعترب  �ل�����ش��ن��وي 
ف��اط��م��ة بنت  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ..م�����ش��رية �ىل �ن 
م��ب��ارك  �م �لم����ار�ت  �شباقة د�ئ��م��ا لكل م��ا فيه 

�شالح ونه�شة �ملر�أة �لإمار�تية.
نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �لكبري من  بالدعم  و�أ���ش��ادت 
�أمناء موؤ�ش�شة  �آل نهيان رئي�س جمل�س  ز�يد  بن 
�خلريية  ل��الأع��م��ال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�لريا�شي  �ب��وظ��ب��ي  جمل�س  رئي�س  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لنه�شة  حت��ق��ي��ق  يف  �ل��ك��ب��ري  ���ش��م��وه  و�ه���ت���م���ام 
كما  �ملجتمع..  يف  �لقطاعات  جلميع  �لريا�شية 

�ل�شيخ  �شمو  �ملبا�شر من  و�لدعم  �لرعاية  ثمنت 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
�لتي  للبطولة  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل�����وزر�ء 
��شبحت معلما �شنويا يق�شده جميع �لريا�شيني 
و�لريا�شيات للم�شاركة و�ثر�ء �حلدث �لبارز يف 

�شهر رم�شان �لكرمي.
�مل��ر�أة �لإمار�تية حققت مكا�شب  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
وجودها  و�أثبتت  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خالل  كثرية 
�حلياة  يف  فر�أيناها  عليه  ح�شلت  مبا  و�أحقيتها 
�لجتماعية و�ل�شيا�شية تتقلد �أرفع �ملنا�شب ويف 
�روع �لجن��از�ت على  �لريا�شي �شطرت  �ل�شعيد 
هنا  وم��ن  و�ل��دويل  و�لعربي  �خلليجي  �ل�شعيد 
�لفعاليات  خمتلف  يف  �مل�شاركة  �ليوم  عليها  بات 
ومن  �ملحلية  �ل�شاحة  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لريا�شية 
حمطة  يعترب  �لذي  �لرم�شاين  �لوملبياد  بينها 
مميزة لتتناف�س فتاة �لمار�ت يف جتمعات هادفة 
�لريا�شية  �لحت�����اد�ت  و�ه��ت��م��ام  متابعة  وحت���ت 
�ل��وط��ن��ي��ة �لم����ر �ل����ذي ي�����ش��اع��ده��ا ع��ل��ى حتقيق 
�هد�فها وتطلعاتها �مل�شتقبلية يف جميع �للعاب 

و�مل�شابقات �لريا�شية.

و�و�شحت �ن �ل�شر�ف �ملبا�شر للجنة كرة �لقدم 
��شو�طا  وق��ط��ع  �ل��ت��ق��دم  للعبة  �ت����اح  ل��ل�����ش��ي��د�ت 
�ل�شاحة  يف  جتربتها  تر�شيخ  �ج��ل  م��ن  متميزة 
لتنال  و�ل��ق��اري��ة  و�لقليمية  �ملحلية  �لريا�شية 
�لول  �ملنتخب  �شنع  �ن  بعد  و�لع��ج��اب  �لثقة 
�جناز�ت مهمة لريا�شة �لمار�ت على �مل�شتويني 
�للجنة  مت��ك��ن��ت  ك��م��ا   .. و�ل����ق����اري  �لإق���ل���ي���م���ي 
وبالتعاون مع �حتاد كرة �لقدم وجمل�س �بوظبي 
بطولت  تنظيم  م��ن  �لربية  ووز�رة  �لريا�شي 
جناحتها  وبرهنت  و�لنا�شئات  �لفتيات  ل���دوري 
و�كدت على �لقاعدة �لعري�شة و�ل�شعبية �لكبرية 

�لتي حتظى بها �للعبة.
وت��وج��ه��ت ب��و���ش��الخ ب��ال�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر لنادي 
�لعليا  �ملنظمة  وللجنة  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط 
للبطولة برئا�شة �لفريق �لركن متقاعد حممد 
�ن يكون لكرة  �لكبري يف  �لكعبي ودوره��م  هالل 
و�مل�شابقات  �للعاب  بني  موقعا  لل�شيد�ت  �لقدم 
�لمر  وه��و  �لبطولة  م�شرية  �شمن  �لريا�شية 
�ل���ذي ع���زز م��ن جن��اح��ات وت��ق��دم �ل��ل��ع��ب��ة لأفاق 

رحبة وو��شعة مل�شتقبلها �مل�شرق.

بطولة  �ل�شبت  �أم�����س  م��ن  �أول  م�شاء  �ختتمت   
�أقيمت  �لتي   2013 لل�شيد�ت  �لأوىل  �لبولينغ 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �شمو  حتت رعاية 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد ربي رئي�س جمل�س دبي 
�لريا�شي، وبتنظيم جلنة ريا�شة �ملر�أة باملجل�س، 
ك��ب��ري م���ن م��وظ��ف��ات �لدو�ئر  مب�����ش��ارك��ة ع����دد 
مركز  مناف�شاتها  و�حت�شن  دب��ي،  يف  �حلكومية 

دبي �لدويل للبولينغ مبنطقة �ملمزر.
و�أحرز فريق نادي دبي للمعاقني �ملركز �لأول يف 
 ،722 نقاط  جمموع  بت�شجيله  �جلماعي  فئة 
وح���ل ف��ري��ق جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي يف �ملركز 
بينما جاء فريق   ،672 نقاط  �لثاين مبجموع 
�ل��ث��ال��ث مبجموع نقاط  �مل��رك��ز  حم��اك��م دب��ي يف 
�أحمد من  �أ�شماء  �لفردي فازت  603، ويف فئة 
 273 بت�شجيلها  �لأول  ب��امل��رك��ز  دب���ي  ج��م��ارك 
نقطة، و�أح��رزت �ملركز �لثاين غريبة �شامل من 
نقاط،   204 بت�شجيلها  و�لفنون  �لثقافة  هيئة 
وجاءت يف �ملركز �لثالث خولة �لوري بت�شجيلها 

203 نقاط.
�أمني عام جمل�س  �ل�شريف  �أحمد �شعد  د.  وتوج 
ب��امل��ر�ك��ز �لأوىل يف  �ل���ف���ائ���ز�ت  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي 

منرية  بح�شور  و�جل��م��اع��ي،  �ل��ف��ردي  �لفئتني 
�شفر وفوزية فريدون و�آمنة �خلالدي ع�شو�ت 
جل��ن��ة ري��ا���ش��ة �مل������ر�أة، وم����رمي ب��ال��ه��ول مديرة 
بالتهنئة  �ل�شريف  �أح��م��د  د.  وت��ق��دم  �لبطولة، 
بالروح  و�أ�����ش����اد  �لأوىل،  ب���امل���ر�ك���ز  ل���ل���ف���ائ���ز�ت 
�مل�شاركات،  بني  �لبطولة  �شادت  �لتي  �لتناف�شية 
زيادة  يف  �أه��د�ف��ه��ا  حققت  �لبطولة  �أن  م��وؤك��د�ً 
�لتعاون  �أو��شر  وتقوية  �للعبة  ممار�شة  قاعدة 
بني منت�شبات دو�ئر حكومة دبي و�إتاحة �لفر�شة 
�أج��و�ء م�شجعة توفر  لهن ملمار�شة هو�يتهن يف 

�خل�شو�شية و�لتناف�س �لريا�شي �جلميل.
منت�شبات  م��ن  ك��ب��ري�ً  �إق��ب��اًل  �لبطولة  و�شهدت 
�لدو�ئر و�لهيئات �حلكومية بدبي منها جمارك 
ن���ادي دبي  �ل��ع��ام��ة،  دب���ي، حم��اك��م دب���ي، �لنيابة 
و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  للمعاقني، 
د�ئرة  �لق��ت�����ش��ادي��ة،  �لتنمية  د�ئ����رة  �خل����ريي، 
�لثقافة  هيئة  دبي،  حلكومة  �لقانونية  �ل�شوؤون 
و�لفنون، بلدية دبي، �ملجل�س �لتنفيذي حلكومة 
وجمل�س  بدبي،  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  دبي، 
دبي �لريا�شي، و�لد�ئرة �ملالية يف ديو�ن �شاحب 

�ل�شمو حاكم دبي.

وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه �ل��ب��ط��ول��ة �ن���ط���الق���ا من 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة جل��ن��ة ري��ا���ش��ة �مل�����ر�أة 2011 - 
للو�قع  در����ش��ة  بعد  و�شعها  مت  و�ل��ت��ي   2013
مع  ين�شجم  دب��ي، ومبا  و�ملجتمعي يف  �لريا�شي 
�لريا�شي  دب��ي  ملجل�س  �ل�شر�تيجية  �خل��ط��ة 
2011 - 2015 و�خلطة �ل�شر�تيجية لدبي 

2015 و�أي�شاً روؤية دولة �لإمار�ت 2021.
�أجو�ء تناف�شية  كما تاأتي هذه �لبطولة لتوفري 
�أن مت تنظيم مناف�شات  يف ريا�شات جديدة بعد 
يف �لري�شة �لطائرة �لبادمينتون و�لكرة �لطائرة 
وك����رة �ل�����ش��ل��ة وك����رة �ل��ي��د و�ل�����ش��ط��رجن وتن�س 
ريا�شة  جلنة  تعمل  حيث  و�ل��غ��ول��ف،  �ل��ط��اول��ة 
يف  �لتطور  لتحقيق  ت�شعى  منهجية  وف��ق  �مل���ر�أة 
ريا�شة �ملر�أة وتو�شيع رقعة �ملمار�شات لالأن�شطة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة م���ن خ����الل ت��وع��ي��ة �مل�������ر�أة يف دبي 
باأهمية �لريا�شة يف حياتها �ليومية على �ملدى 
�ل��ق��ري��ب، وتعزيز وج��ود �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة على 
و�لعاملية  و�لإقليمية  �ملحلية  �لريا�شية  �ل�شاحة 
على �ملدى �لبعيد، وهو نتيجة منطقية يف ظل 
للمر�أة  دبي �حلكيمة  قيادة  توفره  �لذي  �لدعم 

�لإمار�تية يف �شتى �ملجالت.

