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جنم الراليات الإماراتي يتطلع قدماً ملوا�صلة 
حملته لعام 2013 ب�صيارة اأبوظبي �صرتوين

عربي ودويل

جمل�ص اأبوظبي يعتمد الزي املدر�صي 
املوحد يف ريا�ص الأطفال ومدار�ص اأبوظبي

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

هل ك�صب �صّيد الكرملني 
جولة يّل الذراع مع الغرب..؟

•• اأبوظبي-وام:

اأقرت جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
املن�شاآت  اإن�شاء وتطوير  الدولة حفظه اهلل.. م�شروعي  اآل نهيان رئي�س 
الأ�شا�شية ملدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية بتكلفة 80 مليون درهم 
.. واإن�شاء نادي عجمان لذوي الإعاقة بتكلفة 40 مليون درهم .. وذلك 
اأبناء  ورع��اي��ة  بدعم  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
احتاجاتهم.  تلبي  خدمية  م��راف��ق  م��ن  يحتاجونه  م��ا  وت��وف��ر  ال��وط��ن 
و�شالت  مالعب  من  الأ�شا�شية  املرافق  اإن�شاء  الأول  امل�شروع  ويت�شمن 
مرافق  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإع���اق���ة  ل����ذوي  وجم���ه���زة  متخ�ش�شة  ري��ا���ش��ي��ة 
 .. تاأهيلهم  تدريبهم  يف  ل�شتخدامها  املعاير  لأعلى  وفقا  متخ�ش�شة 
فيما ي�شمل امل�شروع الثاين مقرا للنادي ي�شتمل على مالعب و�شالت 

متعددة الأغرا�س اإ�شافة اإىل املكاتب الإدارية. واأكد معايل اأحمد جمعة 
الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س اللجنة خالل اجتماعها الذي 
وروؤية  ووفق متابعة  اللجنة  الرئا�شة..اأن  �شوؤون  وزارة  اليوم يف  عقدته 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة .. ت�شر على منهجية عمل خا�شة تركز فيها على تاأمني 
احتياجات ومتطلبات الفئات الأ�شعف يف املجتمع ومنها املعاقني نظرا 
حلاجة هذه الفئة اإىل العناية الق�شوى لتوفر متطلباتها مبا ي�شاعدها 

على الندماج يف املجتمع وي�شهم يف توفر حياة كرمية لهم. 
واأ�شار اإىل اأن جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
وجهت الفرق الفنية التابعة لها بزيارة مبنى مدينة ال�شارقة للخدمات 
الإن�شانية يف ال�شارقة لالإطالع على متطلبات املدينة و�شبل تطويرها. 
)التفا�شيل �س3(

   

النيابة العامة حتيل 30 متهما اإىل املحكمة
•• اأبوظبي-وام:

�شرح املحامي العام لنيابة اأمن الدولة اأحمد را�شد ال�شنحاين باأنه 
الحتادية  املحكمة  اإىل  واإماراتيا  اإحالة ثالثني متهما م�شريا  متت 
يف  العامة  النيابة  اأجرتها  التي  التحقيقات  اأ�شفرت  اأن  بعد  العليا 
2013 جزاء اأمن الدولة عن اأن.. بع�شهم  13 ل�شنة  الق�شية رقم 
فرع  هو  دولية  �شفة  ذي  لتنظيم  فرعا  الدولة  يف  واأدار  واأ�ش�س  اأن�شاأ 
للتنظيم الدويل لالإخوان امل�شلمني يف م�شر بغر ترخي�س من اجلهة 
املخت�شة يف الدولة ولت�شير اأعمال هذا الفرع وحتقيق اأغرا�شه �شكلوا 
هيكال اإداريا ت�شمن بنيانه ما يكفل ا�شتقطاب اأع�شاء جدد للتنظيم 
واملحافظة على كيانه واأفراده داخل الدولة وحتقيق ا�شتمرار ولئهم 
للتنظيم الرئي�شي ولدعمه ماليا جمعوا تربعات وزكوات وا�شرتاكات 

بغر ترخي�س من اجلهة املخت�شة يف الدولة.    )التفا�شيل �س2(

جهة العمل ملزمة بتوفري بيئة جاذبة للموظف
املركزيـــة  اللجنـــة  تلقتهــــا  ق�ضيـــة   12

لالعرتا�ضات بهيئة املوارد الب�ضرية يف 6 اأ�ضهر
•• دبي – حم�شن را�شد 

امل��رك��زي��ة ل��الع��رتا���ش��ات وال��ت��ظ��ل��م��ات يف احلكومة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ل��ق��ت 
بع�شها،  العام احل��ايل، ف�شلت يف  بداية  12 ق�شية منذ  الحتادية، 
بينما يجري درا�شة باقي احلالت والجتماع باأطراف الق�شية للبت 
عبد  ال��دك��ت��ور  ذك��ر  جهته  م��ن  املقبلة،  القليلة  ال��ف��رتة  خ��الل  فيها 
الرحمن العور، رئي�س اللجنة، مدير عام الهيئة الحتادية للموارد 
الب�شرية احلكومية، اإن اللجنة اتخذت قرارا باإعادة موظف مواطن 
التي  املتخذ من قبل اجلهة  القرار  اأن  لها  اأن تبني  بعد  العمل،  اإىل 

يعمل بها، هو قرار تع�شفي.                               )التفا�شيل �س4(

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تقر م�ضروعني لذوي 
الإعاقة يف ال�ضارقة وعجمان بتكلفة 120 مليون درهم

لغز جديد يف ال�شندوق الأ�شود الكوري ال�شمايل:

هل حّقا لب�س كيم جونغ اأون بّزة الّنازي اأدولف هتلر..؟

ع�ضرات القتلى يف هجوم على مقر الأمم املتحدة مبقدي�ضو

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اأب��واب مو�شدة وظلت  داخ��ل  املجتمعات  اأقامت  كّلما 
رف  املعلومة �شجينة الغرف املغلقة ممنوعة من ال�شّ
الإ�شاعة لت�شفي مزيدا  وانتع�شت جتارة  اإّل  والّنور، 
من الغمو�س على واقع هذا املجتمع اأو ذاك، ويزيد 
والقوانني  الآليات  وا�شتيعاب  طبيعته  فهم  �شعوبة 

التي حتّركه، وحقيقة ما يدور فيه من حراك .
ومعلوم اأّن الإ�شاعة، وما ت�شتبطنه من مغالطات يف 
بت�شوي�س  يكتفي  فّتاك ل  �شالح  الأح��ي��ان،  كثر من 
الروؤية، واإّنا قد ي�شنع ما�شي ويعبث مب�شر �شعوب 
باأكملها وي�شعها على حافة املجهول.. فكم من اإ�شاعة 

•• مقدي�شو-وكاالت:

ابدى المني العام لالمم املتحدة 
ب�����ان ك����ي م�����ون ����ش���دم���ت���ه ج����راء 
الهجوم النتحاري الذي تعر�س 
له ام�س املجمع الرئي�شي لالمم 
ال�شومالية  العا�شمة  يف  املتحدة 
مقدي�شو، . والذي اأدى ملقتل 21 

�شخ�شاً واأ�شيب اآخرون بجروح.
وذكرت �شبكة )�شاهد( ال�شومالية 
مقر  اق���ت���ح���م���وا  م�����ش��ل��ح��ني  اأن 
الإنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 
اأمام  ب�شيارة مفّخخة  بعد هجوم 

البوابة.
وتبادل  الر�شا�س  اأ�شوات  و�ُشمع 
اإط���الق ن��ار يف امل��ك��ان ل��ف��رتة من 

الوقت يف املكان.
وقال وزير الداخلية ال�شومالية 
ع��ب��د ال��ك��رمي ح�شني ج��ول��ي��د، يف 
قتلوا  �شخ�شاً   14 اإن  ت�شريح، 
واأ�شاف  اآخ��رون بجروح،  واأ�شيب 
اأن 8 من القتلى موظفون لالأمم 

كانت مبثابة ال�شّم الّزعاف.
تلك حال الإع��الم العاملي مع ما يجري داخل كوريا 
ال�����ّش��م��ال��ّي��ة، ح��ي��ث ي��ح��ول، ح�����ش��ب ج���ّل املالحظني، 
ال�شياج احلديدي الذي تقيم فيه دون معرفة حقيقة 
كل  م��ن  لل�شائعات  ال��ع��ن��ان  وتطلق  ه��ن��اك،  الأو���ش��اع 
الألوان والأ�شكال، ومتنع تبيان اخليط الأبي�س من 
اأي ف��رز اخل��رب اليقني من حمالت  اخليط الأ���ش��ود، 

الت�شوية.
من اآخر ف�شول هذه الدراما، ما مّت تداوله يف و�شائل 
اأن  اأّن قيادة كوريا ال�شمالية قررت  اإعالم عاملية من 
للخروج  وت�شتن�شخه  الّنازّية  اأملانيا  ن��وذج  ت�شتلهم 
اأزمتها القت�شادية اخل��ان��ق��ة.       )التفا�شيل  م��ن 

جنود اأفغان يعتقلون احد املهاجمني بعد ا�شابته  )رويرتز(

جريح امام جممع المم املتحدة يف مقدي�شو )رويرتز( 

احد عنا�شر اجلي�س احلر ي�شاعد م�شنة لعبور الطريق خالل ال�شتباكات يف حلب

•• عوا�شم-وكاالت:

قوات  اإن  �شوريون  نا�شطون  ق��ال 
ب�شكل  ق�شفها  ت��وا���ش��ل  ال��ن��ظ��ام 
مكثف على بلدات يف ريف دم�شق، 
اأوق���ع قتلى وح���الت اختناق  مم��ا 
اإن  ق��ال��وا  كيمياوية  م��واد  نتيجة 

النظام ا�شتخدمها يف الق�شف.
النظام  ق��وات  اأن  نا�شطون  واأف���اد 
قالوا  مب��ا  زملكا  مدينة  ق�شفت 
اأ�شفر  مم��ا  كيميائية،  م���واد  اإن��ه��ا 
عن مقتل �شخ�س واإ�شابة اآخرين 

بحالت اختناق.
الإعالمي  املركز  ق��ال  جهته  من 
طال  مدفعيا  ق�شفا  اإن  ال�شوري 
مدينتي داريا ومع�شمية ال�شام يف 
ريف دم�شق، فيما دارت ا�شتباكات 
بني اجلي�س احلر وق��وات النظام 
ع��ل��ى اأط������راف ب��ل��دة احل��ت��ي��ت��ة يف 

الغوطة ال�شرقية بريف دم�شق.
اإن  الإخ��ب��اري��ة  �شام  �شبكة  وق��ال��ت 
قوات النظام ال�شوري �شنت حملة 

املعار�شة ت�شرتط لأي حل �شيا�شي رحيل الأ�شد 

ق�ضف عنيف واعتقالت بريف دم�ضق 

•• كابول-وكاالت:

قتل 4 جنود اأمركيني يف هجوم 
قاعدة  على  طالبان  حركة  تبنته 
ب�����اغ�����رام الأم����رك����ي����ة يف ولي����ة 

باروان و�شط اأفغان�شتان.
الأمنية  امل�����ش��اع��دة  ق����وة  وق���ال���ت 
بيان  يف  )اإي�����ش��اف(  اأفغان�شتان  يف 
مقت�شب، اإن 4 من جنودها قتلوا 
يف هجوم بنران غر مبا�شرة يف 

�شرق اأفغان�شتان.
اأف���غ���ان���ي���ة اأن  وك�����ش��ف��ت ت���ق���اري���ر 
وقتلوا  اأمركيون،   4 ال���  اجلنود 
قاعدة  على  ملتمردين  ه��ج��وم  يف 
تديرها  ال���ت���ي  اجل���وي���ة  ب����اغ����رام 

القوات الأمركية.
وقالت طالبان يف بيان اإن عنا�شر 
م��ن��ه��ا اأط���ل���ق���وا ����ش���اروخ���ني على 
مقتل  اإىل  اأدى  ما  باغرام  قاعدة 
 6 وج����رح  اأم���رك���ي���ني  ج��ن��ود   4

اآخرين.
من جانبها هددت حكومة كابول 

ام�س مبقاطعة حمادثات ال�شالم 
الدوحة  يف  طالبان  متمردي  مع 
التي �شي�شارك فيها المركيون، 
ف��ق��ط جت���ري حتت  ك��ان��ت  اذا  ال 

ا�شراف الفغان.
وق���ال���ت ال��رئ��ا���ش��ة الف��غ��ان��ي��ة يف 
لل�شالم،  العلى  املجل�س  ان  بيان 

الرئي�س  ا���ش�����ش��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ه��ي��ئ��ة 
الفغاين حميد كرزاي للتفاو�س 
م���ع امل���ت���م���ردي���ن ل���ن ي�������ش���ارك يف 
حمادثات ال�شالم يف قطر ال اذا 

كانت جتري بني الفغان.
واتخذ القرار عقب اجتماع �شارك 

فيه كرزاي وم�شوؤولو املجل�س.

دهم واعتقالت واإح��راق للمنازل 
بريف  وت��ي��م��ا  ���ش��اب��ر  ق��ري��ت��ي  يف 

دم�شق.
حلقوق  ال�شورية  ال�شبكة  وقالت 
الإن�شان اإن النظام ال�شوري مينع 
ال��������دواء وال���ط���ح���ني ع����ن اأح���ي���اء 
والغوطة  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
يف  واملع�شمية  وداري����ا  ال�شرقية 

املتحدة بينهم اأربعة اأجانب.
انفجرت  فقد  امل�����ش��در،  وبح�شب 
ام������ام مدخل  م��ف��خ��خ��ة  ����ش���ي���ارة 
 11،40 ال�شاعة  ق��راب��ة  املجمع 
)08،40 ت غ( ثم قام انتحاري 

بتفجر حزامه النا�شف.
وجن�������ح ع�������دد غ�����ر حم�������دد من 
الرجح  على  يحملون  املهاجمني 

ال�شبكة  واأف���ادت  العا�شمة.  ري��ف 
واملاء  الكهرباء  قطع  النظام  ب��اأن 

منذ اأكرث من ثمانية اأ�شهر.
�شليمان  اأب��و  ق��ال خالد  ويف حلب 
للفرقة  ال��ع�����ش��ك��ري  -امل���ت���ح���دث 
التابعة  للقوات اخلا�شة  التا�شعة 
النظام  ق��وات  اإن  احل��ر-  للجي�س 
على  ال�شيطرة  حت���اول  ال�����ش��وري 

املجمع  دخ���ول  يف  نا�شفة  اح��زم��ة 
ث��م واج��ه��وا احل��را���س اخلا�شني 
امل�شدر  بح�شب  امل��ت��ح��دة،  ل��المم 
الذي ا�شار اىل ان جميع موظفي 
)امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة( ن���زل���وا اىل 
الهجوم.  ب���داي���ة  م��ن��ذ  امل���الج���ئ 
ال�شباب  ح��رك��ة  ا�شالميو  واع��ل��ن 

م�شوؤوليتهم عن هذا الهجوم.

ط��ري��ق امل��ن�����ش��ورة يف ري���ف حلب 
الطريق  فتح  مل��ح��اول��ة  ال�شمايل 

اإىل مطار منغ الع�شكري.
اىل ذلك اعلنت املعار�شة ال�شورية 
ام�س احتفاظها بحقها يف العمل 
الع�شكري ل�شقاط نظام الرئي�س 
ان  التاكيد  جم��ددة  ال�شد،  ب�شار 
رح��ي��ل ال����ش���د ه���و ال�����ش��رط لي 
غ��داة اعالن  وذل��ك  �شيا�شي،  حل 
جمموعة الثماين التزامها احلل 
موؤمتر  عقد  و���ش��رورة  ال�شيا�شي 

جنيف2-.
واك���د الئ��ت��الف ال��وط��ن��ي لقوى 
امل��ع��ار���ش��ة وال���ث���ورة ال�����ش��وري��ة يف 
قمة  م��واق��ف  ع��ل��ى  تعليقا  ب��ي��ان 
جم��م��وع��ة ال��ث��م��اين ال��ت��ي انهت 
الثالثاء،  ايرلندا  اجتماعاتها يف 
�شيا�شي  ح��ل  اأي  بقبول  ال��ت��زام��ه 
تطلعات  ويحقق  ال��دم��اء،  يحقن 
ال�شعب ال�شوري يف ا�شقاط نظام 
ارتكب  من  كل  وحماكمة  الأ���ش��د 

اجلرائم بحق ال�شوريني.

مقتل 4 جنود اأمريكيني يف هجوم لطالبان 

كابول تهدد مبقاطعة مفاو�ضات الدوحة
اأوباما يتحدث عن خف�س الأ�ضلحة النووية 

وبوتــني يتعهـد باحلفـاظ على الـردع
•• برلني-رويرتز:

قال الرئي�س المريكي باراك اوباما يف خطاب يف برلني ام�س الربعاء 
واحياء  الثلث  اىل  ي�شل  مب��ا  ال��ن��ووي��ة  ال�شلحة  خف�س  يف  ي��رغ��ب  ان��ه 
املفاو�شات مع رو�شيا من اأجل جتاوز املواقف النووية اخلا�شة باحلرب 

الباردة.
امريكا  اأم���ن  �شمان  بو�شعنا  ان  �شاملة  م��راج��ع��ة  بعد  ق���ررت  واأ���ش��اف 
بينما  ب��ه  وم��وث��وق  ق���وي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  رادع  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  وحلفائنا 

نخف�س اأ�شلحتنا النووية ال�شرتاتيجية املن�شورة مبا ي�شل اىل الثلث.
وقال اأوباما متحدثا اأمام بوابة جراندنربج التي كان ميتد بجوارها يف 
وقت ما ال�شور الذي كان يف�شل برلني ال�شرقية عن الغرب الراأ�شمايل.
من جانبه عرب الرئي�س الرو�شي فالدمير بوتني ام�س عن قلقه جتاه 

الدفاعات ال�شاروخية المريكية وال�شلحة عالية الدقة.
تطويرها  يتم  ال��دق��ة  عالية  التقليدية  ال�شلحة  اأنظمة  بوتني  وق��ال 
بن�شاط... الدول التي متتلك مثل هذه ال�شلحة تزيد بقوة امكانياتها 
الهجومية. واكد بوتني ان رو�شيا لن ت�شمح بح�شول خلل يف ميزان قوة 
الردع النووي خالل اجتماع حول ال�شلحة ال�شرتاتيجية يف وقت اعلن 

الرئي�س المركي باراك اوباما مقرتحات جديدة خلف�س الت�شلح.
العامة خالل  نوفو�شتي  ريا  انباء  وكالة  نقلته  ت�شريح  بوتني يف  وق��ال 
ن�شمح  ان  ال�شواريخ ل ميكن  �شانت بطر�شربغ حول برامج  اجتماع يف 
تتناق�س  وب���اأن  ال�شرتاتيجي،  ال���ردع  انظمة  م��ي��زان  يف  خلل  بح�شول 

فاعلية قواتنا النووية.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:24  
الع�رص........   03:48   
املغرب.....   07:15  
الع�ساء......   08:45
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الأزهر يحذر من العنف ويرف�س اتهام املعار�ضني بالُكفر 
•• القاهرة-يو بي اأي:

ب�شدة و�شف من يخرج على طاعة  ام�س  الأزه��ر،  رف�شت م�شيخة 
املعار�شني  يتهمون  م��ن  اأن  ،وق��ال��ت  وال��ن��ف��اق  الُكفر  ب���  الأم���ر  ويل 

بالكفر هم املنحرفون عن طريق الإ�شالم ال�شحيح.
لميَّة  وقالت م�شيخة الأزهر ، يف بيان اأ�شدرته اأم�س اإّن املعار�شَة ال�شِّ
لويّل الأمر ال�شرعي جائزة ومباحة �شرعاً، ول عالَقَة لها بالإميان 

والُكفر، واأن العنف واخلروج امل�شلح مع�شية كبرة.
ر من العنف  واأ�شافت اأن الأزهر ال�شريف اإذ يدعو اإىل الوفاق وُيحذِّ

ر اأي�شاً من تكفر اخل�شوم واتهامِهم يف دينِهم. والفتَنة، ُيحذِّ

تفجري مركز لل�ضرطة الليبية ببنغازي 
•• بنغازي-يو بي اأي:

بعملية  الأرب��ع��اء،  ام�س  بنغازي،  الليبية يف مدينة  لل�شرطة  ُدّم��ر مركز 
يف  لل�شرطة  مركزاً  اإن  ليبية  اأمنية  م�شادر  وقالت  ا�شتهدفته.  تفجر 
مدينة بنغازي �شّوي بالأر�س متاماً يف عملية تفجر ا�شتهدفته، ُيرّجح 
�شون يف مثل  اأن تكون ناجمة عن مواد متفّجرة زرعها اأ�شخا�س متخ�شّ
اأ�شرار ب�شرية نظراً  اإىل  اأن التفجر مل يوؤِد  هذه العمليات. واأو�شحت 

لأن املركز الذي �شبق وتعّر�س اإىل اأكرث من هجوم، مت اإخالوؤه.
ببنغازي  امل�شرتكة  الأمنية  الغرفة  با�شم  الر�شمي  الناطق  قال  ب��دوره، 
اأ���ش��راراً كبرة يف ع��دد كبر من  حممد احل��ج��ازي، اإن النفجار اأحل��ق 
ال�شرطة  مبركز  واملحيطة  القريبة  التجارية  واملحال  ال�شكنية  املباين 

امل�شتهدف والذي يقع يف حي احلدائق يف مدينة بنغازي.
�شادت يف  ال�شديد  الحتقان  اأن حالة من  الليبية  الأنباء  وكالة  وذك��رت 
اأو�شاط اأهل املنطقة واأ�شحاب املباين ال�شكنية واملحال التجارية الذين 

تعّر�شوا لأ�شرار ج�شيمة نتيجة ال�شتهداف املتكرر لهذا املركز.

قتلى وجرحى بهجوم انتحاري 
ب�ضعدة �ــضــعــبــي  ــوق  ــض � يف 

•• �شنعاء-وكاالت:

الأقل  على  اأ�شخا�س  ثالثة  قتل 
وجرح 12 اآخرون، ام�س الأربعاء، 
يف  نف�شه  ان��ت��ح��اري  فجر  اأن  بعد 
�شعدة  مب��ح��اف��ظ��ة  �شعبية  ���ش��وق 
يف  التفجر  ووق��ع  اليمن.  �شمال 
ي�شيطر عليها احلوثيون  منطقة 
وا���ش��ت��ه��دف ���ش��وق��ا ي��ت��ج��م��ع فيها 
املزارعون. حيث فجر �شخ�س كان 
ي�شتقل دراجة نارية فّجر نف�شه يف 

�شوق عثمان جملي ال�شعبي.
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النيابة العامة حتيل 30 متهما اإىل املحكمة
العام  الإداري  املكتب  اأ���ش��م��وه  م��ا  عليها  ب��الأخ��ب��ار.وي�����ش��رف 
ون�����ش��روا واأذاع����وا وث��ائ��ق و���ش��ورا وخ��رائ��ط حمظور ن�شرها 
اأن  بعد  للدولة  احلكومية  الدوائر  باإحدى  واإذاعتها خا�شة 
تو�شلوا اإىل اختال�س وحدة تخزين خارجية فال�س ميموري 
تخ�س اأحد الأجهزة احلكومية للدولة حتوي معلومات عن 
التنظيم ال�شري الذي ا�شتهدف ال�شتيالء على احلكم و�شورا 
فوتوغرافية لأع�شائه واأ�شمائهم ور�شومات تو�شيحية ملبنى 
اجلهاز احلكومي وبع�س جوانب عمل ذلك اجلهاز واأذاعوها 
وعر�شوا حمتواها وناق�شوها فيما بينهم يف اجتماع �شري..

باإبالغ  ي��ب��ادر  ومل  اجل��رائ��م  تلك  ب��وق��وع  بع�شهم  علم  وق��د 
ال�شلطات املخت�شة.

•• اأبوظبي-وام:

���ش��رح امل��ح��ام��ي ال���ع���ام ل��ن��ي��اب��ة اأم����ن ال���دول���ة اأح���م���د را�شد 
اإح����ال����ة ث���الث���ني م��ت��ه��م��ا م�شريا  ب���اأن���ه مت���ت  ال�����ش��ن��ح��اين 
اأ�شفرت  اأن  ب��ع��د  العليا  الحت���ادي���ة  املحكمة  اإىل  واإم��ارات��ي��ا 
رقم  الق�شية  يف  العامة  النيابة  اأج��رت��ه��ا  التي  التحقيقات 
بع�شهم  اأن..  ع��ن  ال��دول��ة  اأم���ن  ج���زاء   2013 ل�شنة   13
دولية  ذي �شفة  لتنظيم  فرعا  الدولة  واأدار يف  واأ�ش�س  اأن�شاأ 
ال��دويل لالإخوان امل�شلمني يف م�شر بغر  هو فرع للتنظيم 
اأعمال  ولت�شير  ال��دول��ة  يف  املخت�شة  اجلهة  م��ن  ترخي�س 
ت�شمن  اإداري���ا  �شكلوا هيكال  اأغ��را���ش��ه  ال��ف��رع وحتقيق  ه��ذا 

اأع�شاء جدد للتنظيم واملحافظة  ا�شتقطاب  بنيانه ما يكفل 
ا�شتمرار ولئهم  الدولة وحتقيق  داخل  واأف��راده  كيانه  على 
وزكوات  تربعات  جمعوا  ماليا  ولدعمه  الرئي�شي  للتنظيم 
وا�شرتاكات بغر ترخي�س من اجلهة املخت�شة يف الدولة .. 
كما ح�شلوا على دعم مايل من التنظيم ال�شري الذي �شعى 
لال�شتيالء على احلكم يف الدولة وال�شابق �شبط وحماكمة 
ال�شري ولتحقيق احلفاظ على  التنظيم  اأع�شائه يف ق�شية 
ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم �شكلوا �شمن هيكل فرع 
التنظيم جلنة اإعالمية تقوم على جمع الأخبار ل�شيما عن 
بلد التنظيم الرئي�س وطباعتها وتوزيعها على جلان فرعية 
واإمدادها  التنظيمية  الأ���ش��ر  لتثقيف  بينهم  م��ن  �شكلوها 

طلبة جامعة خليفة يفوزون باملركز الأول يف م�ضابقة بالعلوم نفكر 
•• اأبوظبي-وام:

ح�شل طالبان من جامعة خليفة على املركز الأول يف فئة العلوم التطبيقية يف م�شابقة بالعلوم نفكر 
الريحي  ونا�شر  يو�شف احلمادي  فاز كل من  ال�شباب. فقد  لتنمية  الإم��ارات  الذي نظمته موؤ�ش�شة 
الأ�شخا�س  هوية  حتديد  مب�شروع  خليفة  جامعة  يف  الكمبيوتر  هند�شة  برنامج  يف  يدر�شان  اللذين 
باإ�شتخدام �شور الوجوه ثالثية الأبعاد. وي�شتخدم هذا النظام حتديد الوجوه بناء على ب�شمة الوجه 
ثالثي الأبعاد والتي ت�شمى �شجرة الوجه وهي نط ي�شبه ال�شجرة يتكون من منحنيات ثالثية الأبعاد 
الباحثان  واأظهر  ال�شجرة.  �شكل  ت�شبه  بطريقة  الوجه  �شطح  وتنت�شر عرب  الأن��ف  تنبثق من طرف 
الوجه  منحنيات  كاأطوال  الوجه  �شجرة  �شكل  من  امل�شتخرجة  الهند�شية  القيا�شات  اأن  الإماراتيان 
امل�شروع يف تطبيقاته يف عدة قطاعات  اأهمية  . وتربز  الأ�شخا�س  لتحديد هوية  ا�شتخدامها  ميكن 
فالتطورات الأخرة يف تكنولوجيا الكمبيوتر واحلاجة لوجود اأنظمة حتديد هوية ذات كفاءة عالية 

زادت من احلاجة لأنظمة حتديد الوجوه ب�شكل يعتمد عليه .

�ضيف بن زايد ي�ضهد تخريج 632 مواطنا مبعهد اأبوظبي للتدريب املهني
•• اأبوظبي-وام:

���ش��ه��د ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ �شيف 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الداخلية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
 632 ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  الول  اأم�������س 
الدفعة  ي�شكلون  ومواطنة  مواطنا 
اأبوظبي  معهد  خريجي  من  الثالثة 
والدفعة  املهني  والتدريب  للتعليم 
الفنية  الثانوية  املدر�شة  من  الأوىل 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع��ني 
مبجمع  واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب 
مبدينة  التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ح�شر  اأبوظبي.  يف  زاي��د  بن  حممد 
خلريباين  ن���ا����ش���ر  ال����ل����واء  احل���ف���ل 
�شمو  ملكتب  ال��ع��ام  الأم���ني  النعيمي 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�شاعدي  �شعود  والعقيد  الداخلية 
�شمو  مكتب  �شكرتارية  اإدارة  مدير 
ال���وزي���ر وم���ب���ارك ال�����ش��ام�����ش��ي نائب 
م���دي���ر ع����ام امل���رك���ز وال���دك���ت���ور عبد 
اللطيف ال�شام�شي مدير عام معهد 
من  وع��دد  التطبيقية  التكنولوجيا 
الطلبة  اأم�����ور  واأول����ي����اء  امل�����ش��وؤول��ني 
وال�شركاء ال�شناعيني. وعقب ت�شليم 
وجه  للخريجني  ال�����ش��ه��ادات  �شموه 
زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
اآل نهيان كلمة للخريجني اأكد فيها 
اهتمام قيادة الوطن بتنمية مهارات 
املزيد  الكوادر الوطنية وحثهم على 
بغية  والإجن����از  العلمي  البحث  م��ن 

الو�شول اإىل اأف�شل امل�شتويات.
الب�شرية  ال��رثوة  اإن  �شموه  واأ���ش��اف 

والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
التقني واملهني يف خمتلف املوؤ�ش�شات 
اجل��ام��ع��ي��ة وال��ث��ان��وي��ة ال��ت��اب��ع��ة له.. 
املتميز  امل�شتقبل  ثقته يف  معربا عن 

الذي ينتظر خريجي املركز.
وكان الحتفال قد بداأ بكلمة الدكتور 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ع��ام��ري  ع����ادل 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  ملعهد 
امل��ه��ن��ي رف����ع خ��الل��ه��ا اأ����ش���م���ى اآي����ات 
الر�شيدة  للقيادة  والتقدير  ال�شكر 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
حفظه اهلل .. مثمنا مبادرات �شموه 
والتعليم  ل��ل��ع��ل��م  ال����دائ����م  ودع����م����ه 

التقني واملهني يف الدولة.
ال��دائ��م��ة من  ال��رع��اي��ة  اإىل  واأ����ش���ار 
حممد  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق 
الإمارات  ب�شباب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
والهتمام  واملعهد  املركز  طلبة  من 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  م��ن  املتوا�شل 
ال����ب����ارز يف  ودوره  زاي������د  ب����ن  ���ش��ي��ف 
واأ�شاف  امل���واط���ن���ني.  ودع����م  ت��اأه��ي��ل 
تنتظر  ال��ت��ي  التحديات  ن���درك  اإن��ن��ا 
ب����داي����ة  اخل����ري����ج����ني يف  اأب�����ن�����اءن�����ا 
ت�شليح  مت  ل��ذل��ك  العملية  حياتهم 
واملعرفة  بالعلم  اخلريجني  جميع 
العملية  حياتهم  لتكملة  ال��الزم��ني 
بالدرا�شات  تزويدهم  مت  اأن  بعد   ..
املتطور  العملي  والتدريب  النظرية 
�شاهم  مما  باملعهد  م�شرتهم  اأث��ن��اء 
وفريدا  متميزا  اإع��دادا  اإعدادهم  يف 
اأن  اإىل  العامري  ولفت   . نوعه  م��ن 
عدد هذه الدفعة من خريجي معهد 

املهني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
و180  م��واط��ن��ة  طالبة   420 بلغ 
ط��ال��ب��ا م��واط��ن��ا ت���وزع���وا ع��ل��ى 20 
برنامج دبلوم يف تخ�ش�شات متعددة 
اعتمادها  ومت  ب��امل��ع��ه��د  م���ت���واف���رة 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ن 
الدفعة  ت��خ��ري��ج  وح�����ول  ال��ع��ل��م��ي. 
الثانوية  امل��دار���س  طلبة  من  الأوىل 
طالبا   32 ع���دده���ا  ال��ب��ال��غ  ال��ف��ن��ي��ة 
قال املهند�س عبدالرحمن احلمادي 
امل�شاندة  اخل����دم����ات  دائ������رة  م���دي���ر 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مبعهد 
املدار�س ت�شهد حاليا  اإن هذه  املهني 
جناحا لفتا بعد تطويرها با�شتبدال 
املناهج التقليدية مبناهج اإلكرتونية 
متطورة واإحداث نقلة نوعية جديدة 
مبا ي�شاعد يف بناء قاعدة علمية فنية 
تتيح  والطالبات  الطلبة  لدى  قوية 
لهم موا�شلة درا�شتهم يف اجلامعات 
واملعاهد عامة واملوؤ�ش�شات اجلامعية 

للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  مل���رك���ز  ال��ت��اب��ع��ة 
ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي ب�شكل  وال���ت���دري���ب 
خا�س و�شول اإىل العمل يف وظائف 
املدار�س  اأن  اإىل  ون����وه  امل�����ش��ت��ق��ب��ل. 
ال���ث���ان���وي���ة ال��ف��ن��ي��ة ت���وف���ر خ���ي���ارات 
اللتحاق  ع��ن��د  ل��ل��ط��ل��ب��ة  م��ت��ق��دم��ة 
امل�شتوى  عالية  تعليمية  مبنظومات 
القدرات  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شهم  م��ا  وه���و 
والإب����داع يف  الب��ت��ك��ار  على  الوطنية 
ترتبط  ع��ل��م��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة  جم�����الت 
العمل  مب���ي���ادي���ن  وث���ي���ق���ا  ارت���ب���اط���ا 
ال�شناعي  النمو  ومتطلبات  املتقدم 
األقت  . وخالل احلفل  والقت�شادي 
خريجة  ال��ي��اف��ع��ي  دلل  ال��ط��ال��ب��ة 
من  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  اإدارة  دب���ل���وم 
معهد اجلزيرة للعلوم والتكنولوجيا 
كلمة اخلريجني اأعربت خاللها عن 
للقيادة  �شكر اخلريجني وتقديرهم 
الر�شيدة على الدعم املتوا�شل للعلم 
اجلميع  ببذل  وع��اه��دت  واملتعلمني 

لوطننا  اجلميل  ل��رد  اجلهد  اأق�شى 
العزيز. وعقب الحتفال قام الفريق 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
يرافقه مبارك ال�شام�شي ونخبة من 
للمرافق  تفقدية  بجولة  امل�شوؤولني 
التكنولوجيا  جم��م��ع  يف  امل���ت���ط���ورة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة واأع���������رب ����ش���م���وه عن 
املقومات  امل��ج��م��ع مي��ل��ك  ب����اأن  ث��ق��ت��ه 
ال��الزم��ة لتخريج  ك��اف��ة  وال��ع��وام��ل 
ك����وادر وط��ن��ي��ة ت��ت��ف��ق م��ع طموحات 
اجلولة  ختام  ويف  الر�شيدة.  القيادة 
التقاط  ع��ل��ى  اخل���ري���ج���ون  ح���ر����س 
����ش���ورة ال��ت��خ��رج م���ع ال��ف��ري��ق �شمو 
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان و�شط 
ثمنوا  ال��ذي��ن  الطلبة  اأه���ايل  فرحة 
حلفل  �شموه  وح�شور  رع��اي��ة  عاليا 
تخريج اأبنائهم موؤكدين اأن يف ذلك 
دفعة قوية ل�شباب وفتيات الإمارات 
للعمل جاهدين لرد اجلميل للوطن 

والقيادة الر�شيدة.