اأوملبياد ال�شباط الرم�شاين علمة بارزة يف دعم الريا�شة الن�شائية

م�شاركة وا�شعة وختام ناجح لبطولة بولينغ ال�شيدات

م�شر تنال ذهبية اليد يف األعاب املتو�شط منتخب الإمارات يحقق ذهبية الليزر يف بطولة البارح لل�شراع 
�لدولية  �لبارح  �لإم��ار�ت لل�شر�ع مر�كز متقدمة يف بطولة  حقق منتخب 
�أيام حيث ح�شد  �أربعة  �أقيمت يف مملكة �لبحرين على مد�ر  لل�شر�ع �لتي 
حمود �شعود �لزيدي �ملركز �لأول يف فئة  ليزر 7 ر4 فيما حل �شيف �لنعيمي 
ر�ديال  ليزر  فئة  و�لثالث يف  �لثاين  �ملركزين  �إبر�هيم �حلمادي يف  و�شيف 
�لألعاب  �شمن  و�مل�شنفة  �لبايت  �شر�ع  فئة  يف  ر�بعا  �حلمادي  حمد  وج��اء 
متو��شلة  �أي���ام  �أرب��ع��ة  م��د�ر  على  ج��رت  �لتي  �ملناف�شة  و�شهدت  �لأومل��ب��ي��ة. 
مناف�شة �شر�شة بني �لعديد من �لبحارة و�لذين �شاركو� من خمتلف دول 
و�لهند  وباك�شتان  �أندوني�شيا  م�شرو  موناكوو  ملنتخبات  بالإ�شافة  �خلليج 
�ل��زي��دي من  �ل��ب��ح��ار �لإم���ار�ت���ي �شعيد  �ل��ع��رب  و�مل��غ��رب ومل يتمكن جن��م 
�أن ي�شارك يف فئة ليزر  �ملقرر  �أن تعطل قاربه حيث كان من  �مل�شاركة بعد 
�شتاندرد ولكن ت�شببت بع�س �لأعطال �لفنية يف ج�شم �لقارب يف حرمانه 
من �مل�شاركة بعد كان مر�شحا لحتالل �أحد �ملر�كز �لأوىل. من جهته �أبدى 
و�لتجديف �حلديث  لل�شر�ع  �لإم��ار�ت  �أم��ني عام �حت��اد  �لعبيديل  عبد�هلل 
عن �رتياحه للنتائج �لتي حققها �أبطال �لإمار�ت يف هذه �مل�شاركة و�أكد �ن 
بطولة �لبارح من �لبطولت �ملهمة على م�شتوى �لبطولت �لإقليمية حيث 
جتمع حتت �شقف و�حد منتخبات عاملية ومن خمتلف �أنحاء �لعامل..و�أ�شار 
�مل�شاركة على �لرغم من  �أه��م �لأه��د�ف �ملرجوة من  �أن �ملنتخب حقق  �إىل 
�أنها كانت مقت�شرة على �أندية تر�ث �لإمار�ت و�أبوظبي لل�شر�ع و�ليخوت 
و�حلمرية . وحول فئة �لأوبتي�شمت..�أو�شح �لعبيديل �أن م�شاركة �ملنتخب 
يف هذه �لفئة هدفها مو��شلة �لإعد�د لالأ�شبال �مل�شاركني و�كت�شاب �خلربة 

يف هذ� �مل�شمار لفتا �إىل �أن بعثة �ملنتخب �شتغادر على جمموعتني و�حدة 
�إىل  �لأخ��رى  �ملجموعة  تغادر  فيما  تدريبي  �أج��ل مع�شكر  �إيطاليا من  �إىل 
و�إع�����د�دي.. �أي�����ش��ا  ت��دري��ب��ي  ملع�شكر  للخ�شوع  �مل��ال��ي��زي��ة  لينكاوي  مدينة 
ين�شدها �لحتاد  �لتي  �لروؤية  �إىل حتقق  �ملع�شكر�ت تهدف  �أن هذه  موؤكد� 
من �أجل بناء �شليم وقوي ملنتخب �ل�شر�ع . ووجه �لعبيديل �ل�شكر للجنة 
�ملنظمة لل�شباق يف �لبحرين ولحتاد �لبحرين للريا�شات �لبحرية..و�أ�شاد 
بالرحاب �لذي لقيته بعثة �ملنتخب و�حلفاوة طيلة �أيام �لبطولة موؤكد� �أن 
من �أهم �أ�شباب جناح �لبطولة هو �لقدرة �لتنظيمية �لعالية لدى �لأ�شقاء 

يف �لبحرين ومتيزهم يف ��شت�شافة �لوفود �مل�شاركة .

كرة  مل�شابقة  �لذهبية  �مليد�لية  على  م�شر  ح�شلت 
�ليد للرجال يف دورة �ألعاب �لبحر �ملتو�شط بتغلبها 

على كرو�تيا 28-23 يف �ملبار�ة �لنهائية �م�س .
ففي �ليوم �خلتامي للدورة �لتي ت�شت�شيفها مدينة 

مر�شني �لركية ��شتفاد �لفريق �مل�شري من �شبعة 
�أهد�ف �شجلها حممود عيد وخم�شة �أخرى �شجلها 

��شالم عي�شى ليحقق �لفوز.
و�أنهى �مل�شريون �ل�شوط �لول متفوقني 11-14 

و�أ�شاف �لفريق �لعربي نف�س �لعدد من �لهد�ف يف 
�ل�شوط �لثاين.

وح�شلت تركيا �لبلد �ملنظم على �مليد�لية �لربونزية 
بفوزها على �يطاليا 26-32.

فقدان جواز �سفرت
�شنجيد  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د  
رح�����م�����ن ج��������ول �ح����م����د- 
باك�شتاين �جلن�شية- جو�ز 
�شفره رقم )9154751(  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

050/7433758

فقدان �سهادة ا�سهم  ت
�شادرة  ��شهم  �شهادة  فقدت 
�ل��ع��ني لالإنتاج  م���ز�رع  م��ن 
�ل�شيد/ با�شم  �حل��ي��و�ين   
ع����ل����ي ح����م����د ع����ب����ي����د رق����م 
على   )7606( �ل�����ش��ه��ادة 
ت�شليمها  عليها  يعر   م��ن 

�ىل �د�رة �ملز�رع بالعني.

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
  مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/43  تظلم �سرعي
�ىل �ملتظلم �شده/1- �ميد عبد�لعزيز توكلي لر�شتاين جمهول  حمل �لقامة مبا �ن 

�قامت  �لكتبي قد  ز�ي��د  �شعيد  ز�ي��د حممد  كاكاوند وميثله:  م��ار�ل فريدون   / �ملدعي 

�لمر على عري�شة )�شرعي(  �عاله ومو�شوعه تظلم من قر�ر  �ملذكور  �لتظلم  عليكم 

رقم 2013/299 و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/1 

قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

 ادارة الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/52  عقاري كلي                                      
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة هاي ر�يز �لعقارية ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها  بار� كاد�ت �شيمون فارجي�س قد  �ملدعي /  �ن 
بالز�م �ملدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 395997.5 درهم مع فائدة قانونية بو�قع 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12
�ل�شاعة 9.30  �ملو�فق 2013/8/29  . وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملحاماه 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل.علما بانه مت تعديل �لطلبات. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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    اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/813   مدين كلي                                      
�ىل �ملدعى عليهما/1-  خالد فرج �لكندي 2- ريا�س فرج �لكندي جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / غالب م�شطفى �ل�شر�ج وميثله: عبد�لرحمن حممد 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �قام  قد  �لنعيمي  �ل�شرهان  عبد�لرحمن 
بالز�م �ملدعى عليهما و�لز�مهما بان يقر� ب�شحة �لتوقيع على �شورة �لقر�ر 
و�مل�شاريف.   و�لر�شوم  �لثاين  عليه  و�ملدعى  �لول  عليه  �ملدعى  �شهادة  و�شماع 
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/4 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2.D.18 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية واملدنية
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/1662   جتاري كلي                    

�ىل �ملدعى عليه   /1- بايجي �شوز�ين برين جمهول حمل �لقامة   مبا �ن �ملدعى/
�لعمر�ن  عمر�ن  عبد�هلل  حمد  عبد�هلل  وميثله:  ���س.م.ع  �ل��دويل  �لتجاري  �لبنك 
يف   2013/2/19 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ل�شام�شي 
ب��ال��ز�م �ملدعى  �ل��دويل �س م ع  �مل��ذك��ورة �ع��اله ل�شالح/ �لبنك �لتجاري  �ل��دع��وى 
�لف  وخم�شون  و�شبعة  )�شبعمائة   757.320 مبلغ  �ملدعى  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
�ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %9 ب��و�ق��ع  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(  وع�����ش��رون  وثالثمائة 
�حلا�شل يف 2012/6/28 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بامل�شروفات ومبلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماه . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/463   عمايل كلي
خلفان  �شيف  �شعيد  ل�شاحبها  للعقار�ت  جناين    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / جر�نت مالكومل كرو قد �قام عليك 
 585.442( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماه  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  
9% من تاريخ �ل�شتحقاق و�شمول �حلكم �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
رقم �ل�شكوى )2013/131971(. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
مكلف  فانت  ل��ذ�    Ch 1.A.2 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/7/4
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10832 بتاريخ 2013/7/1     
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لدر��شات  �ل���دويل  �مل��رك��ز  �أع���ده  تقرير  خل�س 
مي�شي،  ل��ي��ون��ي��ل  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �أن  �ل���ق���دم  ك���رة 
جن���م ب��ر���ش��ل��ون��ة ه���و �ل���الع���ب �لأك�����ر تكامال 
و�لذي ح�شم لفريقه �أكرب عدد من �ملباريات يف 
�أوروبا، ف�شال عن كونه �لأعلى قيمة يف �لقارة 

�لعجوز.
عن  �ل�����ش��ادر  �لثامن  �ل�شنوي  �لتقرير  و�أ���ش��ار 
�مل���رك���ز، �ل��ت��اب��ع ل��الحت��اد �ل����دويل ل��ك��رة �لقدم 
�لأوروبية  �ل���دوري���ات  ي�شمل  و�ل����ذي  )ف��ي��ف��ا(، 

�خل���م�������ش���ة �ل�����ك�����ربى، �لإجن����ل����ي����زي و�لأمل��������اين 
�أن  �إىل  و�لإ����ش���ب���اين  و�ل��ف��رن�����ش��ي  و�لإي����ط����ايل 
 217.4 ب��ني  ت���ر�وح  �ل�شوقية  مي�شي  قيمة 
�ل�شرط  ق��ي��م��ة  �أي  ي�����ورو،  م��ل��ي��ون  و252.6 
�جلز�ئي �ملن�شو�س عليه يف تعاقده مع �لرب�شا 

)250 مليون يورو(.
�شبورت  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وف���ق���ا  �ل��ت��ق��ري��ر،  و�أو�����ش����ح 
�لكتالونية، �أن قيمة مي�شي �ل�شوقية تبلغ �شعف 
كري�شتيانو  �لربتغال  مدريد،  ريال  جنم  قيمة 

رونالدو، و�لتي تر�وح بني 102.2 و118.7 
مي�شي  تفوق  �لتقرير  ك�شف  كما  ي��ورو.  مليون 
على كري�شتيانو لي�س فقط يف �لقمة �ل�شوقية، 
و�منا يف �ل�شهامات مع �لفريق وت�شكيل خطورة 
يتفوق  فيما  �ل��ك��ر�ت،  و��شتعادة  �خل�شم،  على 
�ملرمى،  على  �لت�شديد�ت  يف  فقط  �ل��ربت��غ��ايل 
�لح�شائيات �لتي جتعل �لربغوث �أقرب للفوز 
بالكرة �لذهبية للمرة �خلام�شة على �لتو�يل يف 

تاريخه.

�لدرجة  دوري  �ىل  �ل��ع��ائ��د  م��ون��اك��و  �ع��ل��ن 
تعاقده  �م�س  فرن�شا  يف  �لقدم  لكرة  �لوىل 
مارتيال  �نطوين  �ل�شباب  ليون  مهاجم  مع 

مقابل 5 ماليني يورو.
ق��ر�ره ببيع مارتيال )17  �ن  و�و�شح ليون 
دون  ملنتخب  فرن�شا  منتخب  لع��ب  ع��ام��ا( 
18 ع��ام��ا �ت��خ��ذ ل���ش��ب��اب م��ال��ي��ة ب��ع��د ف�شل 
�ل����الزم ل�شر�ء  �ل��ت��م��وي��ل  �ي��ج��اد  �ل���ن���ادي يف 

�ملهاجم �لخر بافاتيمبي غومي�س.

�لر�بعة  يف  ليون  �ىل  �ن�شم  م��ارت��ي��ال  وك��ان 
 2012 �آب/�غ�شط�س  يف  وق��ع  وق��د  ع�شرة، 

عقد� معه لثالث �شنو�ت.
ويو��شل موناكو برئا�شة �مللياردير �لرو�شي 
تعزيز  يف  ب��ال��ت��ايل  ريبولوفليف  دمي��ي��ري 
خطى  على  لي�شري  �لالعبني  م��ن  تر�شانته 
�لذي  �شان جرمان )ملكية قطرية(  باري�س 
�ل�شفقات  من  ب�شل�شلة  �ملا�شي  �لعام  �شبقه 
زلتان  �ل�شويدي  �شم  �ب��رزه��ا  ك��ان  �لكبرية 

�بر�هيموفيت�س.
�لكولومبي  م��ع  م��ون��اك��و  ت��ع��اق��د  �ن  و���ش��ب��ق 
ر�د�ميل فالكاو من �تلتيكو مدريد �ل�شباين 
بورتو  ثنائي  ي��ورو، ومع  60 مليون  مقابل 
و�لكولومبي  م��وت��ي��ن��ي��و  ج����و�و  �ل���ربت���غ���ايل 
يورو  مليون   70 مقابل  رودريغيز  جيم�س 
و�مل����د�ف����ع �ل���ربت���غ���ايل �مل��خ�����ش��رم ري���ك���اردو 
�بيد�ل  �ري��ك  �لفرن�شي  و�مل��د�ف��ع  كارفاليو، 

من بر�شلونة �ل�شباين.

•• اأبوظبي – الفجر:

�لعلماء  ح��ف�����ش��ة  �ل�����ش��ف��رية  �أ�����ش����ادت 
لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك���رة  رئ��ي�����ش��ة جل��ن��ة 
�شمو  �أول  �لفريق  وتوجيهات  ب��دع��م 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
ع��ه��د �ب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لعلى 
�لريا�شة  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
درجات  �على  بلغ  �ل��ذي  و�لريا�شيني 
�لدور  على  مثنية   ، و�لنجاح  �لتقدم 
�ل��������ذي ي����ق����دم����ه جم���ل�������س �ب���وظ���ب���ي 
نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �لريا�شي 
بن ز�يد �ل نهيان ، وقيادته �لريادية 
�لريا�شية  و�لتنمية  �لرتقاء  مل�شاعي 
بالوقت  �ل����دول����ة  ت��ع��ا���ش��ره��ا  �ل���ت���ي 

و�لرعاية  �ل���دع���م  م��ث��م��ن��ة   ، �ل���ر�ه���ن 
�ل�شيخ  �شمو  يقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ك��رمي��ة 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
لبطولة نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة 
�أ�شبحت  �لتي  �ل�شنوية  �لرم�شانية 
عالمة بارزة بف�شل �مل�شاركة �لو��شعة 

من كافة �لريا�شيني.
�لن�شائية  �مل�شاركة  �لعلماء  وو�شفت 
�لرم�شاين  �ل�����ش��ب��اط  م��ون��دي��ال  يف 
17 يف  �ل�  باملهمة و�ملميزة يف ن�شخته 
و�لهتمام  �ل���الحم���دود  �ل��دع��م  ظ��ل 
�لكبري �ل��ذي جت��ده م��ن �أم �لإم���ار�ت 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�س 

�لأ�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى 
لالأمومة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
و�لطفولة، ودورها �لريادي وحر�شها 
�لكبري على حتقيق كل ما فيه �شالح 

ونه�شة �ملر�أة �لإمار�تية.
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  �ل��ع��ل��م��اء  ووج��ه��ت 
ل��ل��ج��ن��ة �مل���ن���ظ���م���ة �ل���ع���ل���ي���ا لأومل���ب���ي���اد 
�لفريق  برئا�شة  �لرم�شاين  �ل�شباط 
�لركن ) م( حممد هالل �شرور �لكعبي 
ون����ادي  ف��ن��دق  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
،و�أع�شاء  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  ���ش��ب��اط 
�للجنة �ملنظمة على جهودهم �ملميزة  
يف �شبيل �إخر�ج �حلدث باأبهى �شوره ، 
و��شتمر�ر �لتميز على مد�ر �ل�شنو�ت 
�لنجاحات  ع��ل��ى  ي��وؤك��د  مم��ا    17 �ل 

من  �لبطولة  حتققها  �ل��ت��ي  �لكبرية 
عام لأخر .

�لإمار�تية  �مل��ر�أة  �إن  �لعلماء  و�أ���ش��ارت 
ح��ق��ق��ت ك��ث��ري م���ن �مل��ك��ا���ش��ب يف كافة 
�لريا�شي  �ل�شعيد  وعلى   ، �مل�شتويات 
�لجناز  تلو  �لجن���از  حتقق  �أ�شبحت 
لي�س على �مل�شتوى �ملحلي فقط و�إمنا 
خليجيا وعربيا ودوليا، وذلك بف�شل 
ه���ذه �ل��ب��ط��ولت �جل��م��اه��ريي��ة �لتي 
متنح �مل�شاركات من �لعن�شر �لن�شوي 
�خلرب�ت  ك�شب  يف  �يجابية  ج��رع��ات 
 ، �لعاملية  �لفرق  �ه��م  مع  و�لحتكاك 
�ن  م��وؤك��دة   ، بنتائج مميزة  و�خل���روج 
�لبطولة �لرم�شانية �أ�شبحت حمطة 
�ملو�هب  و�إب��������ر�ز  ل��ل��ت��ن��اف�����س  مم���ي���زة 
�شامل  ري��ا���ش��ي  ملتقى  يف   �لن�شائية 
و�شط م�شاركة و��شعة من �لريا�شيني 

من كل بقاع �لعامل.
�لقدم  ك�����رة  رئ��ي�����ش��ة جل���ن���ة  و�أك��������دت 
ع�����ش��رة فرق  م�����ش��ارك��ة  �إن  ل��ل�����ش��ي��د�ت 
ن�شائية يف خما�شيات كرة �لقدم �شمن 
م�شتويات  من  يرفع   17 �ل�  �لن�شخة 
�ل���ت���ن���اف�������س، وي����زي����د ف����ر�����س ت���ب���ادل 
، ويوؤكد  �خلرب�ت وجتارب �لحتكاك 
�ي�شا على �ت�شاع �مل�شاركة لكرة �لقدم 
�خلام�س  �ل��ع��ام  م���د�ر  على  �لن�شائية 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل م��ن��ذ �ن��ط��الق �ل����دورة 
�لرم�شانية ، م�شرية �إىل �إن �مل�شاركة 
�لن�شائية  �لقدم  ك��رة  تطور  من  تعزز 
�ملنتخبات  م�����ش��رية  دع���م  يف  وت�����ش��ه��م 
�لوطنية لتحقيق مزيد من �لبطولت 
يف  و�ل��ق��اري  �لقليمي  �مل�شتوى  على 

��شتحقاقات �ملو�شم �ملقبل.