النه�شة  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ع��ت��م��د  ال���ت���ي  ه���ي 
اأن  اأي��ة دول��ة .. مو�شحا  والتقدم يف 
من  ج���زءا  ي�شكلون  املعهد  خريجي 
ال��ت��ي تخرجت  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ط��اق��ات 
ب�شقيه  ال��ع��م��ل  ����ش���وق  اإىل  ل��ت��ن��ت��ق��ل 
احلكومي واخلا�س . وخاطب �شموه 
يا�شباب  اأن���ت���م  ق���ائ���ال  اخل���ري���ج���ني 
الوطن م�شتقبل هذا البلد ومتلكون 
امل���ق���درة واجل���ه���د ل��الن��ط��الق نحو 
من  مي��ك��ن��ك��م  مب���ا  الأوىل  ال���ب���داي���ة 

الإبداع يف خمتلف ميادين العمل .
متمنيا  اخل���ري���ج���ني  ���ش��م��وه  وه���ن���اأ 
خدمة  يف  التوفيق  م��ن  م��زي��دا  لهم 
اأن  اإىل  ���ش��م��وه  م�����ش��را  ال����وط����ن.. 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  معهد 
امل��ه��ن��ي ح��ق��ق ت���ط���ورا ه��ائ��ال ونقلة 

�شناعة  جم�����ال  يف  ك���ب���رة  ن���وع���ي���ة 
ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
�شوق  يف  املطلوبة  امل��ج��الت  خمتلف 
. من جهته  بالدولة  املتطور  العمل 
نائب  ال�شام�شي  �شعيد  مبارك  اأ�شار 
اأب��وظ��ب��ي للتعليم  م��دي��ر ع��ام م��رك��ز 
وال����ت����دري����ب ال��ت��ق��ن��ي وامل���ه���ن���ي اإىل 
الفريق  يقدمه  الذي  الكبر  الدعم 
زايد  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  اأول 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ملركز 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
التقني  التعليم  يف  للتو�شع  واملهني 
الدولة مبا يحقق  اإم��ارات  مبختلف 

امل�شلحة العليا للوطن واملواطن.
واأع��رب عن �شكره وتقديره للفريق 

�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
على ت�شريفه الحتفال والذي يج�شد 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  وح���ر����س  ت��وج��ه 
الوطن  وفتيات  �شباب  ت�شجيع  على 
التقنية  التخ�ش�شات  درا���ش��ة  ع��ل��ى 
وامل���ه���ن���ي���ة مب����ا ي�����ش��ك��ل راف�������دا قويا 
ال��ع��م��ل يف  ���ش��وق  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
التخ�ش�شات احليوية التي تتطلبها 
وقال  بالدولة.  التطويرية  اخلطط 
اخلريجني  م��ع��ظ��م  ان  ال�����ش��ام�����ش��ي 
ح�شلوا بالفعل على وظائف متميزة 
يف  �شناعية  و���ش��رك��ات  موؤ�ش�شات  يف 
الإقبال  تزايد  اإىل  م�شرا  الدولة.. 
ال�شناعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  م��ن 
التقنية  التخ�ش�شات  خريجي  على 
يوفرها  ال���ت���ي  احل���دي���ث���ة  وامل��ه��ن��ي��ة 
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الإمارات ت�ضارك يف اجتماع جلنة اإعداد امل�ضروع الأ�ضا�ضي للمحكمة العربية حلقوق الإن�ضان بالقاهرة
•• القاهرة -وام: 

ت�شارك الإمارات يف الجتماع الأول للجنة رفيعة امل�شتوى من اخلرباء 
القانونيني للدول العربية املكلفة باإعداد امل�شروع ال�شا�شي للمحكمة 
العامة  الم��ان��ة  مبقر  ام�����س  انطلق  ال���ذي  الن�����ش��ان  حل��ق��وق  العربية 
العام  المني  العربي  نبيل  الدكتور  العربية مب�شاركة  الدول  جلامعة 
يو�شف  الرحيم  الدكتور عبد  �شعادة  وتراأ�س  العربية.  ال��دول  جلامعة 
اللجنة  رئي�س  القانونية  لل�شوؤون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  العو�شي 
علي  �شم  ال��ذي  ال��دول��ة  وف��د  امليثاق  جلنة  الن�����ش��ان  حلقوق  العربية 
م�شروع  ويهدف  بالقاهرة.  ال��دول��ة  ب�شفارة  ثالث  �شكرتر  ال�شميلي 
حلقوق  العربية  للمحكمة  ال�شا�شي  بالنظام  اخل��ا���س  ال��ربوت��وك��ول 
الن�شان اىل مراقبة تنفيذ الدول الطراف فيها للتزاماتها النا�شئة 

جمال حقوق الن�شان من احدى الدول الط��راف فى املحكمة. كانت 
مملكة البحرين قد اقرتحت منت�شف يناير 2012 ادراج بند بعنوان 
ان�شاء املحكمة العربية حلقوق الن�شان والذي مت عر�شه على جمل�س 

وزراء اخلارجية العرب يف العا�شر من مار�س من العام نف�شه.
وقد وافقت القمة العربية الخرة يف الدوحة على ان�شاء هذه املحكمة 
وان يتم احلاقها بربتوكول خا�س يق�شي باإن�شاء حمكمة عربية معنية 
بحقوق الن�شان. ويعترب ان�شاء املحكمة العربية حلقوق الن�شان نقلة 
نوعية فى جمال حماية حقوق الن�شان يف املنطقة العربية وتطويرا 

للنظام القليمي العربي حلقوق الن�شان.
اختياري مفتوح  اع��داد برتوكول  املحكمة من خالل  ان�شاء هذه  ويتم 
لع�شوية الدول الع�شاء يف اجلامعة ويكون ملزما للدول التى �شادقت 

عليه او ان�شمت اليه وفقا لنظمها الد�شتوري .

من امليثاق العربي حلقوق الن�شان والتفاقيات ذات ال�شلة التي تكون 
امل�شائل  ال��ربت��وك��ول  ه��ذا  ينظم  ح��ني  فيها يف  اع�شاء  العربية  ال���دول 
حلقوق  العربية  املحكمة  عمل  وط��رق  واخ�شا�شات  بتكوين  املتعلقة 
اع�شاء من  �شبعة  م��ن  تتكون  املحكمة  ف��ان  امل�����ش��روع  ووف��ق  الن�����ش��ان. 
انتخابهم  ويتم  العربية  ال��دول  جامعة  يف  الع�شاء  ال��دول  مواطنى 
عن طريق اجلمعية العمومية لها بطريق القرتاع ال�شري من قائمة 
اأن  امل�شروع  واق���رتح  �شنوات.  �شت  مل��دة  وذل��ك  املر�شحني  ا�شماء  ت�شم 
اختيار  يقع  والتي  فيها  الط��راف  ال��دول  باإحدى  املحكمة  يكون مقر 
�شاحبة  البحرين  مملكة  واق��رتح��ت  الختيار  ه��ذا  على  ال��دول  باقي 
الدعاوى  بكافة  املحكمة  وتخت�س  مقرها.  ا�شت�شافة  املحكمة  اق��رتاح 
حلقوق  ال��ع��رب��ي  امل��ي��ث��اق  تطبيق  اأو  تف�شر  ع��ن  النا�شئة  وال��ن��زاع��ات 
فى  اليها  املحالة  امل�شائل  كافة  لي�شمل  اخت�شا�شها  وميتد  الن�شان 

�ضيف وطحنون بن زايد يطلعان على اأحدث تقنيات واأنظمة �ضرطة اأبوظبي

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تقر م�ضروعني لذوي الإعاقة يف ال�ضارقة وعجمان بتكلفة 120 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

ق����ام ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن زايد 
الأمن  م�شت�شار  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
العامة  القيادة  يف  بجولة  الوطني 
خاللها  ت��ف��ق��دا  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
اإدارة  يف  والأ���ش��ل��ح��ة  الآلت  ق�شم 
الأدلة اجلنائية واطلعا على اأحدث 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف فح�س  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

الآلت والأ�شلحة والذخائر.
كما تفقد �شموهما غرفة العمليات 
واطلعا  املتحركة  العمليات  وغرف 
ع����ل����ى ع�����ر������س ع������ن ع����م����ل غ����رف 
العمليات واإجراءاتها بالتعامل مع 
وال�شتجابة  واحل���وادث  البالغات 
الطارئة  الطارئة وغر  للبالغات 
ومتابعة املوارد ال�شرطية وتوزيعها 
والخت�شا�شات  امل��ن��اط��ق  ح�����ش��ب 
امل�شكري  قدمه املقدم �شامل نا�شر 
الإدارة  يف  العمليات  اإدارة  م��دي��ر 

•• اأبوظبي-وام:

اأقرت جلنة متابعة تنفيذ مبادرات 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اإن�شاء  م�����ش��روع��ي   .. اهلل  ح��ف��ظ��ه 
ملدينة  الأ�شا�شية  املن�شاآت  وتطوير 
الإن�شانية  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����ش��ارق��ة 
و   .. دره�����م  م��ل��ي��ون   80 ب��ت��ك��ل��ف��ة 
اإن�شاء نادي عجمان لذوي الإعاقة 
.. وذلك  40 مليون دره��م  بتكلفة 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
اأبناء  ورعاية  بدعم  الدولة  رئي�س 
يحتاجونه من  ما  وتوفر  الوطن 
احتاجاتهم.  تلبي  خدمية  مرافق 
اإن�شاء  الأول  امل�����ش��روع  وي��ت�����ش��م��ن 
امل����راف����ق الأ���ش��ا���ش��ي��ة م���ن مالعب 
متخ�ش�شة  ري���ا����ش���ي���ة  و�����ش����الت 
اإ�شافة  الإع���اق���ة  ل����ذوي  وجم��ه��زة 
اإىل مرافق متخ�ش�شة وفقا لأعلى 

تدريبهم  يف  ل�شتخدامها  املعاير 
امل�شروع  ي�شمل  فيما   .. تاأهيلهم 
على  ي�شتمل  للنادي  مقرا  ال��ث��اين 
مالعب و�شالت متعددة الأغرا�س 
واأكد  الإداري��ة.  املكاتب  اإىل  اإ�شافة 
اأحمد جمعة الزعابي نائب  معايل 
وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س اللجنة 
ال�����ذي عقدته  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ����الل 
ال��رئ��ا���ش��ة.. ���ش��وؤون  ال��ي��وم يف وزارة 
اأن ال��ل��ج��ن��ة ووف����ق م��ت��اب��ع��ة وروؤي����ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة .. ت�شر على 
فيها  ت��رك��ز  خا�شة  عمل  منهجية 
ومتطلبات  احتياجات  تاأمني  على 
الفئات الأ�شعف يف املجتمع ومنها 
الفئة  ه��ذه  ن��ظ��را حل��اج��ة  املعاقني 
لتوفر  ال��ق�����ش��وى  ال��ع��ن��اي��ة  اإىل 
م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا مب���ا ي�����ش��اع��ده��ا على 
الن���دم���اج يف امل��ج��ت��م��ع وي�����ش��ه��م يف 

يف  وتو�شعة  تطوير  اإىل  بحاجة   ..
عدد  يبلغ  حيث  مرافقها  من�شاآتها 
الطلبة امللتحقني بها حاليا األفا و 
132 طالبا .. بينما يوجد 521 
لعدم  الن��ت��ظ��ار  قائمة  على  طالبا 
امل��دي��ن��ة لهم ف�شال  ات�����ش��اع م��ب��اين 
املباين  تلك  بع�س  كفاءة  ع��دم  عن 
ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات امل��ن��وط��ة ب��ه��ا . 
�شتبداأ  اللجنة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
فورا تنفيذ املن�شاآت الأ�شا�شية ملدينة 
الإن�شانية.  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����ش��ارق��ة 
البدء  اأق��رت  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
عجمان  ن�����ادي  ب���اإن�������ش���اء  ال����ف����وري 
اإج���راء درا�شة  ل��ذوي الإع��اق��ة بعد 
اأظهرت اأن النادي الذي مت اإ�شهاره 
�شرحا  ب�����ش��ف��ت��ه   2012 ع����ام  يف 
املعاقني  دم����ج  يف  ي�����ش��ه��م  ت���رب���وي���ا 
يف  م��وؤج��رة  فيال  يف  يقع  باملجتمع 
اإم��ارة عجمان  منطقة م�شرف يف 
194 لع���ب���ا. وبني  ل���ه  وي��ن��ت�����ش��ب 

معاليه اأن هذه املن�شاآت التي �شيتم 
للخدمات  ال�شارقة  ملدينة  اإن�شاوؤها 
الإن�����ش��ان��ي��ة ون����ادي ع��ج��م��ان لذوي 
الإعاقة �شتدار وت�شغل ب�شكل كامل 
م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات ال��ق��ائ��م��ة عليها 
يف  ينح�شر  اللجنة  دور  واأن  حاليا 
وت�شاهم  تعزز  التي  املن�شاآت  توفر 
تقدمها  التي  اخلدمات  تطوير  يف 
اإىل  الزعابي  واأ���ش��ار  اجلهات.  تلك 
هذه  ت�شميم  على  اللجنة  حر�س 
املن�شاآت بحيث تكون قابلة للتو�شع 
احلاجة  ملتطلبات  وفقا  امل�شتقبلي 
بحيث ميكن للجهات القائمة عليها 
تو�شيعها ب�شهولة وفقا للمتطلبات 
حممد  الج��ت��م��اع  ح�شر  الفعلية. 
حممد  و�شعيد  الرميثي  ع��ب��داهلل 
النعيمي  �شيف  اهلل  وعبد  املقبايل 
واملهند�س  �شالح  حممد  وحم��م��د 
عي�شى  حممد  و  املن�شوري  ح�شن 

حممد وعلي الدهماين.

توفر حياة كرمية لهم. واأ�شار اإىل 
مبادرات  تنفيذ  متابعة  جل��ن��ة  اأن 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
لها  التابعة  الفنية  ال��ف��رق  وجهت 

ال�شارقة  م��دي��ن��ة  م��ب��ن��ى  ب����زي����ارة 
ال�شارقة  يف  الإن�شانية  للخدمات 
املدينة  متطلبات  ع��ل��ى  ل��الإط��الع 
اأن  للجنة  وتبني  تطويرها  و�شبل 

 1979 ع��ام  تاأ�ش�شت  التي  املدينة 
تهدف  ربحية  غ��ر  موؤ�ش�شة  وه��ي 
ل��ت��اأه��ي��ل ذوي الإع���اق���ة م��ن خالل 
خدمات التعليم والتدريب والدعم 

وكبار  امل��رك��زي��ة  للعمليات  العامة 
ال�����ش��ب��اط و ����ش���اه���دا ع��ر���ش��ا عن 
غرفة  يف  احل����دي����ث����ة  الأن�����ظ�����م�����ة 
مراقبة  غ��رف  واأن��ظ��م��ة  العمليات 

الكامرات وفوائدها.
اإدارة  زي��������ارة  اجل����ول����ة  و����ش���م���ل���ت 

خلريباين  نا�شر  واللواء  اأبوظبي 
�شمو  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
ال�شام�شي  حممد  وعلي  الداخلية 
للمجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  ن���ائ���ب 

الأعلى لالأمن الوطني.

م��دي��ر ع��ام ���ش��وؤون الأم���ن واملنافذ 
وال��ع��م��ي��د ف��ار���س ال��ف��ار���ش��ي مدير 
وامل���ه���ام اخلا�شة  ع���ام احل��را���ش��ات 
حممد  والعقيد  اأبوظبي  ب�شرطة 
ب���ن دمل�����وج ال���ظ���اه���ري م���دي���ر عام 
الأداء  وت��ط��وي��ر  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الأداء  وت��ط��وي��ر  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإدارة  اأنظمة  ع��ن  عر�شا  و���ش��اه��دا 

اللجان العليا.
رافق �شموهما خالل اجلولة اللواء 
الركن الدكتور عبيد احلري �شامل 
الكتبي نائب القائد العام ل�شرطة 

ال���ل���واء  ���ش��م��وه��م��ا ..  ك���م���ا راف������ق 
عام  م���دي���ر  ب������دران  داوود  خ��ل��ي��ل 
وال��ل��واء حممد  املالية واخل��دم��ات 
ب��ن ال��ع��و���ش��ي امل��ن��ه��ايل م��دي��ر عام 
والعميد  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
العامري  بوظفرة  �شيف  الدكتور 

�شمو  مل��ك��ت��ب  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  يف 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية والعقيد �شعود ال�شاعدي 
اإدارة �شكرتارية مكتب �شمو  مدير 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وع����دد م���ن كبار 

ال�شباط. 

مبعدل يفوق 95 األف معاملة للربع الأول من 2013

اإدارات مكاتب اخلدمة البلدية يف العني حتقق اأق�ضى م�ضتويات ر�ضا العمالء لقطاعاتها اخلارجية

بلدية الغربية ترعى حفل تخريج كليات التقنية العليا يف الغربية

•• العني – الفجر:

ح��ق��ق��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني 95 
املا�شي  ابريل  حتى  معاملة   576
من خالل مكاتب اخلدمة البلدية 
يف ق��ط��اع��ات خ��دم��ات امل��ن��اط��ق لكل 
والقطاع  املدينة  و���ش��ط  ق��ط��اع  م��ن 
الغربي والقطاع ال�شرقي و القطاع 
ال�شمايل و القطاع اجلنوبي، و ذلك 
ي��ت��ع��دى اخلم�س  مب��ع��دل اجن���از ل 
�شمن  وذل���ك  معاملة  ل��ك��ل  دق��ائ��ق 
�شعيها الدائم لك�شب ر�شا العمالء 
و تطوير اخلدمات املقدمة لل�شكان 
التقنيات  اح����دث  وف���ق  امل��ج��ت��م��ع  و 
البلدية  خدمات  بني  تنوعت  التي 

ما   829  68 ب��ل��غ  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
يوؤكد جناح و متيز خدمات مكاتب 
 11 على  املوزعة  البلدية  اخلدمة 
البلدية  اخل����دم����ات  ت���ق���دم  م���رك���ز 
واحل��ك��وم��ي��ة يف م���ك���ان واح�����د من 
تطويرها  ي��ت��م  خ��دم��ة   65 خ���الل 
�شمن  م�شتمر  ب�شكل  حتديثها  و 
ت��وج��ه��ات ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني يف 
لل�شكان  املقدمة  اخلدمات  حت�شني 
الهرمودي  وا����ش���اف   . امل��ج��ت��م��ع  و 
ان م����ن اخ�����ر امل�����ب�����ادرات ال���ت���ي مت 
اخلدمات  توحيد  مبادرة  ا�شافتها 
البلدي  ال���ن���ظ���ام  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي���ة 
وتوحيد الربامج و الذي من �شانها 
باأ�شرع  واجنازها  املعامالت  ت�شهيل 

املوؤ�ش�شات  خ���دم���ات  و  ال�����ش��ام��ل��ة 
مراكز  يف  امل��ت��واج��دة  التخ�ش�شية 
خ��دم��ة ال��ع��م��الء احل��ك��وم��ي��ة منها 

واخلا�شة.
اجنازها  مت  التي  املعامالت  وكانت 
خالل الربع الول من العام احلايل 
مبعدل و�شل اىل 58845 لقطاع 
للقطاع   18612 و  املدينة  و�شط 
الغربي و 8963 للقطاع ال�شرقي 
 ، ال�������ش���م���ايل  ل���ل���ق���ط���اع   6574 و 

و2582 للقطاع اجلنوبي.
اإدارة  وذكر نا�شر الهرمودي مدير 
ال��ب��ل��دي��ة بقطاع  م��ك��ات��ب اخل���دم���ة 
املعامالت  معدل  ان  املدينة  و�شط 
امل��ن��ج��ز خ����الل ن��ف�����س ال���ف���رتة من 

وق����ت ���ش��م��ن ن���ظ���ام م���وح���د يخدم 
ب�شكل  ابوظبي  ام��ارة  املتعاملني يف 
البلدية  ���ش��ع��ي  اىل  م�����ش��را   ، ع���ام 
احلكومية  اجل��ه��ات  دور  تفعيل  يف 
واخل���ا����ش���ة الخ�����رى يف امل��ك��ات��ب و 
التي يعد مكتب وزارة العدل اخرها 
حيث مت افتتاح املكتب خالل ال�شهر 

اجلاري.
العمالء  خ����دم����ة  م�����راك�����ز  وت����ع����د 
لقطاعات  التابعة  ع�شرة  الح���دى 
خ��دم��ات امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ي��ة حلقة 
و�شل بني اإدارات البلدية وعمالئها 
و بني اجلهات احلكومية و اخلا�شة 
ب�شكل  وت�شهم   ، املراكز  املتوافرة يف 
خدمات  ت���وف���ر  يف  وف���اع���ل  ك��ب��ر 

•• املنطقة الغربية – الفجر: 

بحفل  العليا  التقنية  كلية  احتفلت 
البالغ  ال��ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج��ي وخ��ري��ج��ات 
والتي  وطالب  طالب   122 عددهم 
رعته بلدية املنطقة الغربية وقدمت 
ال���دع���م ال��ك��ام��ل ل���ه يف اط����ار دوره����ا 
املجتمعي. �شهد الحتفال الذي اأقيم 
حممد  زاي��د  مدينة  يف  الكلية  مبقر 
حمد بن عزان املزروعي وكيل ديوان 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
ع��ام جمل�س تنمية  ب��الإن��اب��ة وم��دي��ر 
امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة وم�����ش��ل��م حممد 
امل���دي���ر الإق��ل��ي��م��ي ملجل�س  ال��ع��ام��ري 
الغربية  املنطقة  يف  للتعليم  ابوظبي 
امل��زروع��ي م��دي��ر عام  ���ش��امل عي�شى  و 
وركان  الغربية  املنطقة  م�شت�شفيات 
لقطاع  التنفيذي  املدير  امل��رر  حممد 
املنطقة  بلدية  يف  امل�شاندة  اخلدمات 
ممثلي  م��ن  وع���دد  ب��الإن��اب��ة  الغربية 