ت�شريحاتها،  �ل���ع���ل���م���اء  و�خ���ت���ت���م���ت 
�لريا�شية  �لإم�����ار�ت  ل��ف��ت��اة  متمنية 
�لنجاح و�لتقدم مب�شو�رها، و�خلروج 
مب��ك��ت�����ش��ب��ات وخ�������رب�ت ج����دي����دة من 
�ل��ب��ط��ول��ة، ل��ت�����ش��ب يف ���ش��ال��ح �مل�����ر�أة، 
وبالدعم  حققتها،  مب��ا  تفخر  �ل��ت��ي 
غ��ري �مل���ح���دود �ل����ذي حت��ظ��ى ب��ه على 

�مل�شتويات كافة. 
بو�شالخ  �أم������ل  �أك�������دت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
لل�شيد�ت  �لقدم  ك��رة  �شر جلنة  �م��ني 
يف  �لن�شائية  �لكروية  �للجنة  رئي�شة 
��شتمر�رية  �أن  �لرم�شانية  �لبطولة 
م�����ش��ارك��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف 
�لأومل��ب��ي��اد �ل��رم�����ش��اين �ل�����ش��ن��وي من 
�ل��ظ��و�ه��ر �ل��ه��ام��ة و�مل��م��ي��زة ، و�أك���دت 
بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  �أن 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  �لم���ار�ت  �م 
�لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 
لالأمومة و�لطفولة �شباقة د�ئماً لكل 
ما فيه �شالح ونه�شة �ملر�أة �لإمار�تية. 
و�أ�����ش����ادت ب��ال��دع��م �ل��ك��ب��ري م���ن �شمو 
�ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
و�هتمام  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س 
�لنه�شة  حت��ق��ي��ق  يف  �ل��ك��ب��ري  ���ش��م��وه 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة جل��م��ي��ع �ل���ق���ط���اع���ات يف 
�ملجتمع.. كما ثمنت �لرعاية و�لدعم 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  �ملبا�شر 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة للبطولة 
يق�شده  �شنويا  معلما  ��شبحت  �لتي 
و�لريا�شيات  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  ج��م��ي��ع 
�ل��ب��ارز يف  �حل���دث  و�ث����ر�ء  للم�شاركة 

�إىل  و�أ���ش��ارت  �ل��ك��رمي.  رم�شان  �شهر 
مكا�شب  حققت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �أن 
كثرية خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية و�أثبتت 
عليه  ح�شلت  مبا  و�أحقيتها  وجودها 
�لجتماعية  �حل���ي���اة  يف  ف���ر�أي���ن���اه���ا 
�ملنا�شب  �أرف�����ع  ت��ت��ق��ل��د  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�روع  �شطرت  �لريا�شي  �ل�شعيد  ويف 
�خلليجي  �ل�شعيد  ع��ل��ى  �لجن�����از�ت 
و�ل��ع��رب��ي و�ل�����دويل ، وم���ن ه��ن��ا بات 
�مل�������ش���ارك���ة يف خمتلف  �ل���ي���وم  ع��ل��ي��ه��ا 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام يف 
�لوملبياد  بينها  ومن  �ملحلية  �ل�شاحة 
�ل���رم�������ش���اين �ل������ذي ي��ع��ت��رب حمطة 
مم��ي��زة ل��ت��ت��ن��اف�����س ف��ت��اة �لم������ار�ت يف 
جتمعات هادفة وحتت متابعة و�هتمام 

�لمر  �لوطنية  �لريا�شية  �لحت��اد�ت 
�هد�فها  ي�شاعدها على حتقيق  �لذي 
جميع  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 

�للعاب و�مل�شابقات �لريا�شية.
و�و�شحت �ن �ل�شر�ف �ملبا�شر للجنة 
كرة �لقدم لل�شيد�ت �تاح للعبة �لتقدم 
وقطع ��شو�ط متميزة من �جل تر�شيخ 
جتربتها يف �ل�شاحة �لريا�شية �ملحلية 
ل��ت��ن��ال �لثقة  و�لق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���ق���اري���ة 
و�لعجاب بعد �ن �شنع �ملنتخب �لول 
�جن�����از�ت م��ه��م��ة ل��ري��ا���ش��ة �لم�����ار�ت 
و�لقاري  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  �للجنة  متكنت  كما   ،
�بوظبي  وجمل�س  �ل��ق��دم  ك��رة  �حت���اد 
�لربية من تنظيم  �لريا�شي ووز�رة 

و�لنا�شئات  �لفتيات  ل��دوري  بطولت 
وب����ره����ن����ت جن���اح���ت���ه���ا و�ك��������دت على 
�لكبرية  �لعري�شة و�ل�شعبية  �لقاعدة 

�لتي حتظى بها �للعبة.
�ل�شكر  م��وج��ه��ة  ب��و���ش��الخ  و�خ��ت��ت��م��ت 
�لقو�ت  ���ش��ب��اط  ل���ن���ادي  و�ل���ت���ق���دي���ر 
�لعليا  �مل��ن��ظ��م��ة  ول��ل��ج��ن��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�لركن  �ل��ف��ري��ق  ب��رئ��ا���ش��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
�لكعبي  ه�������الل  حم����م����د  م���ت���ق���اع���د 
لكرة  ي��ك��ون  �ن  يف  �ل��ك��ب��ري  ودوره������م 
�للعاب  ب��ني  موقعا  لل�شيد�ت  �ل��ق��دم 
م�شرية  �شمن  �لريا�شية  و�مل�شابقات 
�ل���ذي ع��زز من  �لبطولة وه��و �لم���ر 
�للعبة لأف���اق رحبة  وت��ق��دم  جن��اح��ات 

وو��شعة مل�شتقبلها �مل�شرق .

حف�شة العلماء : اأوملبياد ال�شباط الرم�شاين عالمة بارزة يف دعم الريا�شة الن�شائية اىل اآفاق املجد والتميز 

اأم���ل بو�ش���لخ : البطول���ة الرم�شاني���ة فتح���ت اأب���واب النج��اح والتاأل���ق لريا�ش���ة امل���راأة  

•• اإن�صيون – ح�صن علي:

و�ل�شباحة  فرحان  �شالح  فرحان  �ل�شباح  حطم 
�شمرية �لبيطار �أرقامهما �ل�شخ�شية و�لبحرينية 
يف �لت�شفيات �لأولية ل�شباق 50 مر حرة �لذي 
�لألعاب  دورة  مناف�شات  �أم�س �شمن  �أقيم �شباح 
ت�شت�شيفها  و�لتي  لل�شالت  �لر�بعة  �لآ�شيوية 
مدينة �إن�شيون �لكورية �جلنوبية لغاية 7 يوليو 

�جلاري.
�لبيطار ��شتطاعت �أن حتتل �ملركز �ل�شاد�س من 
�ل�شباق  م�شافة  �أنهت  عندما  مت�شابقات   8 بني 
رقمها  لتك�شر  ث��ان��ي��ة   28.83 ق����دره  زم���ن  يف 
معاً  باإ�شمها  �مل�شجالن  و�لبحريني  �ل�شخ�شي 
بلوغ  تتمكن من  �أنها مل  �إل  ثانية(،   30.01  (

�لنهائي.
�شالح  فرحان  �ل�شاعد  �ل�شباح  ق��دم  �ملقابل،  يف 
فرحان م�شتوى متميز بعدما حقق �ملركز �لثاين 
يف  وجن��ح  �لت�شفيات،  يف  مت�شابقني   8 ب��ني  م��ن 
 25.92  ( �ل�����ش��اب��ق  �ل�شخ�شي  رق��م��ه  حتطيم 
قدره  بزمن  �ل�شباق  م�شافة  �أنهى  بعدما  ثانية( 
25.73 ثانية، لكنه مل يتمكن من �ل�شعود �إىل 
�أنه مل ي�شتطع من حتطيم �لرقم  �لنهائي، كما 
عمر  �ل�����ش��ب��اح  زم��ي��ل��ه  ب��اإ���ش��م  �مل�شجل  �لبحريني 

يو�شف �ملالكي �لبالغ )23.94 ثانية(.

عبا�ش وعي�شى يودعان مناف�شات البليارد 
للبليارد  �ل����رج����ال  ف�����ردي  م��ن��اف�����ش��ات  و���ش��م��ن 
�أم�س،  �شباح  �أقيمت  �ل��ت��ي  ك���ر�ت(   9 )م�شابقة 
�لياباين  �أم��ام  خ�شر �لالعب علي حممد عبا�س 
قدم  حيث   7/9 بنتيجة  ب�شعوبة  ه��ريوي��وك��ي 
ل��ك��ن �حل���ظ مل ي��ح��ال��ف��ه يف  �أد�ء� ر�ئ���ع���اً  ع��ب��ا���س 
حت��ق��ي��ق �ل���ف���وز ع��ل��ى ن���ظ���ريه �ل���ي���اب���اين ليودع 

مناف�شات �لدورة مبكر�ً.

ويف �ملو�جهة �لثانية �لتي جمعت �لالعب عبد�هلل 
عي�شى بالالعب �ملنغويل جوفي�شكك تلقى �لأول 
�للقاء  ج��اء  حيث   1-9 بنتيجة  قا�شية  خ�شارة 
من ط��رف و�ح��د بعدما وف��ق �ملنغويل يف معظم 
�ملناف�شة  عي�شى  عبد�هلل  لعبنا  ليودع  �ل�شربات 

هو �لآخر مبكر�ً.

فردي  مب�شابقة  يخفق  البولينج  منتخب 
الرجال

�لبولينج  مل�شابقة  �ل��رج��ال  ف��ردي  مناف�شات  ويف 
�أخ��ف��ق لع��ب��ون��ا يف �حل�����ش��ول ع��ل��ى �أح���د �ملر�كز 
�لثاين،  �لدور  8( لبلوغ  1 لغاية  �ملتقدمة )من 
حيث �حتل �لالعب طه �إبر�هيم �ملركز �خلام�س 
ع�شر بعدما حقق 1278 نقطة مبعدل 213، 
 20 �ل���  �ملركز  جبار  عي�شى  �لالعب  �حتل  فيما 
 ،208.83 مبعدل  نقطة   1253 حقق  بعدما 
�أما �لالعب �أحمد �لقعود فقد �حتل �ملركز 55 
 ،189.33 مب��ع��دل  نقطة   1136 بتحقيقه 
فيما جاء �لالعب م�شعود �أكرب يف �ملركز 75 بعد 
من  وذل��ك   ،164.50 ومبعدل   987 حتقيقه 

بني 77 م�شاركاً يف هذه �مل�شابقة.
و�شي�شارك �ملنتخب يوم غد �لثالثاء يف م�شابقة 
�أف�شل من  نتائج  ب��اأم��ل حتقيق  �ل��رج��ال  زوج��ي 

�لتي حققوها يف م�شابقة �لفردي.
فتيات �لبولينج يبد�أن م�شو�رهن �ليوم

تبد�أ فتيات �لبولينج م�شو�رهن �ليوم يف مناف�شات 
�لوطني  منتخبنا  يتكون  حيث  �ل�شيد�ت،  ف��ردي 
�جلناحي،  ح�شن  ون��ورة  علي،  خالد  فاطمة  من 

ليلى ح�شن �جلناحي، ماجدة طاهر �شالح.
وتنطلق م�شابقة فردي �ل�شيد�ت �ل�شاعة �لتا�شعة 
بتوقيت  �شباحاً  )�لثالثة  كوريا  بتوقيت  �شباحاً 

مملكة �لبحرين(.
�ملعدل  بح�شب  لع��ب��ات  ث��م��ان  �أف�����ش��ل  وت��ت��اأه��ل 

�لثامنة،  م��ع  �لأوىل  وتلعب  �ل��ث��اين،  �ل���دور  �إىل 
�لتا�شعة،  م��ع  و�ل��ث��ال��ث��ة  �ل�شابعة،  م��ع  و�ل��ث��ان��ي��ة 
و�لر�بعة مع �خلام�شة، لتتاأهل فيما بعد �أف�شل 
�أرب�����ع لع���ب���ات ب��ح�����ش��ب �مل���ع���دل �إىل �ل�����دور قبل 
�لنهائي، وتلعب �لأوىل مع �لر�بعة و�لثانية مع 
�مليد�لية  على  تتناف�شان  و�خل��ا���ش��رت��ان  �لثالثة 
�مليد�لية  �لبقية على  يتناف�شن  �لربونزية، فيما 

�لذهبية و�لف�شية. 

مر�شل: احلظ مل يحالف لعبينا
عارف  للبولينج  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  م���درب  ع��ز� 
مر�شل �أ�شباب �إخفاق منتخب �لرجال يف م�شابقة 
�لفردي �إىل غياب �حلظ وعدم �لتوفيق، مبدياً 
ر�شاه �لتام من �لأد�ء �لذي قدموه جميعاً خالل 

�ملناف�شة.
جيد  ب�شكل  ظ��ه��رو�  لع��ب��ون��ا   « مر�شل  و�أ���ش��اف 
�أن �حلظ مل  �إل  كانت جيدة  �شرباتهم  ومعظم 
عام  وب�شكل  �أف�شل،  نتائج  حتقيق  يف  يحالفهم 
�لأد�ء وبالتاأكيد ل�شنا ر��شون  فاإننا ر��شون عن 
�ل��ت��ع��وي�����س يف م�شابقة  ون��ت��م��ن��ى  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ع���ن 

�لزوجي«.
و�أكد مر�شل باأن فارق �مل�شتوى بني لعبينا وبقية 
�لالعبني �لآ�شيويني كانت �أحد عو�مل �خل�شارة، 
�ل�����ش��ب��ب �لرئي�س،  ب����اأن �حل���ظ ه���و  �أ����ش���ار  ل��ك��ن��ه 
لعبينا  ب��ني  ف���ارق  ه��ن��اك  �أن  �شحيح   « م�شيفاً 
وبقية �لالعبني �لآ�شيويني ولكن كان بالإمكان 

�أف�شل مما كان«.
�أعرب  �ل��ي��وم،  �ل�شيد�ت  منتخب  م�شاركة  وع��ن 
م�شرفة،  م�شتويات  تقدمي  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  مر�شل 
م���وؤك���د�ً ب���اأن �ل��ه��دف م��ن م�����ش��ارك��ة �ل��ف��ت��ي��ات هو 
�ملزيد من �خلربة ولكن ذلك ل مينع  �إك�شابهن 
من �ل�شعي ور�ء �ملناف�شة فال يوجد م�شتحيل يف 

عامل �لريا�شة بح�شب ر�أيه.

عي�شى:  فارق �مل�شتوى و«ملم�س« �لطاولة �شبب 
للبليارد  �لوطني  منتخبنا  لعب  قال  خ�شارتي! 
عبد�هلل عي�شى �أن �ل�شبب �لرئي�س ور�ء �خل�شارة 
 1/9 �لتي تلقاها من �لالعب �ملنغويل بنتيجة 
تعود �إىل تغري نوع �لطاولة �مل�شتخدمة يف هذه 

�لدورة عن �لتي يتدرب عليها يف �لبحرين.
متاماً  مغاير  �لطاولة  ملم�س   « عي�شى  و�أ���ش��اف 
�إىل عدم  �أدى  �ل��ذي  �لأم���ر  ن��ت��درب عليه،  مل��ا كنا 
�ملنغويل �لذي ميتلك مهار�ت  جمار�تي لالعب 
كبرية و�إمكانيات فنية عالية ل ميكن �ل�شتهانة 

بها«.
وتابع » لقد تدربنا على نف�س �لطاولة منذ �ليوم 
غري  �لفرة  ولكن  �إن�شيون  �إىل  لو�شولنا  �لأول 

كافية للتاأقلم على �لطاولة ب�شكل �أكرب..«
�لتي  �لق�شرية  �لإع���د�د  ف��رة  ب��اأن  و�أك���د عي�شى 
خا�شها �ملنتخب يف �لبحرين مل ت�شمح لالعبني 
�أجو�ء  و�لتعود على  �ملزيد من �خلربة  باكت�شاب 
�ملناف�شة، كما �أ�شار �إىل فارق �مل�شتوى و�لإمكانيات 
�لالعبني  وب���ق���ي���ة  �ل���ب���ح���ري���ن���ي  �ل����الع����ب  ب����ني 
�خلربة  من  �ملزيد  �إىل  حتتاج  و�لتي  �لآ�شيويني 

و�لتمر�س للو�شول �إىل م�شتوياتهم.
�أف�شل  �أمله يف حتقيق نتائج  و�أع��رب عي�شى عن 
�لنتيجة  خيبته من  مبدياً  �ملقبلة،  �مل�شاركات  يف 
لكنه  عبا�س،  حممد  علي  وزميله  حققها  �ل��ت��ي 
وع�����د �جل���م���اه���ري �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة ب��ال�����ش��ع��ي نحو 
ت��ط��وي��ر م�����ش��ت��و�ه ل��ت��ق��دمي �لأف�����ش��ل يف خمتلف 

�ل�شتحقاقات �ملقبلة.

ال�شني تكثف حت�شرياتها
للبليارد  �ل���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع����ب����ة  ت���ك���ث���ف 
�ل�شتعد�د  �أج��ل  م��ن  �ل��ي��وم  �لفنية  حت�شري�تها 
خلو�س غمار مناف�شات م�شابقة فردي �ل�شيد�ت 
حيث  غ���د،  ي���وم  �شتنطلق  و�ل���ت���ي  ك�����ر�ت(   10(

�إىل  للو�شول  �ليوم  تدريباتها  �ل�شني  �شتخو�س 
�أعلى مر�حل �جلاهزية �لفنية و�لتاأقلم على نوع 
�شتلتقي  �ل��دورة، حيث  �مل�شتخدمة يف  �لطاولت 
�لالعبات  �إح���دى  �أم���ام  �لأول  �ل���دور  يف  �ل�شني 

�لهنديات.

منتخب ال�شباحة يوا�شل حت�شرياته
حت�شري�ته  �ل��ي��وم  �ل�شباحة  منتخب  ي�شتاأنف 
�شباق  مناف�شات  غ��م��ار  خ��و���س  �أج���ل  م��ن  �لفنية 
ي��وم غد  �شينطلق  و�ل���ذي  ح��رة  �شباحة  م   200
�شالح  ف��رح��ان  �ل�شباح  ي�شارك  حيث  �ل��ث��الث��اء، 
�ل�شباق  يف  �لبيطار  �شمرية  و�ل�شباحة  ف��رح��ان 
�ل���ذي ي��ق��ام لفئة �ل��رج��ال و�ل�����ش��ي��د�ت ك��ال على 
باأن  �أح��م��د  �مل��ن��ت��خ��ب خ��ال��د  �إد�ري  وق����ال  ح����ده. 
�ل���الع���ب���ان ���ش��ي�����ش��ت��غ��الن ي����وم �ل����ر�ح����ة خلو�س 
�ل�شتعد�د  �أج��ل  م��ن  �لبدنية  �للياقة  ت��دري��ب��ات 

بال�شكل �لأمثل ل�شباق 200 مر �شباحة حرة.
�لذي  للم�شتوى  �لتام  ر�شاه  عن  �أحمد  و�أع���رب 
ق��دم��ه ف��رح��ان و�ل��ب��ي��ط��ار، م�����ش��ري�ً ب���اأن حتطيم 
دللة  يعطي  و�لبحرينية  �ل�شخ�شية  �لأرق����ام 
و��شحة على تطور م�شتوى �ل�شباحني ومن ثم 
�خلليجي  �ل�شعيد  على  �ملناف�شة  على  قدرتهم 

و�لعربي.

املــنــتــخــبــات  يــتــابــع  الإداري  الـــوفـــد 
البحرينية

ر��شد  بن  نعمان  برئا�شة  �لإد�ري  �لوفد  حر�س 
�لباكر  وح��م��د  �لغنيم  �شعود  وع�شوية  �حل�شن 
يف  �مل�شاركة  �لبحرينية  �ملنتخبات  متابعة  على 
تو�جد  �إذ  �ل����دورة،  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  �ل����دورة يف 
�لوفد منذ �ل�شباح �لباكر يف مناف�شات �ل�شباحة 
و�ل�شباحة  فرحان  �شالح  فرحان  �ل�شباح  مل��اآزرة 
���ش��م��رية �ل��ب��ي��ط��ار، ث��م ت��وج��ه��و� م��ب��ا���ش��رة ملتابعة 

�إبر�هيم  ط��ه  ي�شارك  حيث  �لبولينج  مناف�شات 
و�أحمد �لقعود يف مناف�شات فردي �لرجال.