القادمة  ال����ف����رتة  وان  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
التعليمي  التقدم  من  مزيد  �شت�شهد 
مبا يحقق طموحات قيادتنا الر�شيدة 
من ابناء الوطن ب�شكل عام والغربية 
ب�شكل خا�س . وا�شاف م�شلم حممد 
امل���دي���ر الق��ل��ي��م��ي ملجل�س  ال��ع��ام��ري 
الغربية  املنطقة  يف  للتعليم  ابوظبي 
ان ما ت�شهده الغربية حاليا من تقدم 
القبال  م�شتوى  على  انعك�س  علمي 
املرحلة  على  مقت�شر  غر  التعليمي 
لي�شمل  ام��ت��د  ب��ل  فح�شب  اجلامعية 
ماج�شتر  م���ن  ال��ع��ل��ي��ا  ال����درا�����ش����ات 
ت�شافر جمموعة  نتاج  هو  ودك��ت��وراه 
ل��ع��دي��د م��ن القطاعات  م��ن اجل��ه��ود 
جمل�س  يف  واملتمثلة  التعليمية  �شواء 
العايل  وال��ت��ع��ل��ي��م  للتعليم  اب��وظ��ب��ي 
قطاعات  واي�����ش��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وك��ل��ي��ات 
الغربية  املنطقة  يف  املختلفة  العمل 
مب���ا ي�����ش��م��ن رب���ط اح��ت��ي��اج��ات �شوق 
العمل يف تلك القطاعات باملخرجات 

وغر  احلكومية  والهيئات  ال��دوائ��ر 
احلكومية يف املنطقة الغربية واأهايل 
الطالب واخلريجني . توجه حممد 
ح��م��د ع����زان امل���زروع���ي وك��ي��ل دي���وان 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
املنطقة  تنمية  جمل�س  ع��ام  وم��دي��ر 
الطالب  اىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ال���غ���رب���ي���ة 
املكرمني  الكلية  خريجي  والطالبات 
على تفوقهم وحر�شهم على موا�شلة 
ال���ت���ف���وق م��ت��م��ن��ي��ن��ا ل���ه���م م���زي���د من 
املزروعي  واك����د   . وال��ن��ج��اح  ال��ت��ف��وق 
بدعم  ي��ح��ظ��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  ان 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  م���ن  حم�����دود  ل 
ب��اع��ت��ب��اره ال��رك��ي��زة ال���ش��ا���ش��ي��ة التي 
تقوم عليها نه�شة المم وان املنطقة 
ال��غ��رب��ي��ة حت��ظ��ى ب��دع��م خ��ا���س قبل 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد ال نهيان 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
على  ايجابي  ب�شكل  انعك�س  م��ا  وه��و 
امل�شتوى التعليمي يف خمتلف املراحل 

التعليمية التي ت�شمن كوادر مواطنة 
من  وتتمكن  والعمل  بالعلم  موؤهلة 
ح��م��ل راي����ة ال��وط��ن ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة . 
واأكد حمد �شامل الهاملي مدير اإدارة 
املنطقة  ب��ب��ل��دي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات 
البلدية  ورع���اي���ة  دع����م  ان  ال��غ��رب��ي��ة 
ل��ل��ط��الب وح��م��ل��ة ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة ل 
يتوقف عن هذا احلد بل يتعداه اىل 
غرها من املجالت التي تهدف اإىل 
ربط املخرجات التعليمية باحتياجات 
املجالت  ف��ت��ح  ال��ع��م��ل وم��ن��ه��ا  ���ش��وق 
ل��ل��ط��الب خ���الل الفرتة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ع���ل���ى خمتلف  ل��ل��ت��ع��رف  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
البلدية  يف  والقطاعات  التخ�ش�شات 
ك�����وادر مواطنة  ت���واف���ر  ي�����ش��م��ن  مب���ا 
يف  للم�شاركة  وعمليا  علميا  موؤهلة 

البناء والتنمية .
املنطقة  بلدية  ان  الهاملي  واأ���ش��اف 
التوا�شل  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
املجتمعية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 

متنوعة للعمالء عرب قنوات توا�شل 
خمتلفة اعتماداً على قاعدة بيانات 
وتوفر  تفعيل  يف  تتمثل  متطورة 
عرب  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  خ��دم��ات 
قنوات التوا�شل املختلفة و تفعيل و 

اإدارة اأنظمة اخلدمات الإلكرتونية 
قنوات  اإط���الق  و  للعمالء  املقدمة 
متميزة  م�شاريع  و  خدمية جديدة 
العمالء  م����ع  ال���ت���وا����ش���ل  ل��ت��ع��زي��ز 
وذلك من خالل اخلدمات البلدية 

و اخل���دم���ات ال�����ش��ام��ل��ة م���ن خالل 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  اأف���رع  وج���ود 
واخل��ا���ش��ة مب��ب��اين م��راك��ز خدمة 
ال��ع��م��الء امل��وزع��ة يف اأرج����اء مدينة 

العني.

يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ان��ط��الق��ا من 
ويحقق  واملجتمعي  ال��وط��ن��ي  دوره����ا 
ا�شاد  جانبهم  ومن  ور�شالتها  روؤيتها 
املاج�شتر  ح��م��ل��ة  م���ن  اخل���ري���ج���ني 
ب������ال������دع������م ال����������الحم����������دود ال��������ذي 
ال��ر���ش��ي��دة للطالب  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
ا�شتكمال  يف  ال��راغ��ب��ني  واخل��ري��ج��ني 

العبيديل  عبداهلل  وح�شب  تعليميهم 
البيئية  اخل�����دم�����ات  ادارة  م����دي����ر 
املنطقة  ب���ل���دي���ة  يف  والج���ت���م���اع���ي���ة 
املاج�شتر  على  واحل��ا���ش��ل  الغربية 
ادارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة   الع��م��ال  ادارة  يف 
ال�شرتاتيجية  ان الدرا�شات العليا يف 
ظل متابعة ال��دوام ووج��ود التزامات 

بدرجة  م��ع��وق  ت�شكل  اخل��ري��ج  ل���دى 
اوباخرى لدى اخلريج ولكن يف ظل 
دعم القيادة الر�شيدة وامل�شئولني فان 
الراغبني  ل��دى  ت��زداد  التعلم  دافعية 
يف ا�شتكمال العملية التعليمة خا�شة 
وان عجلة العلم لن تتوقف ويجب ان 

يتابعها اجلميع.

م�ضاريع تخرج مبتكرة لطالبات كلية اأبوظبي التقنية 
•• اأبوظبي-وام:

معر�شا  للطالبات  التقنية  اأبوظبي  بكلية  التطبيقي  الإت�شال  ق�شم  نظم 
النهائية  ال�شنة  طالبات  من  طالبة  ع�شرة  خلم�س  مبتكرة  تخرج  مل�شاريع 
ب��ربن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س. و���ش��م��ل امل��ع��ر���س ال���ذي اأع��دت��ه ال��ط��ال��ب��ات حتت 
الت�شميم اجلرافيكي والفيديو وال�شوت والر�شوم  اأعمال يف  عنوان بداية 
�شناعة  جم��ال  يف  طموحاتهن  لإب���راز  الفوتوغرايف  والت�شوير  املتحركة 
الإعالم والت�شميم. واأ�شاد الدكتور جي�س هارجي�س مدير الكلية مبحتوى 
ق�شم  رئي�س  ب�شرابيلو�س  دميرتي  اأ���ش��ار  الفنية..بينما  وج��ودت��ه  املعر�س 
الت�شال التطبيقي اإىل اأن املعر�س جزء رئي�شي من برنامج ال�شنة النهائية 
للطالبات لإظهار قدراتهن الإبداعية موؤكدا اأنه �شيكون لهن م�شتقبل رائع 

يف هذه ال�شناعة التي اخرتنها. 
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الوطني للوثائق والبحوث يعتزم تنظيم دورة تدريبية يف مبادئ اإدارة الوثائق
، واإدارة املعلومات ، وي�شعى املركز الوطني للوثائق والبحوث 
اجلهات  الأر���ش��ي��ف يف  م��ن موظفي  ع��دد  اأك��رب  ا�شتفادة  اإىل 
اأر�شيفاتهم  ال��دورات املقدمة؛ بهدف تطوير  احلكومية من 
وتطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية املتبعة يف تنظيم الأر�شيف. 
ويقدم املركز الوطني للوثائق والبحوث ا�شت�شاراته يف جمال 
الأر�شيف للجهات احلكومية، وقد �شّخ�س فريق العمل فيه 
و�شع الأر�شيف لنحو 158 جهة حكومية، وقدم التو�شيات 
وفقاً  اأر�شيفها؛  لتنظيم  لهذه اجلهات  الالزمة  والإر���ش��ادات 
للقانون الحتادي رقم) 7 ( ل�شنة 2008م اخلا�س باملركز 

الوطني للوثائق والبحوث ولئحته التنفيذية.

فوائد للعاملني يف هذا احلقل، واأقّر امل�شاركون فيها باأهمية 
اإل��ي��ه��م يف  اأ���ش��اف��ت��ه  وم��ا  املكثفة،  التدريبية  ال����دورة  حم���اور 

جمالت عملهم.
امل�شاركة،  ع��ل��ى  الأر����ش���ي���ف���ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  امل���ه���ري  وح����ّث 
وال�شتفادة من هذه الدورة التدريبية التي يحا�شر فيها كبار 
خرباء الأر�شفة يف املركز، ومن اخلدمات التي يقدمها املركز 

على �شعيد تخ�ش�شاته يف احلفظ والتوثيق والأر�شفة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن اأك���رث م��ن 120 م��وظ��ف��اً يف ن��ح��و 48 
2012م  م��وؤ���ش�����ش��ة ح��ك��وم��ي��ة حم��ل��ي��ة، واحت����ادي����ة يف ع����ام 
ا�شتفادوا من الدورات التدريبية ال�شابقة يف جمال الأر�شيف 

املتحدة، ومعاجلة الأر�شيف املبعرثة، و�شيتم اإطالع املتدربني 
الإجراءات  وعلى  والو�شيطة،  اجل��اري��ة،  الوثائق  اإدارة  على 
احلكومية،  اجل��ه��ات  يف  الأر���ش��ي��ف  تنظيم  يف  املتبعة  الفنية 
يف  املمار�شات  واأف�شل  الإلكرتونية  الأر�شفة  اإىل  بالإ�شافة 

هذا املجال.
وحول اأهمية متابعة هذه الدورات قال �شعادة ماجد املهري 
اإن  والبحوث:  للوثائق  الوطني  املركز  يف  التنفيذي  املدير 
املركز يحر�س على متابعة هذا الن�شاط انطالقاً من روؤيته 
ووثائقية  اأر�شيفية  خدمات  تقدمي  يف  ال��ري��ادة  تلزمه  التي 
من  ال�شابقة  ال����دورات  حققته  مل��ا  ون��ظ��راً  متميزة،  وبحثية 

•• ابوظبي-الفجر:

مل�شروعه  ا�شتكماًل  والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز  ينظم 
والأ�شاليب  العاملية  املعاير  اإىل  الو�شول  ي�شتهدف  ال��ذي 
الثالثة  التدريبية  دورت��ه  احلكومية-  الأر�شيفات  يف  املثلى 
احلكومية(  اجل��ه��ات  يف  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  )م��ب��ادئ   : ب��ع��ن��وان 
م مبقره يف   2013 يونيو   24 املوافق  القادم  الثنني  ي��وم 
تعزز  ع��دة  حم���اور  التدريبية  ال����دورة  وتت�شمن  اأب��وظ��ب��ي. 
ب��الأر���ش��ي��ف يف اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، ومن  خ���ربات العاملني 
اأهمها: التعريف بواقع الأر�شيف يف دولة الإم��ارات العربية 

موا�ضالت ال�ضارقة تدرب موظفيها على التدقيق الداخلي لأنظمة اإدارة اجلودة
•• ال�شارقة-الفجر:

اختتمت �شباح اأم�س موا�شالت ال�شارقة دورة تدريبية 
بعنوان التدقيق الداخلي بالتعاون مع الذكاء املوؤ�ش�شي 
املوظفني  م��ن   16 ،مب�شاركة  ال�شت�شارية  للخدمات 
واملوظفات ممثلي الأنظمة الإدارية املتكاملة، ا�شتمرت 
موا�شالت  مبنى  يف  متتالية  اأي����ام  ث��الث��ة  م���دار  ع��ل��ى 
رئي�س  ال�شام�شي  را�شد  جا�شم  وق��ال  بالعزرة.  ال�شارقة 
:اإن  املوؤ�ش�شي  والتميز  ال�شرتاتيجي  التخطيط  ق�شم 
هذه الدورة جاءت �شمن م�شروع تاأهيل املوؤ�ش�شة لتطبيق 
معاير الآيزو التي تهدف اىل تطبيق اأف�شل ممار�شات 
اجلودة ال�شاملة والتميز واإر�شاء برامج تنظيمية لتطوير 
،لفتا  ال�شارقة  مبوا�شالت  والقيادة  الإدارة  ممار�شات 
اإىل اأنها هدفت اإىل تدريب وتاأهيل املوظفني على اأ�ش�س 
�شهادات  موا�شفات  بح�شب  الداخلي  التدقيق  ومعاير 
و14001،   ،9001 وه���ي  اخلم�شة  ال��ع��امل��ي��ة  الأي����زو 
حل�شول  متهيدا  و10002،  و10001،  و18001، 
املوؤ�ش�شة على هذه ال�شهادات. واأ�شاف اأن الدورة تخللها 
لتعريف  الفعلية  والتمارين  العمل  ور���س  من  العديد 
امل�شتهدفني باملبادئ والأ�ش�س التي يتحلى بها املدققون 
، وحثهم على بذل الهتمام املهني والأ�شلوب املبني على 

الأدلة ، كما ا�شتعر�س املحا�شر بع�س املهارات والأدوات 
اخلا�شة  النماذج  جانب  اإىل   ، باجلودة  املتعلقة  الفنية 
والإجراءات املتعلقة بذلك، وم�شوؤوليات املدقق الداخلي 
وكيفية  اجل���ودة  اأن��ظ��م��ة  وحت�شني  املحافظة  يف  ودوره 
التخطيط  باآليات  التقارير من خالل تعريفهم  اإع��داد 
لها، كما مت اك�شابهم املهارات الالزمة للقيام بالتدقيق 
تدريبا  خا�شوا  بعدما  اجل��ودة  اإدارة  لأنظمة  الداخلي 

عمليا على اف�شل املمار�شات املطبقة.
تنظمها  التي  التدريبية  ال��ربام��ج  اأن  ال�شام�شي  واأك���د 
اإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي والتميز املوؤ�ش�شي ب�شكل 
نحو  ال��دائ��م  امل��وؤ���ش�����ش��ة  �شعي  منطلق  م��ن  ت��اأت��ي  دوري 
يف  للعاملني  الفنية  ال��ك��ف��اءة  ورف���ع  امل�شتمر  التطوير 
الواجب  بال�شفات  وتعريفهم   ، الإدارة  اأنظمة  جم��ال 
والتدريب  والنزاهة  كاحليادية  املدقق  ل��دى  توافرها 
نهاية  يف  امل�شاركون  خ�شع  وقد  باأنواعها،  املهارات  على 
بهدف  ال���دورة،  م��واد  لكافة  �شامل  اختبار  اإىل  ال���دورة 
تاأهيلهم للح�شول على �شهادة املدقق الداخلي املعتمد، 
ملنظومة  وا�شتكماًل  العمل  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  منها  و�شعيا 
التميز املوؤ�ش�شي من خالل تكري�س ثقافة التميز تلبية 
موا�شالت  اإىل  ال��رام��ي��ة  وروؤي��ت��ه��ا  املوؤ�ش�شة  لتطلعات 

م�شتدامة ت�شهم يف خدمة املجتمع . 

جهة العمل ملزمة بتوفري بيئة جاذبة للموظف

ق�ضية تلقتها اللجنة املركزية لالعرتا�ضات بهيئة املوارد الب�ضرية يف 6 اأ�ضهر  12

الب�شرية احلكومية تتابع وتراقب 
التزام اجلهات احلكومية، بالآليات 

الإدارية والتفوي�س املمنوح. 
الهيئة  م���ن���ح  اإم���ك���ان���ي���ة  وح�������ول 
الب�شرية  ل���ل���م���وارد  الحت�����ادي�����ة 
احل���ك���وم���ي���ة، اخ��ت�����ش��ا���س اإن���ه���اء 

•• دبي – حم�شن را�شد 

ت�����ل�����ق�����ت ال�����ل�����ج�����ن�����ة امل������رك������زي������ة 
ل���الع���رتا����ش���ات وال���ت���ظ���ل���م���ات يف 
ق�شية   12 الحت��ادي��ة،  احلكومة 
ف�شلت  احل��ايل،  العام  بداية  منذ 
درا�شة  ي��ج��ري  بينما  بع�شها،  يف 
باقي احلالت والجتماع باأطراف 
الق�شية للبت فيها خالل الفرتة 
ذكر  ج��ه��ت��ه  م��ن  امل��ق��ب��ل��ة،  القليلة 
العور،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور 
الهيئة  ع��ام  مدير  اللجنة،  رئي�س 
الب�شرية  ل���ل���م���وارد  الحت�����ادي�����ة 
اتخذت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  احل��ك��وم��ي��ة، 
اإىل  باإعادة موظف مواطن  ق��رارا 
العمل، بعد اأن تبني لها اأن القرار 
املتخذ من قبل اجلهة التي يعمل 

بها، هو قرار تع�شفي . 
اأن القرار الذي اتخذته  واأ�شاف: 
ن��ه��ائ��ي، واجل��ه��ة ملزمة  ال��ل��ج��ن��ة 
العمل  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ر  ب��ت��ن��ف��ي��ذه 
التاأكيد  م��ع  ل��ل��م��وظ��ف،  املنا�شبة 
على التزام املوظف بالقيام بدوره 
كامل  ب�شكل  ال��وظ��ي��ف��ي  وواج���ب���ه 
تنظر  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دا   ،
ب���ح���ي���ادي���ة ل��ل��ق�����ش��اي��ا واحل������الت 
اأن  اإىل  لف���ت���ا  اإل���ي���ه���ا،  امل���رف���وع���ة 
مبادئ  حماية  اإىل  تهدف  اللجنة 
ال��ت��ف��وي�����س امل��م��ن��وح��ة ل���ل���وزارات 
واجلهات احلكومية، من التع�شف 

اأو الإ�شرار بهذه املبادئ. 
ت��ن��ظ��ر يف  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
الع���رتا����ش���ات ال���ت���ي ي��ت��ق��دم بها 
م���وظ���ف���ي احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة 
على القرارات التي تتخذ بحقهم 

وذل��ك وف��ق الأ���ش��ول التي ر�شمها 
ولئحته  الب�شرية  امل���وارد  ق��ان��ون 
اللجنة  م��ن��ح  وال����ذي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ال�شادر  ال��ق��رار  اإل��غ��اء  �شالحية 
اأن  اإىل  م�����ش��را   ، امل���وظ���ف  ب��ح��ق 
املركزية  للجنة  املقدمة  الق�شايا 
بتظلم  يتعلق  معظمها  متنوعة، 
من النقل وكذلك من �شالحيات 
اأو  رات�����ب  م���ن  ت��ظ��ل��م  اأو  م��ع��ي��ن��ة، 
املوظف،  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل  ت���رق���ي���ة، 
من  تتنا�شب  ل  اأنها  يعتقد  ولكن 
اللجنة  دور  اأن  اإىل  لف��ت��ا  اأداءه، 
حموري يف عمل احلكومة، م�شددا 
على اأن اللجنة متثل احليادية يف 
الطالع على تظلمات املوظفني. 