ت�شجيع  ب��ه��دف  �لإد�ري�����ة  �لبعثة  ت��و�ج��د  وي��اأت��ي 
معنوياتهم  ورف��ع  �أزره���م  م��ن  و�ل�شد  �لالعبني 
�أف�شل  لتهيئة  �حتياجاتهم  كافة  على  و�لوقوف 
�أف�شل  تقدمي  لهم  تتيح  �لتي  �ملثالية  �لظروف 

�مل�شتويات.

م�شاركة تاريخية ثالثة
م�شاركتها  �لأول  �أم�����س  ي���وم  �ل��ب��ح��ري��ن  �شجلت 
�لآ�شيوية  �لأل���ع���اب  ب����دورة  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
لل�شالت �ملغلقة و�لتي تقام حتت �إ�شر�ف �ملجل�س 
�لن�شخة  غابت عن  �لبحرين  �لآ�شيوي.  �لأوملبي 
�لعا�شمة  يف   2005 ع��ام  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �لأوىل 
 2343 فيها  �شارك  و�لتي  بانكوك  �لتايلندية 
ريا�شيا وريا�شية ميثلون 45 دولة تبارو� يف 9 
ريا�شات. وكانت �مل�شاركة �لأوىل للمملكة يف هذه 
مكاو  يف  �أقيمت  �لتي  �لثانية  بالن�شخة  �ل���دورة 
يتكون  بوفد   2007 ع��ام  نوفمرب  �شهر  خ��الل 
من 16 لعبا ميثلون ثالث �ألعاب وهي �لبولينج 
و�ل�شطرجن و�ل�شنوكر، و�شهدت �لن�شخة �لثانية 
م�شاركة 2476 ريا�شيا وريا�شية من 44 دولة، 

و�رتفع فيها عدد �للعاب �ىل 17.
و���ش��ارك��ت �ل��ب��ح��ري��ن يف �ل��ن�����ش��خ��ة �ل��ث��ال��ث��ة �لتي 
�أكتوبر   26 م��ن  �ل��ف��رة  خ��الل  بفيتنام  �أقيمت 
 5 وح���ق���ق���ت   2009 ع������ام  ن���وف���م���رب   3 ح���ت���ى 
�لعد�ءة  ف��ازت  حيث  �لقوى  �أل��ع��اب  يف  ميد�ليات 
جيونا بابا بذهبية، وميمي �شامل بف�شية، و�ليما 
�شرتي�س  وكالدي�س  ف�شيتني،  مبيد�ليتني  بكلي 
�ل�شباحة  حتقق  مل  بينما  ب��رون��زي��ة،  مبيد�لية 
�أي مركز  �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة و�ل�����ش��ن��وك��ر  �ل��ق��دم  وك����رة 
متقدم، و�شهدت �لدورة م�شاركة 2396 ريا�شيا 

وريا�شية من 43 دولة تناف�شو� يف 15 لعبة.

منتخب البليارد يودع الدورة.. والبولينج يخفق يف بلوغ الدور الثاين

فرحان والبيطار يحطمان الأرقام يف م�شابقة ال�شباحة )50م( بدورة الألعاب ال�شيوية لل�شالت

موناكو ي�شم مهاجم ليون مارتيال قيمة مي�شي �شعفا قيمة رونالدو



طرد 200 �شاعي بريد بريطاين 
ي�شرقون الر�شائل 

200 �شاعي بريد  �ملا�شي  �لعام  �إنه طرد خالل  �مللكي �لربيطاين  قال �لربيد 
لتجاوز  موظفاً   1255 بحق  مالية  غ��ر�م��ات  وف��ر���س  �لر�شائل  �شرقة  بتهمة 
�ل�شرعة �ملحددة عند قيادة �ل�شيار�ت لنقل �لر�شائل. وذكرت �شحيفة �شندي 
غر�مات  �أي�شاً  �ملا�شي  �لعام  فر�س  �مللكي  �لربيد  �أن  �لأح��د  �م�س  �ك�شربي�س 
مالية بحق 69 موظفاً �شبطتهم كامري�ت �ملر�قبة وهم يتجاوزون ��شارت �ملرور 
�ألف جنيه من   75 �أكر من  �ملخالفني ينفقون  �ملوظفني  �حلمر�ء، مما جعل 
�أحد موظفي �لربيد  �أن  �لغر�مات �ل�شادرة بحقهم. وذكرت  رو�تبهم لت�شديد 
�مللكي �لربيطاين كان يقود �شيارته ب�شرعة ت�شل �إىل 140 كيلومر�ً يف �ل�شاعة 
�ل�شرعة  حتديد  رغ��م  �ل�شاحلية،  ب��ر�ي��ت��ون  ومدينة  لندن  ب��ني  �لطريق  على 
�لق�شوى فيه ب� 100 كيلومر يف �ل�شاعة مبوجب قانون حركة �ل�شري، وتزويده 
�شيار�ت �لربيد باأجهزة متنع جتاوز �ل�شرعة �ملحددة على �لطرقات. و��شافت 
�لر�شائل  ُط��ردو� من �خلدمة ب�شبب �شرقة  200 �شاعي بريد  4 فقط من  �أن 
قبل  م��ن  �لباقي حت��ذي��ر�ت  بحق  ���ش��درت  فيما  �مل��ح��اك��م،  �إىل  ج��رى حتويلهم 
�ل�شرطة. ون�شبت �ل�شحيفة �إىل متحدث با�شم �لربيد �مللكي �لربيطاين قوله 
�إن �لغالبية �لعظمى من موظفينا �أ�شخا�س م�شتقيمون ويحظون بثقة زبائننا، 
و�ملحا�شبة  �لوظيفة  من  �لطرد  �إىل  ت�شل  ر�دع��ة  عقوبات  �ملخالفون  ويو�جه 
�لقانونية. وك�شفت �أن �لربيد �مللكي يتخل�س من حو�يل مليون ر�شالة كل �شهر 

لعدم قدرته على ت�شليمها �إىل �أ�شحابها �أو �عادتها �إىل مر�شليها.

 علج عقلي ملتعقب ريهانا 

تلقى رجل، ُقب�س عليه وهو يحوم حول منزل �لنجمة ريهانا، در�شاً لن ين�شاه، 
�أم��ر�ً تقييدياً مينعه من �لإق��ر�ب منها �إىل جانب و�شعه يف  �أ�شدر قا�س  �إذ 
فرة �ختبار وتغرميه و�إلز�مه �خل�شوع لعالج عقلي مدته �شنة كاملة. و�أفاد 
�ل��ذي قب�شت  �إم زي �لأم��ريك��ي، �ن روب��رت ميالن�شون )26 �شنة(،  موقع تي 
�إىل  ت�شلق  �ن��ه  وت���ردد  ري��ه��ان��ا،  م��ن��زل  ي��ح��وم ح��ول  ك��ان  بعدما  �ل�شرطة  عليه 
يق�شي ببقائه  تقييدياً  �أم��ر�ً  �أن ي�شدر قا�س  �أي��ام قبل   6 �شطحه، �شجن ملدة 
بعيد�ً عن �لندمة. و�أ�شاف �ن �تهامات ت�شلل جنائية وجهت �إىل ميالن�شون، 
�لتي مل ينف �لتهم �ملوجهة �إليه، وفر�شت عليه 3 �شنو�ت �ختبار وغرم 344 
ي�شار  كاملة.  �شنة  تلقي عالج عقلي طو�ل  �إجباره على  �إىل  بالإ�شافة  دولر، 
�إىل �أن ريهانا مل تكن موجودة يف منزلها، يوم قب�س حر��شها على ميالن�شون 
و��شتدعو� �ل�شرطة، بل هي يف بريطانيا باإطار جولة مو�شيقية. ويذكر �ن حياة 
ريهانا �شهدت هذه �ل�شنة خ�شات �أمنية عدة، فبالإ�شافة �إىل �لبالغات �لكاذبة 
بح�شول م�شاكل �أمنية يف منزلها، �شبق و�عتقل �شاب، تردد �نه ت�شلل �إىل بيتها 

ونام يف �شريرها، و�شدر �أمر تقييدي �أي�شاً مينعه من �لإقر�ب منها.
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عكا�شة يخرج ل�شانه 
ملر�شي على الهواء

توفيق  �مل�������ش���ري  �لإع����الم����ي  ق����ام 
عكا�شة بت�شجيل فيديو ون�شره على 
يوتيوب يخرج فيه ل�شانه للرئي�س 
�لنائب  مر�شي ويتحدى فيه قر�ر 
�لعام �لذي �مر ب�شبطه و�ح�شاره 
على خلفية بالغات تتهمه با�شاعة 
وفق  كاذبة،  �خبار  ون�شر  �لفو�شى 

تقارير �شحفية. 
وبح�شب �شحيفة �لوئام فقد �نت�شر 
�عتقال  خ��رب  �ملا�شية  قبل  �لليلة 
�لفر�عني  قناة  �يقاف  �ث��ر  عكا�شة 
ب�شكل مفاجئ و�ثناء تقدمي عكا�شة 
لربناجمه م�شر �ليوم، ويبدو باأنه 
متكن م��ن �ل��ه��روب و�خل����روج من 
مدينة �لإنتاج �لإعالمي �إىل مكان 

جمهول. 
وياأتي ذلك بعد ف�شل قو�ت �ل�شرطة 
عكا�شة  على  �لقب�س  يف  �مل�شرية 
و�لتحري�س  �ل�شغب  �إث���ارة  بتهمة 
على قلب نظام �حلكم، وذل��ك من 
خالل برناجمه �لذي يقدمه على 

قناة �لفر�عني �لتي ميلكها. 

ر�شيع يعود للحياة 
اأثناء ال�شتعداد لدفنه..!