اآليات  ت��ط��ب��ق  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وق����ال: 
و�������ش������واب������ط ل���������ش����م����ان ال�����ت�����زام 
الإداري  بالعمل  ال��ق��رار  متخذي 
م�شرا  ل���ل���وزارات،  والتفوي�شات 
للموارد  الحتادية  الهيئة  اأن  اإىل 

خ���دم���ة امل����وظ����ف امل�����واط�����ن، قال 
الهيئة  اإن�شاء  من  الهدف  ال��ع��ور، 
الب�شرية  ل���ل���م���وارد  الحت�����ادي�����ة 
ال�شيا�شات  اق��رتاح  هو  احلكومية 
وال��ت�����ش��ري��ع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل���وارد 
الوزارات على  الب�شرية وم�شاعدة 
تلك  التزام  من  والتاأكد  تنفيذها 
الت�شريعات  باأحكام تلك  ال��وزارات 
على  الع����رتا�����ش����ات  يف  وال���ن���ظ���ر 

قرارات جلان التظلمات .
يعترب  الهيئة  دور  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
حيوي نحو اإعداد ال�شرتاتيجيات 
والت�شريعات  ال�شيا�شات  واق��رتاح 
واإط������الق امل����ب����ادرات ال���ت���ي حتقق 
روؤي��ة الإم���ارات 2021 يف جمال 
املوارد الب�شرية ، موؤكدا على اأنها 
توفر البيئة املنا�شبة لنقل املعرفة 
ال��وزارات واجلهات الحتادية  اإيل 
وم�شئوليها  م��وظ��ف��ي��ه��ا  وت��اأه��ي��ل 
خا�شة  ع��م��ل��ه��م  مب���ه���ام  ل��ل��ق��ي��ام 

واملرتبطة  الإداري�����ة  امل��ج��الت  يف 
باملوارد الب�شرية .

ال��ع��ور، ميثل ق��ان��ون املوارد  وق��ال 
التنفيذية  ولئ���ح���ت���ه  ال��ب�����ش��ري��ة 
ب���ه كنظام  امل��رت��ب��ط��ة  والأن���ظ���م���ة 
املرجعية  التدريب،  ونظام  الأداء 
الأ�شا�شية لعمل الوزارات واجلهات 
الحت��ادي��ة وحت���دد ه��ذه الأنظمة 
حلقوق  ال�������ش���ام���ن���ة  ال�������ش���واب���ط 
امل����وظ����ف����ني وج����ه����ة ع��م��ل��ه��م من 
خالل اآليات حمددة كاإن�شاء جلان 
للتظلمات  وجل�����ان  ل��ل��م��خ��ال��ف��ات 

وفقاً ملعاير عاملية امل�شتوي . 
وذكر مدير عام الهيئة الحتادية 
اأن  احلكومية،  الب�شرية  للموارد 
وجهة  املوظف  بني  العمل  عالقة 
وا�شحة،  ���ش��واب��ط  حتكمه  عمله 
م�شرا اإىل اإن ال��وزارات واجلهات 
العالقة  ه����ذه  ت���دي���ر  الحت����ادي����ة 
الهيئة  اأن  م�شيفا   يومي،  ب�شكل 
ف��ع��ال يتمثل  رق��اب��ي  مت��ار���س دور 
اأية  من  املوظفني  جميع  بحماية 
بحقهم  ت��ت��خ��ذ  تع�شفية  ق�����رارات 
وذل����ك  الإدارة  ج���ه���ة  ق���ب���ل  م����ن 
م��ن خ��الل ال���دور ال��ف��اع��ل للجنة 
امل�شكلة  الع���رتا����ش���ات  يف  ال��ن��ظ��ر 
احلكومة  م�شتوى  على  الهيئة  يف 

الحتادية. 
تعد  اللجنة  ه���ذه  اإن  اإىل  واأ����ش���ار 
الأكيدة  ال�����ش��م��ان��ات  م��ن  �شمانة 
للهيئة  ال���ق���ان���ون  ق����رره����ا  ال���ت���ي 
يف  ال��دخ��ول  دون  املوظف  حلماية 
م��و���ش��وع م��ن��ح الخ��ت�����ش��ا���ش��ات اأو 
بذلك  املخت�شة  اجلهة  من  نقلها 

اإىل الهيئة.

يتميز بت�شاميم متنوعة واختيارات متعددة

جمل�س اأبوظبي يعتمد الزي املدر�ضي املوحد يف ريا�س الأطفال ومدار�س اإمارة اأبوظبي

موؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية تطلق برناجمها ال�ضيفي قيظ ويانا وطني عطاء.. اأ�ضرتي وفاء

•• ابوظبي- الفجر

عن  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
تطبيق الزي املدر�شي املوحد اجلديد 
يف املدار�س احلكومية باإمارة اأبوظبي 
والتي �شيبداأ تطبيقه العام الدار�شي 
 12 يف   2014  -  2013 ال���ق���ادم 
جتريبية  كمرحلة  حكومية  مدر�شة 
يف حني �شت�شتمر باقي املدار�س على 
و�شت�شمل  احل����ايل،  امل��در���ش��ي  ال����زي 
الإناث  م��دار���س  التجريبية  املرحلة 
بالإ�شافة  احل��ل��ق��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
بالن�شبة  الأط�����ف�����ال.  ري����ا�����س  اإىل 
التطبيق  ���ش��ي��ت��م  اأب��وظ��ب��ي  مل���دار����س 
ومدر�شة  الظبيانية  م��در���ش��ة  ع��ل��ى 
ال��رثي��ا وم��در���ش��ة خ��دي��ج��ة الكربى 
ومدر�شة املواهب ومدر�شة عائ�شة اأم 

موحدة وجاذبة حيث �شتكون الألوان 
والأزرق  ال��ك��ح��ل��ي  ع��ل��ى  م��ن��ح�����ش��رة 
روعي يف  اأنه  اإىل  وال�شماوي م�شرا 
مع  يتنا�شب  ب��اأن  اجلديد  الت�شميم 
اجلن�شني وخمتلف الأعمار و�شتكون 
ومريحة  منا�شبة  ال��زي  موا�شفات 
اإىل  بالإ�شافة  احل��رك��ة  حرية  تتيح 
ك����ون ن��وع��ي��ة ال��ق��م��ا���س م��ت��وف��رة يف 
الأ�شواق وباأ�شعار معقولة، ويت�شمن 
�شعار  يحمل  ال���ذي  امل��در���ش��ي  ال���زي 
�شيفية  م��وح��دة  ت�شاميم  املجل�س 
ومالب�س  امل��ع��اط��ف  ت�شمل  و�شتوية 

الأن�شطة الريا�شية وال�شباحة.
واأ�شاف الظاهري اإىل اأنه مت اعتماد 
املوحد  ل��ل��زي  اجل��دي��دة  الت�شاميم 
ب��ن��اء ع��ل��ى ا���ش��ت��ف��ت��اء ���ش��ام��ل �شاركت 
اأبوظبي،  اإم��ارة  مدار�س  اإدارات  فيه 

ذو كم دويل وتنورة وو�شاح بالإ�شافة 
اإىل ال�شرتة ال�شتوية واجلاكيت. 

اأما طالبات احللقة الثانية والثالثة 
باأكمام  قمي�س  الأول  اخليار  ي�شمل 
�شتوية  و����ش���رتة  وم����ري����ول  ط��وي��ل��ة 
وو�شاح، اأما اخليار الثاين فهو عبارة 
وتنورة  طويلة  ب��اأك��م��ام  قمي�س  ع��ن 
ال�شتوية  ال�����ش��رتة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

واجلاكيت.  
واأبدت ال�شتاذة موزة املهري مديرة 
اإعجابها  باأبوظبي  ال��رثي��ا  م��در���ش��ة 
بفكرة الزي املوحد اجلديد وتوحيد 
املظهر العام جلميع الطالبات حيث 
ي��ع��رب ع��ن هوية  ال����زي اجل��دي��د  اأن 
ملدار�س  ال��ط��ل��ب��ة  وان���ت���م���اء  امل��ج��ل�����س 
اأن  ك��م��ا  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
ال�شيفية  امل��وح��دة  الت�شاميم  ه��ذه 

املوؤمنني ومدر�شة فل�شطني ورو�شة 
العني  ملدار�س  بالن�شبة  اأم��ا  الهداية 
ف�شيتم التطبيق على رو�شة الديوان 
وم��در���ش��ة ال��الل��ئ وم��در���ش��ة البادية 
الغربية  املنطقة  مل��دار���س  وبالن�شبة 
فقد وقع الختيار على رو�شة الأريج 

ومدر�شة قطر الندى.
واأك��د �شعادة حممد �شامل الظاهري 
املدر�شية  للعمليات  التنفيذي  املدير 
اأن اعتماد  اأبوظبي للتعليم  مبجل�س 
واملوحد  اجل���دي���د  امل���در����ش���ي  ال�����زي 
و هى  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  على م�شتوى 
الغربية  واملنطقة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي 
ج���اء ب��ه��دف ت��وح��ي��د ال���زي املدر�شي 
تعميم  �شيتم  حيث  الإم���ارة  لطالب 
مدر�شة   12 يف  اجل�����دي�����د  ال�������زي 
باألوان  الأط��ف��ال  وريا�س  للطالبات 

ولأولياء الأمور حرية الختيار بني 
مع  يتنا�شب  مب��ا  ت�شميم  م��ن  اأك��رث 

رغباتهم.
ال�����زي اخل���ا����س بطالب  و���ش��ي��ت��وف��ر 
خيارين  ���ش��م��ن  الأط����ف����ال  ري���ا����س 
طويل  ك��م  ذو  قمي�س  ع��ب��ارة  الأول 
وبنطلون وربطة عنق بالإ�شافة اإىل 
مع  تتنا�شب  وجاكيت  �شتوية  �شرتة 
ف�شل ال�شتاء واخليار الثاين قمي�س 
ب��اأك��م��ام ق�����ش��رة وب��ن��ط��ل��ون ق�شر 
ال�شتوية  ال�����ش��رتة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

واجلاكيت. 
توفر  ف�شيتم  ال��ب��ن��ات  م��دار���س  اأم���ا 
الأوىل،  احللقة  لطالبات  خ��ي��اري��ن 
باأكمام  ق��م��ي�����س  ع���ن  ع���ب���ارة  الأول 
ط��وي��ل��ة وم���ري���ول م��در���ش��ي و�شرتة 
�شتوية واخليار الثاين ي�شمل قمي�س 

•• ابوظبي- الفجر  

التنمية  روؤي��ت��ه��ا يف  م��ن  ان��ط��الق��اً 
لأ�شرة  امل�����ش��ت��دام��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
واإمياناً  متما�شك  وجمتمع  واعية 
بر�شالتها التي تهدف اإىل ال�شهام 
احل�������ش���اري يف ت���ط���وي���ر جم����الت 
امل�شتدامة  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
واملجتمع  الأ����ش���رة  رف����اه  وحت��ق��ي��ق 
املوؤ�ش�شي  الأداء  يف  عالية  ب��ك��ف��اءة 
التنمية  موؤ�ش�شة  ُتطلق  الت�شاركي 
الرابع  ال�شيفي  امللتقى  الأ���ش��ري��ة 
مراكزها  جميع  يف   2013 ل��ع��ام 
وال�شرقية  ال��و���ش��ط��ى  ب��امل��ن��اط��ق 
وطني  ����ش���ع���ار  حت�����ت  وال����غ����رب����ي����ة 
اأ���ش��رت��ي وف���اء ، حيث بداأ  ع��ط��اء.. 
�شوف  التي  فعالياته  يف  الت�شجيل 
يونيو   25 القادم  ال�شبوع  تنطلق 
�شهر  م��ن  ال�����ش��اب��ع  ح��ت��ى  وت�شتمر 

يوليو 2013.
 2013 ال�شيفي  امللتقى  وي��ن��درج 
ق����ي����ظ وي�����ان�����ا ����ش���م���ن اأول������وي������ات 
حتقيق  يف  ب���الإ����ش���ه���ام  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
و�شمان  وتالحمها  الأ���ش��رة  رف���اه 
الجتماعّية  وال��ّت��ن��م��ي��ة  ال��ّرع��اي��ة 
امل�شتدامة وتعزيز الهوّية الوطنّية 
واع���ي���ة وجمتمع  و����ش���ول لأ����ش���رة 
وتنمية  امل����راأة  ومت��ك��ني  متما�شك، 
الّداعمة  حقوقها  وتبّني  قدراتها 
ل��ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ت��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة يف 

والرجل ب�شكل عام وامل�شنني، حيث 
يهدف اإىل تعزيز مفهوم الّتالحم 
الأ�شرة  اأف�����راد  ل���دى  الج��ت��م��اع��ّي 
والهوّية  القيم  وتعميق  واملجتمع 
وال�ّشباب  الأط��ف��ال  ل��دى  الوطنّية 
الرّتاث  باأهمّية  ال�ّشعور  وتاأ�شيل 
امل����ع����ن����وّي وامل����������ادّي يف الأو�����ش����اط 
���ب���اب���ّي���ة ورب����ط����ه����م مب�����راث  ال�������شّ
اأجدادهم، كما يهدف اإىل اكت�شاف 
م���واه���ب ال�����ّش��ب��اب وامل�����ش��اه��م��ة يف 
تنميتها وتطويرها، وي�شعى امللتقى 
لالإجازة  الأم���ث���ل  ال���ش��ت��ث��م��ار  اإىل 
وال�ّشباب  ل���الأط���ف���ال  ��ي��ف��ّي��ة  ال�����شّ
احلياة  اأن��اط  دعم  اإىل  بالإ�شافة 
حّية بني اأفراد الأ�شرة .موؤكدة  ال�شّ
اأن املوؤ�ش�شة حر�شت هذا العام على 
تنويع فعاليات امللتقى ليكون اأكرث 
مهارات  تغذية  يف  وي�شهم  حيوية 
الأطفال وال�شباب ويعزز قدراتهم 
موؤكدًة  والإب���داع���ي���ة،  الب��ت��ك��اري��ة 
يت�شمن  اأن  على  املوؤ�ش�شة  حر�س 
للمراأة  ودورات  عمل  ور�س  امللتقى 

والرجل وامل�شنني.
امللتقى  اأن  اإىل  الرميثي  واأ���ش��ارت 
لالأطفال  موجهة  فعاليات  ي�شم 
ال���ذي���ن ت�����رتاوح اأع���م���اره���م م���ن 6 
بيدي  ور����ش���ة  م��ن��ه��ا  13�شنة  اإىل 
و�شقل  تنمية  اإىل  وت��ه��دف  اأب����دع 
وت�شجيع  الأط�������ف�������ال  م������ه������ارات 
على  املحافظة  ب�شرورة  امل�شاركني 

جلميع  والريا�شة  ال�شحة  اأهمية 
اأفراد الأ�شرة منها ور�شة �شحتي يف 
لياقتي والتي يتعلم امل�شاركني من 
الريا�شية  امل��ه��ارات  بع�س  خاللها 
الغذائي  الوعي  بع�س  ويكت�شبون 
لياقتهم  م�شتوى  حت�شني  ب��ه��دف 
لديهم،  ال�شحية  العادات  وتقوية 
التنمية  موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  م�شرة 
ا�شتقطاب  على  حر�شت  الأ���ش��ري��ة 
اأف�شل املدربني يف جمالت الرتبية 
وال�شحية  النف�شية  وال�شت�شارات 
والأ�شرية والبيئية كما اأ�شارت اإىل 
اأن الور�س جاءت وفقاً لحتياجات 
املجتمع يف امارة اأبوظبي وا�شتثماراً 
لأف�شل الأوقات لل�شباب والأطفال 
ي��ع��زز هويتهم  ب�����ش��ك��ٍل  وط��اق��ات��ه��م 
كما  الأ�شري،  وانتمائهم  الوطنية 
اأولت  املوؤ�ش�شة  اأن  ال�شام�شي  اأكدت 
لقواعد ومعاير الأمن وال�شالمة 
مراكزها  جميع  يف  بالغاً  اهتماماً 
امللتقى  فعاليات  فيها  تنفذ  ال��ت��ي 
ال�شيفي، بالإ�شافة اإىل اأنها �شكلت 
ل�شتقبال  م��ت��ك��ام��ل  ع��م��ل  ف���ري���ق 

امل�شاركني يف الور�س والدورات.
ال�������ش���ي���دة ح���م���ده غامن    وق����ال����ت 
دائ�������رة خدمة  م���دي���ر  ال���ه���اج���ري 
املجتمع اأن املوؤ�ش�شة اهتمت بتنويع 
ت�شمل  ب��ح��ي��ث  ال�����ش��ي��ف��ي  امل��ل��ت��ق��ى 
دورات����ه وور���ش��ه ك��ل اأف����راد الأ�شرة 
هو  ال�شيف  ف�شل  اأن  اإىل  م�شرة 

فيها  يلتقي  ال��ت��ي  الف�شول  اأك���رث 
اأبنائهم  ويتاآلفون مع  الأ�شر  اأف��رد 
الدرا�شية  الل��ت��زام��ات  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
ا�شتثمارها مفيداً  اأن يكون  ويجب 
وت���������ش����وده اأج����������واء احل������ب وال������ود 
فعاليات  ف����ج����اءت  والن�������ش���ج���ام، 
امل��ل��ت��ق��ى ل���ت���وؤك���د اأه���م���ي���ة اح���ت���واء 
تعزيز  اإىل �شرورة  اإ�شافة  الأبناء، 
العالقات الأ�شرية مع جميع اأفراد 
وك��ب��اراً بعيداً عن  الأ���ش��رة ���ش��غ��اراً 

هموم العمل واأجواء الدرا�شة.
اأن ور�س  اإىل  ال��ه��اج��ري  واأ����ش���ارت   
مفاهيم  اح��ت�����ش��ن��ت  وي���ان���ا  ق��ي��ظ 
الرتبية  يف  وم��ت��ن��وع��ة  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
وف���ن���ون ال��ت��ع��ام��ل وت��ن��م��ي��ة ال����ذات 
دورة  منها  للزوجني،  وحما�شرات 
ال���ذك���اء الج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي تهدف 
بذواتهم  امل�����ش��ارك��ني  ت��وع��ي��ة  اإىل 
ال�شحيحة  بالأ�شاليب  وتعريفهم 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  م�شاعرهم  لإدارة 
التعامل  وفنون  مهارات  اك�شابهم 
ت�شمنت  ك����م����ا  الآخ�������ري�������ن،  م�����ع 
الفعاليات املوجهة اإىل اأفراد الأ�شرة 
حما�شرتني لالآباء والأمهات منها 
تربية الأبناء بذكاء وجاءت لتوؤكد 
والأمهات يف  لالآباء  الكبر  ال��دور 
بكل  امل�شتقبل  جيل  ب��ن��اء  ���ش��رورة 
اه��ت��م��ام ورع���اي���ة وح��رف��ي��ة، حيث 
تعريف  املحا�شرة على  ركزت هذه 
ال��ت��ي توؤثر  ب��ال��ع��وام��ل  امل�����ش��ارك��ني 