ع��ا���ش��ت م��ن��ط��ق��ة ب���ن ق�����رد�ن م���ن حم��اف��ظ��ة م���دن���ني، يف 
�جلنوب �لتون�شي على م�شارف �حلدود �لليبية، يوم �أم�س 
�لأول على وقع حادثة غريبة، متثلت يف عودة ر�شيع �إىل 

حياة �أثناء عملية دفنه.
وذكر موقع �إذ�عة تطاوين �شباح �أم�س �لذي ن�شر �خلرب، 
�أن �لر�شيع مل يكمل �شهره �خلام�س يف بطن �أمه جر�ء 
مر�س و�لدته، وقد مت �إخر�جه من �مل�شت�شفى على �أ�شا�س 
�إىل �بنه  �أنه متوفى. وح�شب و�لد �لر�شيع، فاإنه تفطن 
للرعاية  يخ�شع  �لآن  وه��و  دف��ن��ه،  عملية  عند  يتحرك 
و�لد  و�أ�شاف  ق��رد�ن.  بنب  بامل�شت�شفى �جلهوي  �ل�شحية 

�لر�شيع �أّن �بنه يزن 670 غر�ما.

يقتل ر�شيعًا لأنه مل يحرتمه
قام �أمريكي بقتل طفل زوجته �لبالغ من �لعمر عامني 
�شحيفة  بح�شب  يحرمه،  مل  �لطفل  �أن  بحجة  فقط، 

عكاظ �ل�شعودية. 
و�أو�شحت وثائق �شدرت عن حمكمة �شوتالند �أن �ملدعو 
كليفتون برنارد �لبالغ وزنه 180 باوند�، وطوله 5 �أقد�م 
�لطفل  باأنه هاجم  �ملحققني  �أمام  و10 بو�شات، �عرف 

لأنه �شعر باأنه قد �زدر�ه . 
��شت�شاط غ�شبا من �لطفل  �أن برنارد  �لوثائق  و�أ�شافت 
�أن �أ�شر على �ل�شعود �إىل كر�شي يف �شالون  جامري بعد 
�إليه، وعند ذ�ك �شارع  �أن حذره من �ل�شعود  �ملنزل �شبق 
ر�أ���ش��ه بقوة  �لظهر و���ش��رب  ب��ه م��ن جهة  �لإم�����ش��اك  �إىل 
بك�شور يف  �إ�شابته  ت�شبب يف  �ل��ذي  �لأم��ر  �لغرفة  بجد�ر 
�ليوم  يف  وف��ات��ه  �إىل  �أدى  �ل��دم��اغ  يف  وبنزيف  �جلمجمة 

�لتايل. 

يخ�ش�ص جانبًا من ق�شره للقطط
من  جانب  تخ�شي�س  �لقطط  يع�شق  �شعودي  ث��ري  ق��رر 
ل�شت�شافة  كفندق  �ل�شعودية(  )���ش��رق  ب��ال��دم��ام  ق�شره 
�لفندق  ويوفر  للخارج،  �أ�شحابها  �شفر  خ��الل  �لقطط 
و�لنوم  �ل��غ��ذ�ء  ت�شمل  متكاملة  خدمة  �لقطط  لزبائنه 
بتكلفة  �شباحة،  وحمام  باحلديقة  و�لري�س  و�لرفيه 

200 ريال يف �ليوم )حو�يل 60 دولر(.
وه����وى ���ش��اح��ب �ل��ف��ن��دق وي��دع��ى ج��ا���ش��م حم��م��د تربية 
�لقطط منذ �لعام 2006، حني �قتنى قطة �شغرية �أطلق 
عليها ��شم لولو ، وبعد �أن تز�وجت �أ�شبح لديه كثري من 

�لقطط.
�لقطط،  وي��ب��ي��ع  وي�شت�شيف  يقتني  �أن����ه  ج��ا���ش��م  وق����ال 
وتتزو�ج وتلد لديه ليبلغ ثمن بع�شها 500 ريال كقطط 
باأ�شعار  عديدة  خدمات  ويقدم  و�ل�����ش��ري�زي،  في�س  �مل��ون 
من  لي�شو�  زبائنه  �أن  و�أك��د  ومعارفه،  لأ�شدقائه  زهيدة 

�ل�شعودية فقط، فقد ذ�ع �شيته ، على حد قوله.

ال�شغوط النف�شية تزيد اأمرا�ص القلب 
تعترب �ل�شغوط و�لتوتر �لنف�شي و�حدة من �أهم �مل�شاكل �ل�شحية، حيث خل�شت در��شة بريطانية فنلندية م�شركة �إىل 
�أن خطر �لإ�شابة بالأمر��س �لقلبية �لوعائية يرتفع �إىل �ل�شعف عند �لأ�شخا�س �لذين ي�شنفون �أنف�شهم باأن ظروفهم 
�لأوروبية،  �لقلب  دوري��ة  �لدر��شة يف  ُن�شرت  �ليومية.  يف حياتهم  �شلباً  يوؤثر  �لنف�شي، مما  و�لتوتر  �ل�شغظ  لهم  ت�شبب 
وفيها متت متابعة 7268 �شخ�شاً ممن �عتربو� �أنف�شهم يعانون من �ل�شغط �لنف�شي و�لتوتر ب�شبب ظروفهم وبدرجات 
خمتلفة تر�وحت من �خلفيفة �إىل �ل�شديدة جد�ً، وذلك ملعرفة �إن كان �شتح�شل لهم �أمر��س قلبية فيما بعد، ومت �أخذ 
عو�مل �خلطر �لقلبية �لأخرى بعني �لعتبار، مثل �لتدخني وتناول �لكحول و�ل�شمنة و�ل�شكري و�رتفاع �لتوتر �ل�شرياين 
�أن  �لنتائج  وبينت  �لعائلية.  و�حلالة  و�لعرق  و�لعمر  �جلن�س  مثل  �لجتماعية،  و�لعو�مل  �جل�شدي  و�لن�شاط  و�حلمية 
عف لدى �لأ�شخا�س �لذين كانت �ل�شغوط  خطر �لإ�شابة بالأمر��س �لقلبية �لوعائية �أو �لوفاة كانت �أعلى مبقد�ر �ل�شِّ
�لنف�شية �شديدة لديهم مقارنة مع �لأ�شخا�س �لذين مل يكن يف حياتهم ما ي�شبب �ل�شغظ و�لتوتر �لنف�شي. بالإ�شافة 
لذلك، بينت �لدر��شة �أن للدعم �لجتماعي �لذي يحظى به �ل�شخ�س من �لأهل و�لأ�شدقاء تاأثري�ً مهماً يف �لتخفيف من 
م�شار �ل�شغوط �لنف�شية على �شحة �لقلب، �أما عو�مل �خلطر �لأخرى �ملذكورة فلم يكن لها تاأثري و��شح على �لعالقة 

بني �ل�شغوط �لنف�شية و�لأمر��س �لقلبية �لناجمة عنها.
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�شاب يحول نف�شه اإىل كلب
�إج��ر�ء عدة جر�حات  حول �شاب بر�زيلى وجهه �إىل كلب عقب 
تكميلية �أو تخريبية كما �أكدت عائلة �ل�شاب، وذلك من خالل 
كلب  بوجه  �ل�شتعانة  بعد  كلب  فم  �إىل  �لب�شري  فمه  حتويل 

حقيقي.
وحول �ل�شاب وجهه �إىل كلب، وهو �لأمر �لذى دفع �لأطباء �إىل 
�لت�شاوؤل ب�شخرية هل �شتزيد لديه حا�شة �ل�شم؟ �أم �أنه �شي�شبح 

�أكر وفاء؟

ا�شتخدمت الغراء
 بدًل من مرطب ال�شفاه

تلقت �ل�شرطة �لنيوزيلندية بالغاً من �لإ�شعاف يفيد بو�شول 
�أنهم  �ت�شال هاتفي غري و��شح يطلب �مل�شاعدة، م�شريين �إىل 
�أحد  بو��شطة  مكمم  �ملت�شل  ك��ان  �إن  �لتمييز  ي�شتطيعون  ل 

�لل�شو�س، �أم �أنه ل ي�شتطيع �لكالم ل�شبب مر�شي.
 64 �لعمر  من  تبلغ  نيوزيلندية  �شيدة  �نها  بعد  فيما  و�ت�شح 
فالت�شقت  �ل�شفاه  مرطب  م��ن  ب��دًل  �ل��غ��ر�ء  ��شتخدمت  ع��ام��اً 
وجنح  �أخ��ري�ً  �إليها  �لو�شول  ��شتطاعو�  �أنهم  و�أ�شاف  �شفتاها، 

�لأطباء يف ف�شل �ل�شفتني.

�شلحفاة خ�شراء براأ�شني
عر�شت حديقة حيو�ن �شان �أنطونيو بولية تك�شا�س �لأمريكية 
بر�أ�شني  �جل���اري  يونيو  م��ن  ع�شر  �ل��ث��ام��ن  يف  ول���دت  �شلحفاة 

و�أطلق عليها ��شم ثيلما ولويز .
وق���ال���ت �مل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م �حل��دي��ق��ة دي��ب��ي روز ف��ان�����ش��ك��ي��ك �إن 
تبدو  باحلديقة،  �مل��ائ��ي  �حل��و���س  يف  عر�شت  �لتي  �ل�شلحفاة، 

ب�شحة جيدة و�أنها قادة على �ل�شباحة و�مل�شي. 
و�ل�شلحفاة هذه من �لنوع �لذي يعي�س يف �ملياه �لعذبة، وموطنها 

�لأ�شلي يف ولية تك�شا�س �لأمريكية.
و�أ�شافت �أن �خلرب�ء يف حديقة �حليو�نات ل يرون �حتمال �أن 

تكون ثمة عو�ر�س �أو م�شكالت �شحية لثيلما ولويز.
بر�أ�شني يف  زو�ح��ف  فيها  تولد  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�شت  وه��ذه 
بر�أ�شني  �أفعى  1978 ولدت  �لعام  ذ�تها، ففي  حديقة �حليو�ن 

و�أطلق عليها ��شم جانو�س ، وماتت عام 1995. 