والقت�شادّية  الجتماعّية  الّتنمية 
والقيم  املفاهيم  وتعزيز  ل��الإم��ارة، 
وال���ّث���ق���اف���ّي���ة لدى  الج���ت���م���اع���ّي���ة 
ال�������ّش���ب���اب والأط�����ف�����ال واإع����داده����م 
لأه�������داف ال����ش���ت���دام���ة ب����الإم����ارة، 
احل���ي���اة  دع�����م  اإىل  ب���ال���الإ����ش���اف���ة 
للم�شّنني  ال��ك��رمي��ة  الج��ت��م��اع��ّي��ة 
امل�شوؤولّية  وتبّني حقوقهم وتعزيز 
الجتماعّية و دور الأ�شرة جتاههم 

لدجمهم يف املجتمع . 
يفّي    ومت اختيار �شعار امللتقى ال�شّ
مفاهيم  م����ن   2013 ال������ّراب������ع 
على  رك��ز  حيث  اجلميلة  ال�شيف 
العربية  لالأ�شالة  ك��رم��ز  الّنخلة 
والعطاء  وال����ع����راق����ة  ���م���وخ  وال�������شّ
كلمة  ا����ش���ت���خ���دام  ومّت  امل�������ش���ت���دام، 
يف  ال�شّ �شميم  تعني  ال��ت��ي  ق��ّي��ظ 
والتي اأكدت تعزيز مفهوم العطاء 
ال����ظ����روف  امل�������ش���ت���م���ّر يف ج���م���ي���ع 
وظيفة  ال�ّشعار  وملعنى  والّتحديات 
عالقة  وتعزيز  توثيق  يف  اإيحائّية 
باملوروثات  املجتمع  واأفراد  الأ�شرة 
بالنتماء  ت��وح��ي  ال��ت��ي  الأ���ش��ي��ل��ة 

والّتالحم املجتمعّي . 
�شعادة  ق��ال��ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  ويف 
عام  مدير  الرميثي  حممد  مرمي 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرة اأن امللتقى 
ي�شتهدف  وي���ان���ا  ق��ي��ظ  ال�����ش��ي��ف��ي 
الأ�شرة  اأف����راد  جميع  ب��راجم��ه  يف 
م���ن الأط����ف����ال وال�����ش��ب��اب وامل������راأة 

لديهم  البيئة  حب  وغر�س  البيئة 
النفايات،  اإع��ادة تدوير  عن طريق 
ا�شتخدام  على  ك��ذل��ك  وت��دري��ب��ه��م 
اأعمال  وانتاج  الكرتونية  النفايات 
ور�شة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اإب��داع��ي��ة،  فنية 
اأخ����رى لإك�����ش��اب امل�����ش��ارك��ني فنون 
ال��ت�����ش��وي��ر يف اأج��������واء م����ن امل����رح 
عد�شتي  ور����ش���ة  وه����ي  وال��ب��ه��ج��ة 
القراءة  ن��ادي  ور�شة  اأم��ا  ال�شغرة 
الكتاب  ح���ب  لتنمية  ج����اءت  ف��ق��د 
امل�شاركني  الأطفال  لدى  واملعرفة 
ثقافة  ن�شر  اإىل  ال��ور���ش��ة  وت��ه��دف 
القراءة والطالع واكت�شاف مواهب 
اإىل  بالإ�شافة  وتعزيزها  الأطفال 
الأدبية  امل��ه��ارات  بع�س  اإك�شابهم 
الأجيال  اإىل ور���ش��ة ح���وار  اإ���ش��اف��ة 
والتي تهدف اإىل تعريف امل�شاركني 
املحلية  وال���ت���ق���ال���ي���د  ب����ال����ع����ادات 
وت��ع��م��ي��ق ال��ت��وا���ش��ل ب��ي��ن��ه��م وبني 
الآب��اء والأج��داد يف جو من الألفة 
امل�شنني  اأحد  الور�شة  والود ويدير 
املنطقة  يف  م��ع��روف��ة  �شخ�شية  اأو 

ليزيدها متعة ومرونة.
موؤ�ش�شة  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  واأك�������دت   
اهتماماً  اأول���ت  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
ال�شحة  واأ���ش�����س  ملفاهيم  وا���ش��ح��اً 
ح����ر�����ش����ت على  ف����ق����د  ال����ب����دن����ي����ة 
امللتقى  ف���ع���ال���ي���ات  ت��ت�����ش��م��ن  اأن 
تثقيفية  ور����س  ال�شيفي2013 
حول  معلوماتهم  تعزز  وتعريفية 

امل�شاواة بني جميع  وال�شتوية حتقق 
الهوية  م���ع  وت��ت��م��ا���ش��ى  ال��ط��ال��ب��ات 

الوطنية. 
القمزي  ظ��ب��ي��ة  ال����ش���ت���اذة  وق���ال���ت 

اإن ت�شاميم  املواهب  مديرة مدر�شة 
ال����زي اجل��دي��د روع����ي ف��ي��ه��ا طبيعة 
تعدد  اإىل  بالإ�شافة  املنطقة  اأج���واء 
الع�شرية  والت�شاميم  الخ��ت��ي��ارات 

جت�����ذب ال���ط���ال���ب���ات ع���ل���ى الل����ت����زام 
متوفرة  �شتكون  حيث  بها،  والتقيد 
العبء  م��ن  تقلل   ، منا�شبة  باأ�شعار 

الذي يقع على كاهل اأولياء الأمور.

ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ���ش��خ�����ش��ي��ات الأب���ن���اء 
الرتبية  التوازن يف  بهدف حتقيق 
الرتبية  م����ب����ادئ  اأه������م  وت��ط��ب��ي��ق 
الإيجابية ال�شليمة املهمة يف تعديل 
���ش��ل��وك الأب����ن����اء وت��دري��ب��ه��م على 
ال�شرورية  املهارات  من  جمموعة 
التعاون  على  الأطفال  حتفز  التي 
وال���ت�������ش���ارك، اأم�����ا حم���ا����ش���رة فن 
اأهمية  اإىل  تهدف  الأب��ن��اء  اح��ت��واء 
لتك�شب  ال�شخ�شيات  اأن�����واع  ف��ه��م 
للتعامل  عملية  مهارات  امل�شاركني 
مع اأبنائهم باختالف �شخ�شياتهم 
ال�شتماع  م��ه��ارة  ع��ل��ى  وال��ت��دري��ب 

وحل امل�شكالت.
 واأ�شافت ال�شام�شي اأن نتائج جناح 
اإيجابياً  تنعك�س  الزوجية  العالقة 

على الأ�شرة التي ت�شعى لبناء بيتاً 
�شعيداً ين�شئ جيل امل�شتقبل وير�شم 
م��الحم��ه اجل��م��ي��ل��ة، ح��ي��ث جاءت 
حما�شرة ال�شعادة الزوجية لتوؤكد 
التوافق  اإىل  ال���و����ش���ول  ����ش���رورة 
الأ�شرية  احل���ي���اة  يف  والن�����ش��ج��ام 
وت�����دري�����ب ال�����زوج�����ني ع���ل���ى طرق 
حب  بكل  الزوجية  احلياة  جتديد 
ووئام، اأما ور�شة ا�شبط انفعالتك 
ج���اءت ل��ت��ع��زز م��ف��ه��وم ح��ب الذات 
امل�شاركني  اك�������ش���اب  اإىل  وت���ه���دف 
النفعالت  ع��ل��ى  ال�شيطرة  ط���رق 
لها،  ال�شلبية  ب��الآث��ار  وتعريفهم 
امل�شكالت  وتدريبهم على مواجهة 
�شحيحة  ب���اأ����ش���ال���ي���ب  ال���ع���ائ���ل���ي���ة 

واإيجابية.

الدكتور عبد الرحمن العور

تلقي التظلمات من موظفي احلكومة الكرتونيا قريبا
تبداأ اللجنة املركزية للتظلمات والعرتا�شات يف احلكومة الحتادية، تلقي التظلمات اإلكرتونيا خالل الفرتة 
املقبلة، متا�شياً مع متطلبات احلكومة الذكية التي اأعلن عنها موؤخراً �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.  وذكر الدكتور عبدالرحمن العور، رئي�س اللجنة، 
اأن اللجنة �شتعمل على توعية وتعريف اجلمهور بدورها، من خالل ت�شهيل �شبل التوا�شل معها عن طريق 
تخ�شي�س �شفحة اإلكرتونية خا�شة بها على املوقع الإلكرتوين للهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية 
)www.fahr.gov.ae(.  واأكد العور ، اأن الهدف من وجود هذه اللجنة هو توفر بيئة عمل اآمنة وعادلة 
الوظيفي لهم يف جهات  اأن ي�شهم يف حتقيق ال�شتقرار  �شاأنه  ال��ذي من  الأم��ر  ملوظفي احلكومة الحت��ادي��ة، 
عملهم.  وت�شم اللجنة النظر يف ع�شويتها اأع�شاء خمت�شني من بع�س اجلهات الحتادية ومنها: وزارة العدل 
ووزارة �شوؤون الرئا�شة ووزارة �شوؤون جمل�س الوزراء والهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية، وذلك بغية 

اإر�شاء مبداأ احليادية والنزاهة والعدالة وال�شفافية يف احلكومة الحتادية.



بلدية الغربية توقع اتفاقية لتوفري خدمات �ضمان بجميع مراكز »مت«

مركز امربيال كوليدج لندن لل�ضكري يطلق مبادرة لت�ضجيع املجتمع على امل�ضي

•• املنطقة الغربية-الفجر:

الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وق���ع���ت 
ال�شركة  م�����ع  ت�����ع�����اون  ات���ف���اق���ي���ة 
الوطنية لل�شمان ال�شحي  �شمان  
ال�شمان  خ���دم���ات  ك��اف��ة  ل��ت��وف��ر 
اخلدمات  مراكز  بجميع  ال�شحي 
احلكومية املتكاملة  مت  يف مدينة 
دملا  وجزيرة  وال�شلع  وغياثي  زايد 
وت�����ش��ه��ي��ل ح�شول  ول���ي���وا  وامل���رف���اأ 
�شكان الغربية على تلك اخلدمات 
خ�������الل وق�������ت ق���ي���ا����ش���ي وب�����اأدن�����ى 
التفاقية  توقيع  �شهد  جم��ه��ود؟. 
م�����ش��ب��ح م���ب���ارك امل����رر م��دي��ر عام 
و  بالإنابة  الغربية  املنطقة  بلدية 
الرئي�س  روه��ت��ي،  �شفني  ال��دك��ت��ور 

التي  امل�شرتكة  امل�شالح  لتحقيق 
و   ، ال��ط��رف��ني  م�شلحة  يف  ت�����ش��ب 
ب��ن��اء ع���الق���ات ت���ع���اون ف��ع��ال��ة بني 
ال����ط����رف����ني ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه��������داف 
والعمل  امل�شرتكة،  الإ�شرتاتيجية 
العمليات  اأداء  لتح�شني  امل�شرتك 
وتطوير  الإج����������راءات  وت��ب�����ش��ي��ط 
والتن�شيق  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  خ���دم���ات 
التعاون  اإط�����ار  يف  ال��ط��رف��ني  ب���ني 
الوظيفي والعملي امل�شرتك لتنمية 
للقوى  والإداري���ة  الفنية  القدرات 
العاملة للطرفني. وتبادل املعرفة 
املوؤ�ش�شية  وال��ت��ج��ارب  واخل�����ربات 
امل�شرتكة  امل�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
ذات  والدرا�شات  املعلومات  وتبادل 
الطرفني  باخت�شا�شات  العالقة 

لأهايل  املمكنة  اخل��دم��ات  اأف�����ش��ل 
عنوانها  روؤي���ة  خ��الل  م��ن  املنطقة 
مدن  يف  الرخاء  وموطن  احلداثة 
بلدية ع�شرية  بنية وخدمات  ذات 
متعة  توفر  م�شمونها  وبر�شالة 
املنطقة  ل�شكان  العي�س  و�شهولة 
وتتميز  جاذبة  منطقة  يف  الغربية 
ومظهرها  ال�������ش���ح���ي���ة  ب��ب��ي��ئ��ت��ه��ا 
بنية  توفر  خ��الل  م��ن  احل�شري 
. واأو�شح  حتتية وخدمات متميزة 
الرئي�س  روه��ت��ي،  �شفني  ال��دك��ت��ور 
التجارية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لل�شمان  الوطنية  ال�شركة  ل��دى 
اأهمية  ت���ويل  ���ش��م��ان  اأن  ال�شحي 
ملا  الغربية  للمنطقة  اإ�شرتاتيجية 
تتيحه من فر�س للنمو امل�شتقبلي، 

التجارية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لل�شمان  الوطنية  ال�شركة  ل��دى 
ال�شحي وجميع املدراء التنفيذين 
ببلدية املنطقة الغربية وعدد من 

امل�شوؤولني يف البلدية و�شمان.
تقدمي  التفاقية  بنود  وت�شمنت 
خدمات متكاملة ومتميزة لأهايل 
املنطقة الغربية تلبي احتياجاتهم 
ال�شفر  م�شقة  وتذليل  وتطلعاتهم 
مل��راج��ع��ة اأب��وظ��ب��ي وت��وف��ر اجلهد 
ت��رك��ي��ز جهود  و  ع��ل��ي��ه��م  وال���وق���ت 
ال�����ش��راك��ة ن��ح��و حت��ق��ي��ق الأه����داف 
للطرفني  امل�������ش���رتك���ة  وال�����������روؤى 
مرموقة  مكانة  وتر�شيخ  لتوطيد 
بجانب   الإم��������������ارة.  يف  ورائ�����������دة 
الطرفني  ب���ني  ال��ت��وا���ش��ل  ت��ع��زي��ز 

وجمال عملها بالإ�شافة اىل عقد 
متوا�شلة  تن�شيقية  اج��ت��م��اع��ات 
اجلهود  توحيد  و  املتابعة  ل�شمان 
الطرفني.  ق���ب���ل  م����ن  امل�������ش���رتك���ة 
املعرفة  ت��ب��ادل  يف  التعاون  بجانب 
امل�شتويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  واخل�����ربات 
البيانات  وحت����دي����ث  امل�������ش���رتك���ة 
والدرا�شات  والبحوث  واملعلومات، 
والإح�������ش���ائ���ي���ات وامل���ط���ب���وع���ات يف 
ذات  الخ����ت���������ش����ا�����ش����ات  خم���ت���ل���ف 

العالقة امل�شرتكة بني الطرفني.
مبارك  م�شبح  اك���د  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
املنطقة  ب��ل��دي��ة  ع����ام  م���دي���ر  امل�����رر 
ب���الإن���اب���ة ح��ر���س بلدية  ال��غ��رب��ي��ة 
كافة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  على  الغربية 
لتقدمي  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 

الوقاية فتجد خالل 5 �شنوات اإدى 
يعتمد  لذلك  كبرة  م�شاعفات  اإىل 
على فهم املري�س و مدى معرفته يف 
لتجنب  ال�شرورية  اخلطوات  اتباع 
مها  الدكتورة  اك��دت  و   . امل�شاعفات 
من  ب��امل��ئ��ة   50 ح�����وايل  اأن  ب���رك���ات 
ل  بال�شكري  امل�����ش��اب��ني  الأ���ش��خ��ا���س 
يدركون اإ�شابتهم باملر�س و الو�شيلة 
امل��ث��ل��ى ل��ت��ف��ادي ال�����ش��ك��ري م��ن النوع 
لالأ�شخا�س  بالن�شبة  حتى  ال��ث��اين 
امل��ع��ر���ش��ني ج��ي��ن��ي��اً ل���الإ����ش���اب���ة هي 
املنتظم  ال��ب��دين  ال��ن�����ش��اط  مم��ار���ش��ة 
كامل�شي ال�شريع يومياً واحلفاظ على 

وزن طبيعي واتباع حمية متوازنة.
املدير  الأن���������ش����اري  ���ش��ه��ي��ل  ق�����ال  و 
ال�شحية  للرعاية  ملبادلة  التنفيذي 
ورئي�س جمل�س اإدارة مركز امربيال 
اأن حملة  ل��ل�����ش��ك��ري  ل��ن��دن  ك��ول��ي��دج 
جميع  اإىل  ن������داًء  ت��ط��ل��ق  ال��ت��وع��ي��ة 
الأف�������راد ب��امل�����ش��ارك��ة يف ح��م��ل��ة اإب����داأ 
امل�شتمرة  ال��دع��وة  م��ن  ك��ج��زٍء  امل�شي 
ل��ت��ب��ن��ي ن���ط ح��ي��اة ���ش��ح��ي والعمل 
معاً لتفادي مر�س ال�شكري و ح�شن 

اإدارته .

بانتظام  امل�����ش��ي  ري��ا���ش��ة  ومم��ار���ش��ة 
اإحدى   2013 اإم�����ِس  م��ب��ادرة  وتعد 
�شمان  فيها  تتفاعل  الفعاليات  اأه��م 
مع اجلمهور كما تعد من اأهم ال�شبل 
التي تتخذها ال�شركة لرفع م�شتوى 
ال��وع��ي ح���ول اأه��م��ي��ة ري��ا���ش��ة امل�شي 
وتاأثرها الإيجابي على امل�شاهمة يف 
التمتع  و  ال�شكري  مر�س  من  احلد 

بحياة مفعمة بال�شحة . 
التزام �شركة  بيتزرعلى  واأكد مايكل 
بالت�شجيع  ال�شحي  للتاأمني  �شمان 
على تبني نط حياة �شحي والعمل 
ع���ل���ى الرت�����ق�����اء ب���امل�������ش���ت���وى ال���ع���ام 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  املجتمع  ل�شحة 
اأخ���رى يف هذا  ت��اأت��ي م�شاركتنا م��رة 
احل����دث ال�����ش��ن��وي ال��ه��ام م��ن خالل 
احلياة  اأي  لي��ف  اآك��ت��ي��ف  برناجمنا 
ال��ن�����ش��ط��ة ال����ذي ي�����ش��ج��ع ع��ل��ى اتباع 
العادات  وير�شخ  �شحي  ح��ي��اة  ن��ط 
كما  املجتمع  يف  ال�شليمة  ال�شحية 
الربنامج خ�شومات وعرو�س  يقدم 
خا�شة ت�شمل جمموعة من املنتجات 
�شركاء  ع���رب  امل���ق���دم���ة  واخل����دم����ات 

�شمان. 
فعاليات حلبة مر�شى يا�س 

ترّوج حلملة التوعية
الرئي�س  ك���ري���غ���ن  ري���ت�������ش���ارد  ق�����ال 
لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  ل�شركة  التنفيذي 
مركز  مبادرة  اأن  ال�شيارات  ريا�شات 
لل�شكري  ل��ن��دن  ك��ول��ي��دج  ام���ربي���ال 
م���ع رزنامة  رائ����ع  ب�����ش��ك��ٍل  ت��ت��ن��ا���ش��ب 
الأن�شطة املجتمعية يف حلبة مر�شى 
يا�س مثل حدث اإم�ِس 2013 موؤكدا 
اإبداأ امل�شي �شتكون حا�شرة  اأن حملة 
ي�شت�شيفها  التي  الفعاليات  اأب��رز  يف 

املر�شى خالل املو�شم القادم.

•• ابوظبي- فوؤاد علي

بركات  تي�شر  مها  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت 
اأبوظبي   - ال�شحة  هيئة  ع��ام  مدير 
اأو اجلري ال�شريع  اأن امل�شي ال�شريع 
عالج  على  ي�شاعد  دقيقة   30 مل��دة 
باملئة   58 بن�شبة  ال�����ش��ك��ري  م��ر���س 
ال�شحية  الأط���ع���م���ة  ن���ت���ن���اول  اأن  و 
املقليات  و  ال���ده���ون  م���ن  ت��ق��ل��ي��ل  و 
و  العالية  احل��راري��ة  ال�����ش��ع��رات  ذات 
منا�شب  ج��ي��د  وزن  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
فمن  وزن��ه  زاد  ال�شخ�س  كرب  فكلما 

املهم ممار�شة الريا�شة و امل�شي .
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي 
ال�����ذي ع��ق��د اأم�������س الأرب����ع����اء مبقر 
لندن  ك����ول����ي����دج  ام�����ربي�����ال  م����رك����ز 
عن  ل��الإع��الن  ابوظبي  يف  لل�شكري 
حملة التوعية حول اأهمية و �شرورة 
ال�شكري. التثقيف  حول  امل�شي  اأب��داأ 
ت�شجيع  اآج����ل  م���ن  م��ع��رف��ة.م��ب��ادرة 
���ش��ك��ان دول���ة الإم������ارات ع��ل��ى انتعال 
اإب���داأ امل�شي  اأح��ذي��ة امل�شي من خ��الل 
ال��ت��وع��ي��ة على  وه���و م��و���ش��وع حملة 
ال�شحة العامة الأطول التي عرفتها 
الدولة حيث تدخل حملة ال�شكري.
وهي  ال�شابع  عامها  معرفة.مبادرة 
ل�شمو  ال����ك����رمي����ة  ال����رع����اي����ة  حت����ت 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك.
و يتم تنظيم جمموعة من ن�شاطات 
امل�شي امل�شّغرة والتي متتد على مدار 
ال��ف��رتة ال��واق��ع��ة ب��ني ت��اري��خ اليوم 
موعد  اأي  نوفمربالقادم   15 واإىل 
احل���دث ال�����ش��ن��وي اإم�����ِس 2013 يف 
ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي��ا���س وه����و ي����وم بعد 

اليوم العاملي لل�شكري.
كوليدج  ام����ربي����ال  م���رك���ز  وط���ال���ب 

واجلماعات  الإف���راد  لل�شكري  لندن 
�شعيد  على  وال�����ش��رك��ات  وامل��ن��ظ��م��ات 
الدولة امل�شاركة يف حملة ابداأ امل�شي 
امل�شي  ت�شكيل جمموعات  من خالل 
حتديث  ع���رب  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  اأو 
الإنرتنت  �شبكة  على  احلملة  موقع 
www .diabetesuae .
باملعلومات  وت���زوي���ده  ب��اإن��ت��ظ��ام   ae
واملن�شورات  وامل��ل�����ش��ق��ات  والأف����ك����ار 
القابلة للتحميل ومبتناول اجلميع.
الدكتورة مها تي�شر بركات  و عزت 
اإىل ت�شنيف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة يف املرتبة احلادية ع�شر بعد 
اأن  حيث  الثانية  املرتبة  يف  كانت  اأن 
م�شابون  ���ش��ك��ان��ه��ا  م���ن   18.9%
ب��ال�����ش��ك��ري ي���رج���ع ب���الأ����ش���ا����س اإىل 
جهود التي تقوم بها الدولة ملكافحة 
مر�س ال�شكري و قيامها بالأن�شطة 
و  للمجتمع  والتثقيفية  التعليمية 
التقليل  ت�شاعد على  الفعاليات لكي 
املحلي  امل�شتوى  على  ب��ه  ب��الإ���ش��اب��ة 
والإحتادي و هذه التوعية ال�شحية 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ال���وق���اي���ة م��ن��ه و هى 
ال�شعي  و  ع����الج  ق��ن��ط��ار  م���ن  خ���ر 
مر�س  على  املرتتبة  الأث��ار  ملكافحة 
ال�شكري م�شيفًة اإىل اأن الت�شخي�س 
تعليمات  ات��ب��اع  و  امل��ت��اب��ع��ة  و  امل��ب��ك��ر 
التعقيدات  منع  على  تعمل  الطبيب 
لدى  ال�شكري  مر�س  م�شاعفات  و 

امل�شاب به .
اأ�شخا�س  ه��ن��اك  اأن  اإىل  اأ����ش���ارت  و 
تعاي�شوا  لكنهم  ب��امل��ر���س  م�����ش��اب��ون 
م��ع��ه و ع���رف���وا ك��ي��ف ي��ع��م��ل��وا على 
ي�شيبوا  ومل  ال�شكري  مر�س  اإدارة 
اآخرون  اأ�شخا�س  بينما  مب�شاعفات 
ا�شباب  اأه��م��ل��وا  ب��امل��ر���س  م�����ش��اب��ون 

ي��ق��وم بحمالت  امل��رك��ز  اأن  اأ���ش��اف  و 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة و ت��ط��وي��ر الأب����ح����اث و 
ال����درا�����ش����ات يف جم�����ال ال�������ش���ك���ري و 
�شنوات   7 تاأ�شي�شه  على  م�شى  ق��د 
و و���ش��ل ع���دد امل��ر���ش��ى ال���ذي���ن يتم 
 85000 اإىل  املركز  عرب  عالجهم 
األ����ف م��ري�����س و ت��ق��دمي ال��ت��ع��ل��ي��م و 
ال��ت��ث��ق��ي��ف ال�����ش��ح��ي م���ن اج����ل ن�شر 
ال��وع��ي ب��ه��ذا امل��ر���س حل���وايل 160 

األف �شخ�س .
���ش��رك��ة ���ش��م��ان ت��ق��ّدم دع��م��ه��ا للعام 

ال�شابع حلملة ابداأ امل�شي
و اأكد الدكتور مايكل بيتزر الرئي�س 
التنفيذي لل�شركة الوطنية لل�شمان 
ال�شحي – �شمان على دعم املوؤ�ش�شة 
الكامل ملبادرة اإبداأ امل�شي اإ�شافًة اإىل 
امربيال  م��رك��ز  م��ن   2013 اإم�����ِس 
كوليدج لندن لل�شكري حيث قّدمت 
العام  منذ  للفعالية  دعمها  �شمان 

 .2007
واأ�شاف اأن �شمان تتطلع لأن توا�شل 
واإلهام  لت�شجيع  ال��ع��ام  ه��ذا  فعالية 
�شحية  مم��ار���ش��ات  لتبني  اجل��م��ه��ور 
و�شليمة عرب زيادة ن�شاطهم البدين 

املنطقة  بلدية  مع  التعاون  وياأتي 
امل�شتمرة  الغربية ليدعم م�شاعينا 
وحظيت  املنطقة.  ه��ذه  يف  للنمو 

�شمان  باهتمام  الغربية  املنطقة 
م��ن��ذ ب���دء ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��رك��ة قبل 
ح�شورها  وت��ن��ام��ي  ���ش��ن��وات،  �شبع 

ب����ال����ت����وازي م����ع نو  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
املنطقة  ت�شهده  الذي  القت�شادي 

الغربية. 

وفد من وكالة جيهان الرتكية لالأنباء يزور وكالة اأنباء الإمارات

املجل�س الوطني لالإعالم يح�ضل على �ضهادة الآيزو 9001:2008

•• اأبوظبي-وام:

برئا�شة  ل��الأن��ب��اء  الرتكية  وك��ال��ة جيهان  م��ن  وف��د  ق��ام 
وال�شيد  الدولية  الخ��ب��ار  مدير  �شيدال  هاكان  ال�شيد 
اأن��ب��اء الم���ارات التقى  اأر���ش��ك .. ب��زي��ارة لوكالة  ن��ازي��ف 
خ��الل��ه��ا ال�����ش��ي��د اب��راه��ي��م ال��ع��اب��د م��دي��ر ع���ام املجل�س 
الوطني لالعالم وعددا من امل�شوؤولني يف الوكالة. ومت 

الوكالتني  بني  التعاون  اأوج��ه  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل 
الوفد  وق���ام   . امل���ج���الت  اخل����ربات يف خمتلف  وت���ب���ادل 
اأحدث  على  خاللها  اإط��ل��ع  ال��وك��ال��ة  اأق�����ش��ام  يف  بجولة 
الو�شائل والتقنيات امل�شتخدمة يف بث الخبار وال�شور 
املعلومات  حفظ  ون��ظ��ام  والتلفزيونية  الفوتوغرافية 
ونقلها للم�شتقبلني . كما قام الوفد الرتكي بزيارة اىل 

عدد من املوؤ�ش�شات العالمية يف الدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

ح�شل املجل�س الوطني لالإعالم على �شهادة اجلودة العاملية 
للمقايي�س  العاملية  املنظمة  م��ن   9001:2008 اآي���زو 
الآيزو وذلك للتزامه بتطبيق اأف�شل معاير اإدارة اجلودة 
و�شول  املتعاملني  خ��دم��ة  م�شتويات  لأرق���ى  وت��ط��وي��ره��ا 
اإجراءاته  املجل�س  وطور  ال�شرتاتيجية.  اأهدافه  لتحقيق 
وخ���دم���ات���ه ك��اف��ة جل��ع��ل��ه��ا اأك����رث م���رون���ة و ل��ت��ع��زي��ز ر�شا 
اجلودة  ثقافة  وتعزيز  ن�شر  اإىل  وي�شعى  معه..  املتعاملني 
بني موظفيه ومتعامليه لذلك تعترب �شهادة اجلودة اآيزو 

9001:2008 اأكرث الأنظمة الإدارية انت�شارا يف العامل 
املجل�س  ال��ت��ي يوليها  ال��ع��ال��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م���دى  وجت�����ش��د 
التميز  مبادئ  باعتماد  الحتادية  احلكومة  توجه  لتنفيذ 
العاملية واجلودة ال�شاملة كمرحلة م�شتقبلية ورفع م�شتوى 
الأداء لت�شبح حكومة الإمارات العربية املتحدة يف م�شاف 
دول العامل. وتوؤكد ال�شهادة حر�س املجل�س على الرتقاء 
التطبيق  خ���الل  م��ن  املتعاملني  ر���ش��ا  لتعزيز  ب��خ��دم��ات��ه 
والذي ي�شمن بدوره عمليات  اإدارة اجلودة  لنظام  الفعال 
احتياجات  بتوفر  اللتزام  اإىل  اإ�شافة  امل�شتمر  التطوير 

املتعاملني واملتطلبات التنظيمية القابلة للتطبيق. 

البنــــك العــــربي الفـــريقي الـــدويل - فروع دولة الإمارات العربية املتحدة 

املوجودات         2011                2012
          الف درهم         الف درهم

نقد واأر�شدة لدى امل�شرف املركزي                         
لدولة المارات العربية املتحدة        80.690                626.427  

م�شتحق على البنوك الخرى         33.704                752.259
امل�شتحق على املركز الرئي�شي

 والفروع الخرى         26.014                690
قرو�س و�شلفيات                             1.513.377          1.329.811

ا�شتثمارات حمتفظ بها         83.348                53.893
ممتلكات ومعدات                            508                712

موجودات اخرى                             50.004                20.322
اجمايل املوجودات          1.787.645          2.784.114

املطلوبات
ودائع العمالء          1.073.204          1.693.746

م�شتحق للبنوك الخرى        131.301             568.311  
امل�شتحق للمركز الرئي�شي  

والفروع الخرى         183.976              100.233
مطلوبات اخرى          81.357                45.819

اجمال املطلوبات         1.469.838          2.408.109
حقوق املركز الرئي�شي

راأ�س املال املخ�ش�س         212.620             212.620 
احتياطي قانوين         39.841                45.175
احتياطي اعادة تقدير            )689(                  )170(

ارباح مرتاكمة         66.035                118.380
اجمايل حقوق املركز الرئي�شي        317.807              376.005

اجمايل املطلوبات وحقوق
 املركز الرئي�شي         1.787.645           2.784.114
احل�شابات النظامية واللتزامات الخرى        1.507.366           1.207.797

2012                2011    
الف درهم               الف درهم    

58.379               62.102 ايرادات فوائد  
)9.121(               )16.274( م�شاريف فوائد  

49.258               45.828 �شايف ايرادات فوائد   

29.774                18.740 ايرادات العمولت والر�شوم 
)221(               )198( م�شروفات العمولت والر�شوم 

29.553               18.542 �شايف ايرادات العمولت والر�شوم 

�شايف الرباح من التعامالت
11.140               3.773  بالعمالت الجنبية  

 120                 316 ايرادات ت�شغيلية اخرى  
11.260                4.089    
90.071               68.459 ايرادات ت�شغيلية  

)10.779(               )10.298( م�شاريف عاملني  
)1.452(               )1.392( م�شروفات اليجارات الت�شغيلية  

م�شروفات وا�شتهالك 
)363(               )234( املمتلكات واملعدات  

)4.179(               )2.282( م�شروفات ت�شغيلية اخرى 
- احتياطيات    -  

73.298                54.253 ربح ال�شنة قبل ال�شريبة 

)15.619(               )5.822( �شريبة الدخل  

57.679                48.431 �شايف الربح لل�شنة بعد ال�شريبة 

الي�شاحات حول البيانات املالية املتخ�ش�شة املدرجة ادناه مت ا�شتقطابها 
من الي�شاحات التف�شيلية التي �شملها تقرير مراقبي احل�شابات والتي 

تعد جزءاً من البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.
1- ال�شكل القانوين والن�شطة الرئي�شية:

املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  ف��روع  ال��دويل  الفريقي  العربي  البنك 
ميار�س ن�شاطة يف امارة ابوظبي ودبي بناء على رخ�شة بنك كاملة �شاردة 

من م�شرف المارات العربية املتحدة املركزي.
جمهورية  القاهرة  يف  موؤ�ش�س  الرئي�شي  املركز  الفريقي  العربي  البنك 
ومنح  ال��ودائ��ع  قبول  للفروع  الرئي�شي  الن�شاط  وي�شمل  العربية  م�شر 

القرو�س وال�شلفيات وتقدمي اخلدمات امل�شرفية التجارية للعمالء.
2- اهم ال�شيا�شات املحا�شبية:

اأ- اأ�ش�س التوحيد
احل�شابات  ا�شتبعاد  ب��ع��د  ال��ف��رع��ني  وم��ط��ل��وب��ات  م���وج���ودات  ت��وح��ي��د  ي��ت��م 
اجلارية بينهما ويتم توحيد بيان الرباح واخل�شائر بعد ا�شتبعاد اليرادات 

وامل�شروفات املقبو�شة واملدفوعة بني الفرعني.
ب- ترجمة العمالت الجنبية:

لعقود  بال�شافة  الجنبية  بالعمالت  واملطلوبات  املوجودات  ترجمة  يتم 
وب�شعر  املتحدة  العربية  الم���ارات  دراه���م  اىل  الجنبية  العمالت  ���ش��راء 
ال�شنة  العمليات خالل  امليزانية كما يتم ترجمة  بتاريخ  ال�شائد  ال�شرف 
ال�شائدة حينه  التحويل  باأ�شعار  الم���ارات   دراه��م  اىل  الجنبية  بالعملة 
ويتم حتميل ح�شاب الرباح واخل�شائر ايه ارباح او خ�شائر ناجتة عن هذه 

الرتجمة.
ج- القرو�س واملدينون املن�شاآة:

القرو�س واملدينون املن�شاآة هي القرو�س واملدينون املن�شاآة من قبل الفروع 
من خالل تقدمي الموال لأحد املدينني وهي بخالف القرو�س واملدينني 
القرو�س واملدينون  ارباح ق�شرة الجل وت�شتمل  املن�شاآة بغر�س حتقيق 
الرئي�شي  املركز  واأي��داع��ات لدى  اخ��رى  بنوك  ايداعات لدى  املن�شاآة على 
والفروع الخرى بال�شافة اىل القرو�س وال�شلفيات يتم اظهار القرو�س 
امل�شكوك  لالر�شدة  القيمة  انخفا�س  خم�ش�شات  من  �شافية  واملدينني 
وبعد  للتح�شيل  قابل  غر  باأنه  قر�س  حتديد  يتم  عندما  حت�شيلها  يف 
اخل�شارة  حتديد  وبعد  ال�شرورية  القانونية  الج����راءات  كافة  ا�شتنفاد 

النهائية يتم حذف القر�س مبا�شرة .
د- املمتلكات واملعدات:

وخ�شائر  املرتاكم  ال�شتهالك  ناق�شا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
املمتلكات  تكلفة  ب��ح��ذف  ال���ش��ت��ه��الك  احت�شاب  وي��ت��م  القيمة  انخفا�س 
واملعدات على اق�شاط مت�شاوية على مدى العمال النتاجية املقدرة لها.

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية للبنك العربي الفريقي الدويل فروع 
دولة المارات العربية املتحدة  الفروع عن ال�شنة املنهية يف 31 دي�شمرب 
يف  موؤ�ش�شة  الرئي�شي  املركز  ال��دويل  الفريقي  العربي  البنك  ان   2012

القاهرة جمهورية م�شر العربية .

امل�شوؤولية اخلا�شة بكل من ادارة الفروع ومدققي احل�شابات:
وتنح�شر  الفروع  ادارة  عاتق  على  املالية  البيانات  ه��ذه  م�شوؤولية  تقع 
اعمال  على  بناء  املالية  البيانات  ال��راأي حول هذه  اب��داء  يف  م�شوؤوليتنا 

التدقيق التي قمنا بها .

ا�شا�س الراأي:
الدويل  الحت��اد  عن  ال�شادرة  الدولية  للمعاير  وفقا  بتدقيقنا   قمنا 
بحيث  تدقيقنا  وننفذ  نخطط  ان  املعاير  ه��ذه  وتق�شي  للمحا�شبني 
الأخطاء  من  خالية  املالية  البيانات  باأن  معقولة  تاأكيدات  على  نح�شل 
املادية وقد ت�شمنت اعمال التدقيق اجراء فح�س على ا�شا�س اختباري 
ل��الدل��ة امل���وؤي���دة ل��ل��م��ب��ال��غ والي�����ش��اح��ات امل���درج���ة يف ال��ب��ي��ان��ات املالية 
امل�شتخدمة  املحا�شبية  للمبادئ  تقييما  التدقيق  اع��م��ال  ت�شمنت  كما 
عر�س  تقييم  اىل  بال�شافة  الدارة  بها  قامت  التي  املهمة  والتقديرات 
البيانات املالية ب�شورة عامة هذا ونعتقد باأن تدقيقنا قد زودنا باأ�شا�س 

معقول لإبداء راأينا.

الراأي:
املادية  النواحي  كافة  ب�شورة عادلة من  املالية تعرب  البيانات  ان  براأينا 
من املركز املايل للبنك العربي الفريقي الدويل - فروع دولة المارات 
ن��ت��ائ��ج عملياته  وك��ذل��ك  دي�����ش��م��رب 2012   31 ك��م��ا يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ذلك  املنتهية يف  لل�شنة  النقدية  وتدفقاته  ملكيته  والتغرات يف حقوق 
التاريخ وذلك وفقا ملعايرالتقارير املالية الدولية ال�شادرة عن جمل�س 

معاير املحا�شبة الدولية .