رف جماين يف �شوبر ماركت
�ل�شعودية  �لق�شيم  مدينة  يف  ماركت  �شوبر  حمل  �شاحب  قام 
بتخ�شي�س رف يف حمله لغري �لقادرين، بح�شب جريدة �لأنباء 

�لكويتية. 
وو�شع �شاحب �ملحل يف �لرف �شلعا باملجان ولكن لالأ�شخا�س 

�ملحتاجني وغري �لقادرين على �ل�شر�ء. 
�ل�شوبر ماركت  وت��د�ول �ملغردون على موقع توير �شورة من 
و�لأجبان  و�ل��زي��ت  و�لأرز  كال�شكر  �أ�شا�شية  �شلعاً  يحمل  ل��رف 
�لرف ول  ملا يف هذ�  �إذ� كنت حمتاجاً  و�لبقول، ومكتوب فوقه 

جتد قيمته، فخذه باملجان . 

�لأمطار �لغزيرة تعيق حركة جمموعة من �ل�شياح خالل زيارتهم ل�شاللت �أجو�زو من �جلانب �لرب�زيلي. )رويرز(

لوبيز حتيي ميلد
 رئي�ص تركمان�شتان 

جنيفر  �لأم��ريك��ي��ة،  �لنجمة  �أحيت 
مبنا�شبة  �أق�����ي�����م  ح����ف����اًل  ل����وب����ي����ز، 
تركمان�شتان،  رئ��ي�����س  م��ي��الد  ع��ي��د 
غ���ورب���ان���غ���ويل ب������ردي حم���م���دوف، 
���ش��ارك��ت ف��ي��ه جم��م��وع��ة م��ن جنوم 
�ل����ب����وب. و�أف���������ادت وك����ال����ة �لأن����ب����اء 
�ل��رو���ش��ي��ة ن��وف��و���ش��ت��ي �ن �أك���ر من 
10 جن��وم ب��وب م��ن �ل��ع��امل �شاركت 
�لرئي�س  م����ي����الد  ع���ي���د  ح���ف���ل  يف 
�ختتم  �ل�����ذي  �ل�56،  �ل���رك���م���اين 
عيد  رددت  �ل��ت��ي  ل��وب��ي��ز  ب��اإط��الل��ة 
ميالد �شعيد �شيد �لرئي�س . ولفتت 
�إىل �ن �حلفل �أقيم يف منتجع ببحر 
ق���زي���ون، وزي������ارة ل��وب��ي��ز ك��ان��ت من 
�لوطنية  �ل��ن��ف��ط  موؤ�ش�شة  تنظيم 
�ل�شينية �لتي ت�شخ �لغاز �لطبيعي 
و�شارك  �ل�����ش��ني.  �إىل  �ل��رك��م��اين 
�لرو�شي  �لبوب  جنم  �أي�شاً  باحلفل 
من �أ�شل بلغاري فيليب كريكوروف. 
وك��ان ب��ردي حممدوف، ف��از بولية 
بالنتخابات  ج����دي����دة  رئ���ا����ش���ي���ة 

�لرئا�شية يف فرب�ير �ملا�شي.

اآ�شلي غرين
 تتبنى.. جروين 

ن��ف��وق كلبها  �أ���ش��ه��ر على   3 بعد م���رور ح���و�يل 
بغرب  �شقتها  يف  حريق  �إث��ر  قلبها  �إىل  �ملحبب 
�آ�شلي  �مل��م��ث��ل��ة �لأم��ريك��ي��ة  ه��ول��ي��وود، ع��م��دت 

غرين �إىل تبني جروين من لو�س �أجنل�س.
�أم���ريك���ي���ة �ن غرين  �إع�����الم  و�أف�������ادت و���ش��ائ��ل 
�إىل  )26 �شنة( �شارعت بعد عودتها من رحلة 
ماأوى  م��ن  �شغريين  ج��روي��ن  تبني  �إىل  ب��ايل 

للحيو�نات يف لو�س �أجنل�س.
عائلتها  �إىل  �ن�شما  �لكلبني  �ن  �إىل  و�أ���ش��ارت 

�لتي ت�شم كلباً يدعى تيو .
و�أعلنت عن تبني �لكلبني عرب موقع غن�شتاغر�م 
�شورة  ون�شرت  و�أنثى  ذكر  �نهما  �إىل  م�شرية   ،
لهما. وذكرت �ن ��شم �أحد �جلروين هو ر�لف ، 

ومل يعرف ��شم �لثاين.
��شتهرت  �لتي  �شنة(،  �ن غرين )26  �إىل  ي�شار 
ب�شل�شة �أفالم �ل�شفق ، مل تكن يف �شقتها عندما 
فاأتى  �ملا�شي  �آذ�ر/م��ار���س  يف  فيها حريق  �شب 
على حمتوياتها و�أ�شفر عن نفوق كلبها وجناة 

�لثاين.

ب�شر�هة  �لتدخني  مثل  �حلياتية  �ل��ع��اد�ت  تغري 
�لهائلة يف خماطر  �ل��زي��ادة  ور�ء  �شن مبكرة  ويف 
�لإ���ش��اب��ة ب�����ش��رط��ان �ل���رئ���ة، ك��م��ا �أ����ش���ارت در��شة 
ن�شرت موؤخر�ً بجريدة نيو�جنالند للطب، و�لتي 
�أو�شحت �أن معدلت �لوفاة بني �ل�شيد�ت تز�يدت 

لتماثل تلك �ملعدلت عند �لرجال �ملدخنني.
حول  جمعت  بيانات  على  �لدر��شة  �عتمدت  وقد 
ب���ال���ولي���ات �ملتحدة  �أك�����ر م���ن م��ل��ي��وين �م������ر�أة 

�لأمريكية.
�لالتي  ل��ه��وؤلء  �ملدخنات  من  جيل  �أول  وينتمي 
�ملا�شي.  �ل��ق��رن  و�شتينيات  خم�شينيات  عا�شرن 
عر�شة  �ملدخنات  �ل�شيد�ت  كانت  �لوقت  ذل��ك  يف 
�أكر من  �لرئة ثالث مر�ت  للوفاة من �شرطان 

�لن�شاء �لالتي مل يدخن يوماً.
عامي  بني  لل�شيد�ت  �لطبية  �لتقارير  وبفح�س 
للوفاة  �أك��ر عر�شة  �أنهن  تبني   2010 و   2000
�أك���ر م��ن غري  م���رة   25 ���ش��رط��ان �ل��رئ��ة  ب�شبب 
�إليها  �ل��ت��ي و���ش��ل  �لن�شبة  �مل��دخ��ن��ات. وه���ذه ه��ي 
�لقرن  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  �مل���دخ���ن���ني يف  م���ن  �ل����رج����ال 
�ملا�شي. ويوؤكد �لباحث د. ميخائيل �شن �أن هذه 

ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر  يف  �لهائلة  �ل��زي��ادة 
لعقود  ��شتمرت  �ملدخنات  من  �لن�شاء  بني  �لرئة 
من  �خلطرية  �ل�شحية  �ملخاطر  ت��اأك��دت  �أن  بعد 
كن  �ل�شيد�ت  �أن  حقيقة  من  وبالرغم  �لتدخني، 
�ح��ت��و�ء على  �أق���ل  �ل�شجائر  م��ن  �أن���و�ع���اً  ي��دخ��ن 

�لقطر�ن و�لنيكوتني .
من  �لأن���و�ع  تلك  ��شتخد�م  ف��اإن  لهذ�  وي�شيف: 
فقط  تف�شل  مل  و�ملتو�شطة  �خلفيفة  �ل�شجائر 
�لإ�شابة  خم��اط��ر  يف  �ل��ك��ب��رية  �ل���زي���ادة  م��ن��ع  يف 
�رتفاع  ت�شببت يف  �ل�شيد�ت بل رمبا  باملر�س بني 
حالت �لوفاة ب�شبب مر�س �شرطان �لرئة �ملزمن 
�ملرقرق من هذه  �لدخان  �إن  �لرجال، حيث  بني 
�لرئة  د�خل  �أكرب  بعمق  ��شتن�شاقه  يتم  �ل�شجائر 

لالإبقاء على �لت�شبع �ملعتاد من �لنيكوتني. 
وق���د �ق��رح��ت در�����ش���ة ن�����ش��رت �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي �أن 
يتوفني  حياتهن  ط���و�ل  دخ��ن  �ل��الت��ي  �ل�شيد�ت 
قبل عقد م��ن �أق��ر�ن��ه��ن م��ن غ��ري �مل��دخ��ن��ات. �أما 
�ل��ث��الث��ني فهن  ببلوغ  �ل��ت��دخ��ني  ع��ن  م��ن يقلعن 
�لأمر��س  م��ن  �مل��ب��ك��رة  �ل��وف��اة  يتجننب خم��اط��ر 

�ملتعلقة بالتدخني.

تزايد معدلت الوفاة بني املدخنات

زواج اأفريل لفني وت�شاد كروغر 
ونقل موقع  ت�شاد كروغر يف جنوب فرن�شا.  �ل��روك  �أفريل لفني بخطيبها جنم  �لكندية  �ملغنية  تزوجت 
�إي �ونالين �لأمريكي عن م�شدر مقربة من �لنجمني قوله �نه بعد خطوبتهما يف �آب �أغ�شط�س �ملا�شي، 

تزوجت لفني 28 �شنة ونيكلباك 38 �شنة يف جنوب فرن�شا.
وكان مايك هيلر رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شركة �لتي متثل لفني كتب عرب موقع تيوتر �نه موجود يف 

جنوب فرن�شا للم�شاركة يف حفل زفافها بكروغر، م�شدد�ً على �نه �شعيد جد�ً لأنه �شي�شارك يف هذ� 
. وكانت لفني  �لحتفال �خلا�س. وذكر �مل�شدر �ن �حلفل كان كما وعدت لفني جمنوناً وملوناً 
�أن يكون زفافاً مميز�ً وفريد�ً، وهو �شيقت�شر على �لأ�شدقاء و�لعائلة  قالت �ل�شهر �ملا�شي نريد 
�نف�شلت عن زوجها �لأول  �لتي  �ل��زو�ج �لأول لكروغر، و�لثاين لالفني،  . يذكر �ن هذ�  �ملقربة 

ديريك ويلبي يف �لعام 2009.