اأمور اأخرى:
كما اننا نوؤكد انه قد مت م�شك دفاتر حما�شبية منظمة من قبل الفروع 

واأن البيانات املالية تتفق مه ما جاء يف تلك ال�شجالت .

كي بي اأم جي 
16 مار�س 2013

امليزانية العمومية 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان اليرادات
تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلنياي�شاحات حول البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شقر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المارات خلدمات جلب العمالة
رخ�شة رقم:CN 1202918 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

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

لاللكرتوميكانيك
رخ�شة رقم:CN 1068828 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

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

لتاجر ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1524287 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

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

للخيم واملظالت
رخ�شة رقم:CN 1185517 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

اعالن قبل �شدور الرتخي�س
بهذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية قطاع ال�شوؤون التجارية 
التجاري  بال�شم   CN  10404596 رقم:  الرخ�شة  بان 
بن  عبود  ال�شيد/احمد  وميلكها  الغذائية  للمواد  تروبيكانا 

�شعيد ال بريك -  امارات اجلن�شية
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية

تعديل ال�شم التجاري اىل/الغاء رخ�شة
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

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

رخ�شة رقم:CN 1047875 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حفيظه اومو�شى)%20(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ثراء �شايل ابو حممود من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ثراء �شايل ابو حممود من 100% اىل %80

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 305*305 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم درمي �شتارز
DREAM STARS RESTAURANT

اىل/مطعم درمي �شتارز ذ.م.م 
DREAM STARS RESTAURANT LLC

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلوانيج لتجارة الجهزة اللكرتونية 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1098427 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ال�شيخ معال را�شد حممد علي املعال من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ال�شيخ معال را�شد حممد علي املعال من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شعيد ابو القا�شم داودي

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

تعديل ا�شم جتاري:من/اخلوانيج لتجارة الجهزة اللكرتونية ذ.م.م
AL KHAWANEEJ ELECTRONICS TRADING LLC

اىل/اخلوانيج لتجارة الجهزة اللكرتونية 
AL KHAWANEEJ ELECTRONICS TRADING

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جي كيو ا�س اخلليج املتكاملة للخدمات 

الفنية ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1215038 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اي�شز جلوبال كوالتي �شرفي�شيز املحدودة

ACES GLOBAL QUALITY SERVICES SRL LLC
تعديل ن�شب ال�شركاء/كدامن عبداهلل �شعيد �شامل الرميثي من 51% اىل %60

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ثور بارتي�شيبازيوين اند�ش�شتيايل ا�س ايه جي ال
THOR PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SAGL

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة  0.2*0.4 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/جي كيو ا�س اخلليج املتكاملة للخدمات الفنية ذ.م.م

G Q S GULF INTEGRATED TECHINICAL SERVICES LLC
اىل/اي�شز جلوبال كوالتي �شرفي�شيز اخلليج ذ.م.م 

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حلويات ومرطبات مري - فرع  

رخ�شة رقم:CN 1189407 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شبا انظر حممد انظر)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد انظر حيدر زمان
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 7.50*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/حلويات ومرطبات مري - فرع

SWEET & REFRESHMENTS MURREE - BRANCH

اىل/حلويات ومرطبات باك مري 
SWEET & REFRESHMENTS PAK MURRE

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

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

رخ�شة رقم:CN 1035165 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/ابراهيت تيولدي ت�شيجاي هبويت من 29% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شيد ح�شن علوي عمر )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة دانيال كيفالي ويلد ي�شيال�شي )%24(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف املظ داوود امام
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد �شعيد احمد خادم املهري

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلزام الخ�شر لكوي 

املالب�س  رخ�شة رقم:CN 1086821 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ار�شاد احمد نور احمد )%100(

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عامر �شاملني �شامل ال�شنيني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شفيان بن خان جمال احمد امل�شتاق
تعديل وكيل خدمات/حذف من�شور عبداهلل بقلر حاجي لري

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

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

 CN 1188609:الملنيوم والزجاج  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليل حمد جالل دين )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حممد علي احمد علي الغ�س ال علي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد علي احمد علي الغ�س ال علي من 100% اىل %0
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

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

رخ�شة رقم:CN 1027797 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/املندي للنقليات العامة 
AL MANDI GENERAL TRANSPORTING

اىل/جالك�شي وورلد للنقليات العامة  
GALAXY WORLD GENERAL TRANSPORTING

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

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

CN 1145269:الكهربائية  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد عبيد �شامل العثمان ال علي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح �شلطان عبداهلل �شالح ال�شام�شي

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املوؤ�ش�شة اخل�شو�شية للمواد العازلة  

رخ�شة رقم:CN 1114006 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة كيفني براديب براديب كومار )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شالح �شعيد �شامل م�شلم الكتبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شالح �شعيد �شامل م�شلم الكتبي 100% اىل %51

تعديل را�س املال/من 30000 اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/املوؤ�ش�شة اخل�شو�شية للمواد العازلة

AL KHUSOOSIYA INSULATING MATERIALS EST
اىل/�شركة اخل�شو�شية للمواد العازلة ذ.م.م 

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

اإعــــــــــالن
بوينت  ال�ش�����ادة/كت�شن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمطابخ  رخ�شة رقم:CN 1225835 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مازن احمد اخلطيب )%100(
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة ح�شني عبداهلل ح�شني �شامل اليافعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الفهد البي�س لتجارة الجهزة 

اللكرتونية  رخ�شة رقم:CN 1128756 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد بالل قري�شي عبد املنان قري�شي )%100(

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شعيد جمعه �شامل عيد الهنائي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان مراد كرمي مراد البلو�شي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة الفهد البي�س لتجارة الجهزة اللكرتونية
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فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

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

ال�شباغ  رخ�شة رقم:CN 1187624 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حميد حارب مفتاح حمد النيادي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد �شعيد عبداهلل القا�شي ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فرونا لبيع ادوات 

 CN 1124301:الت�شوير  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فاطمة �شامل حممد قنوي العزيزي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد دنان فالح �شيف ال�شام�شي

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

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

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

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

 CN 1120070:الذهبي  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل �شالح مبارك علي امل�شيعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شامل �شعيد حممد ال�شام�شي

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

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



اأخبـار الإمـارات

07

اخلميس   -  20   يونيو    2013 م    -    العـدد    10823
Thursday    20    June     2013  -  Issue No   10823

•• ال�شارقه-وام:

اأطلقت قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
املفو�شية  يف  ال��الج��ئ��ني  ل��الأط��ف��ال  ال��ب��ارزة  امل��ن��ا���ش��رة  القا�شمي  حممد 
ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني حملة - القلب الكبر لالأطفال 
الالجئني ال�شوريني- وذلك بالتزامن مع احتفال املجتمع الدويل بيوم 

الالجئ العاملي والذي ي�شادف ال� 20 من �شهر يونيو من كل عام.
على  العربي  وال��ع��امل  الإم��ارات��ي  املجتمع  جواهر  ال�شيخة  �شمو  وحثت 
اإنها ماأ�شاة متر على  ال��دويل وقالت  املجتمع  اأعلى يلهم  اأن يكون مثال 
ال��ع��امل ليوم  اإح��ي��اء  ال��ت��وايل م��ع  ال��ث��اين على  الأط��ف��ال الالجئني للعام 
والغذاء  للماأوى  الأط��ف��ال  من  كبر  ع��دد  يفتقر  حيث  العاملي  الالجئ 
علينا  ينبغي  ل��ذا  التعليم..  فر�س  من  حرمانهم  اإىل  اإ�شافة  املالئمني 

م�شاعدتهم  يجب  اآخ��ر  لعام  منفردين  م�شرهم  يواجهون  نرتكهم  األ 
زيارتي  خ��الل  واأ�شافت   . اأف�شل  حلياة  ودفعهم  اللجوء  حالة  لتخطي 
�شاهدته  مبا  كثرا  تاأثرت  لبنان  يف  ال�شوريني  الالجئني  جتمعات  اإىل 
من كرم ال�شيافة من اجلانب اللبناين وحتى بني الالجئني ال�شوريني 
اإىل  لنقف  الوقت  ح��ان  فقد   .. بينهم  القليل  ت�شاطروا  الذين  اأنف�شهم 
اأننا لن ندخر جهدا  اأوؤك��د من هذا املنرب  اإخواننا ال�شوريني واأن��ا  جانب 
يف تاأمني �شبل احلياة الكرمية لالأ�شر اأو الأطفال الالجئني فهذا حقهم 
تزايدا  �شهدت  ال�شوريني  الالجئني  اأع��داد  اأن  بالذكر  . جدير  الطبيعي 
كبرا جتاوز حاجز ال� 1.65 مليون لجئ منهم 805 اآلف طفل و ذلك 
وفق اأرقام املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني نزحوا من 
بالدهم نتيجة للظروف املعي�شية املاأ�شاوية الناجمة عن ال�شراع اجلاري 
يف �شوريا وترتب على ذلك ت�شتت الأ�شر وانف�شال عدد كبر من الأطفال 

عن ذويهم. وتعترب حملة - القلب الكبر لالأطفال الالجئني ال�شوريني 
�شمو  نفذتها  التي  الإن�شانية  امل�شاريع  �شل�شلة  �شمن  امل��ب��ادرات  اأح��دث   -
من  اأك��رث  جمع  يف  جنحت  حيث  القا�شمي  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة 
املبادرات  ت��ل��ك  ل��دع��م  اأم��ري��ك��ي  م��ل��ي��ون دولر   30 دره���م  م��ل��ي��ون   100
اأ�شهمت هذه الأعمال اخلرية يف حتويل حياة العديد  الإن�شانية . وقد 
و�شوريا  ولبنان  فل�شطني  يف  �شواء  الأف�شل  اإىل  منها  امل�شتفيدين  من 
�شعيد  على  اكت�شبتها  التي  الكبرة  اخل��ربات  ومع  وغرها  وال�شومال 
العمل الإن�شاين يف منطقة �شمال اأفريقيا وال�شرق الأو�شط . وتعتزم �شمو 
ال�شيخة جواهر تو�شيع تلك الأن�شطة على النطاق العاملي يف م�شعى لرفع 
الأم��ل. من جانبه عرب  وامل�شاهمات اخلرية وتر�شيخ  الوعي  م�شتويات 
عمران ر�شا ممثل املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني 
بدعم  القا�شمي  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  للتزام  تقديره  عن 

الالجئني ال�شوريني . وقال ناأمل اأن ين�شم الأفراد يف الإمارات واملنطقة 
اإىل �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي يف اإر�شال ر�شالة منا�شرة 
املتوا�شل  ال��ن��زاع  ب�شبب  ف��روا  الذين  ال�شوريني  الالجئني  اإىل  وا�شحة 
حيث ت�شكل الن�شاء والأطفال الغالبية العظمى من الالجئني ال�شوريني 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ل��ه��م  ن��ق��دم  اأن  اأخ��الق��ي  ك��واج��ب  علينا  ويتحتم 
الأ�شا�شية .. ونحن م�شرورون لأن عددا كبرا من الالجئني �شي�شتفيد 
كرامتهم  املعاناة عنهم وحفظ  رفع  �شبيل  النبيلة يف  �شموها  من جهود 
عرب الربامج التعليمية والربامج املدرة للدخل . وميكن لأولئك الذين 
يتطلعون اإىل اإحداث عالمة فارقة يف حياة الالجئني ال�شوريني تقدمي 
امل�شاعدة عرب اإر�شال كلمة تربع على الأرقام التالية ات�شالت : 2000 
100 درهم اأو من خالل �شالم  50 درهما 2003  10 دراهم 2002 

يا�شغار لالأطفال الالجئني ال�شوريني . 

•• اأبوظبي-وام:

رحب �شعادة اأحمد حميد املزروعي 
الهالل  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الإن�شانية  ب���ال�������ش���راك���ة  الأح����م����ر 
والهيئات  املنظمات  م��ع  واخل��ري��ة 
ال���دول���ي���ة الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
الإغاثية  اخل��دم��ات  تقدمي  جم��ال 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  والإن�شانية 
وامل�شاعدة  ال����ع����ون  ي����د  وت����ق����دمي 
وال�شعيفة  ال���ف���ق���رة  ل��ل�����ش��رائ��ح 
حم��ل��ي��ا وع���امل���ي���ا وحت��ق��ي��ق اأه�����داف 
ح�شد  يف  املتمثلة  ور�شالته  الهالل 
ال�شعفاء  مل�شاعدة  الن�شاين  الدعم 
واملحتاجني اأينما كانوا وعلى مدار 

ال�شاعة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء امل���زروع���ي 
م��ع ح���رم رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة غينيا 
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه��ا ل���دى زيارته 
اأبوظبي  يف  الرئي�شي  الهيئة  ملقر 
الدكتور  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور  ام�������س 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال���ف���الح���ي الأم����ني 
العام لهيئة الهالل الأحمر وال�شيد 
حممد يو�شف الفهيم نائب الأمني 
را�شد  وال�شيد  امل�شاندة  للخدمات 
م���ب���ارك امل��ن�����ش��وري ن��ائ��ب الأم����ني 
بالهالل  امل��ح��ل��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  ال���ع���ام 

�شواري  و���ش��ع��ادة احل�����ش��ن  الأح���م���ر 
����ش���ف���ر ج���م���ه���وري���ة غ���ي���ن���ي���ا ل���دى 
الدولة . ومت خالل اللقاء التعريف 
التى  ال��ع��م��ل اخل�����ري  مب���ج���الت 
تقدمها الهيئة يف خمتلف املجالت 
ال�شحية اخلا�شة برعاية الأمومة 
العامة  وال�������ش���ح���ة  وال����ط����ف����ول����ة 
التعليمية  ال��ت��ن��م��وي��ة  وامل�������ش���اري���ع 

واملت�شررين  للمنكوبني  والإغاثية 
من الكوارث الطبيعية اأو النزاعات 
هيئة  اأن  امل��زروع��ي  واأك���د  امل�شلحة. 
بتنفيذ  ت���ق���وم  الأح�����م�����ر  ال����ه����الل 
الكثر من تلك امل�شاريع يف العديد 
والآ�شيوية  الأف��ري��ق��ي��ة  ال���دول  م��ن 
والأوروب���������ي���������ة ع�����رب امل���وؤ����ش�������ش���ات 
واجلمعيات اخلرية يف تلك الدول 

اأو عن طريق مكاتب الهيئة املنت�شرة 
اأن  ال��ع��امل. وذك���ر  اأن��ح��اء  يف جميع 
من70  اأك��رث  بكفالة  تقوم  الهيئة 
يتيم وحا�شناتهم موزعني يف  األف 
رعايتهم  ع��ل��ى  وت�����ش��رف  دول���ة   28
واملعنوي  امل�����ادي  ال���دع���م  وت���ق���دمي 
و�شوؤون  ال��ك��ف��الت  اإدارة  ع��رب  لهم 
املعاناة  رفع  بهدف  بالهيئة  الأيتام 

الأ�شا�شية  ح��اج��ات��ه��م  و���ش��د  عنهم 
م���ن امل����اأك����ل وامل�������ش���رب وامل��ل��ب�����س .. 
على  الأح��م��ر  ال��ه��الل  اأن  مو�شحا 
امل�شاعدات  ا�شتعداد لبحث وتقدمي 
ال�شعفاء  يحتاجها  التي  الإن�شانية 

واملحتاجون بغينيا.
رئي�س  ح�����رم  ع�����ربت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
�شكرها  ع�����ن  غ���ي���ن���ي���ا  ج���م���ه���وري���ة 
جمل�س  رئي�س  ل�شعادة  وتقديرها 
اإدارة هيئة الهالل الأحمر وجميع 
عن  م��ع��رب��ة   .. بالهيئة  امل�شئولني 
ثقتها باأن جتد من الهالل الأحمر 
م��د ي��د ال��ع��ون وامل�����ش��اع��دة لتنفيذ 
امل�������ش���اري���ع اخل����ري����ة واخل����دم����ات 
بتقدميها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
جم���ال  يف  خ�������ش���و����ش���ا  غ���ي���ن���ي���ا  يف 
للن�شاء احلوامل  ال�شحية  الرعاية 
واأبدت حرم رئي�س  الأيتام.  ورعاية 
اأن  ج��م��ه��وري��ة غ��ي��ن��ي��ا رغ��ب��ت��ه��ا يف 
ي�����ش��اه��م ال���ه���الل الأح���م���ر يف دعم 
اخلا�شة  التنموية  امل�شاريع  بع�س 
بالتعليم احلريف للفتيات وتاأهيلهن 
اأن  اىل  م�����ش��رة   .. وع��م��ل��ي��ا  علميا 
والإن�شانية  اخل���ري���ة  الأن�����ش��ط��ة 
�شتعمل على  بلدها  �شتنفذ يف  التي 
م�شاعدة الكثر من الأ�شر الفقرة 

والتخفيف من معاناتهم .

•• دبي-وام:

نظم برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان ام�س ملتقى 
ال�شركاء يف ق�شر الثقافة باإمارة ال�شارقة والذي 
ال�شكنية  امل�����ش��اع��دات  ق���رارات  ت�شليم  خ��الل��ه  مت 
منها  امل��واط��ن��ني  م��ن  امل�شتفيدين  م��ن   324 ل��� 
51 ق����رار اإن�����ش��اء م�����ش��ك��ن ���ش��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا من 
وذلك  املقاولني  مع  �شنوية  عقود  توقيع  خ��الل 
العامة  املدير  الفندي  املهند�شة جميلة  بح�شور 
لربنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان بالإنابة وعدد من 

امل�شوؤولني.
و�شيتكفل الربنامج بالتوا�شل مع اجلهات املعنية 
الت�شميم  بعميلة  والقيام  الأرا�شي  بتخ�شي�س 

والإ����ش���راف ع��ل��ى ك��اف��ة م��راح��ل ال��ب��ن��اء واختيار 
ب��ن��اء امل�شاكن  ت��ي�����ش��ر  ب��ه��دف  امل��ق��اول��ني وذل����ك 
وت�شريع  م�شكن  ان�����ش��اء  ب���  اخل��ا���ش��ة  لل�شريحة 
فرتات  وتقليل  اأ�شحابها  اىل  ت�شليمها  عملية 
امل�شتفيدين  بع�س  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  الن��ت��ظ��ار 
متابعة  على  مقدرتهم  ع��دم  اأو  خرباتهم  لقلة 
م�����ش��اري��ع��ه��م وذل�����ك ن���ظ���را ل��ك��رب ���ش��ن��ه��م وع���دم 
كافة  مع  التوا�شل  عملية  يتوىل  �شخ�س  وج��ود 

الأطراف املعنية بتنفيذ امل�شكن.
واأ�شارت املهند�شة جميلة الفندي اإىل اأن امللتقى 
الإجراءات  باآلية  امل�شتفيدين  توعية  اإىل  يهدف 
اإىل  امل�شاعدة  ق��رار  وا�شتالم  �شدور  بعد  املتبعة 
التنفيذ  وم��راح��ل  امل�شكن  بناء  اإج����راءات  جانب 

الأولية .. مو�شحة اأن امللتقى ميكن امل�شتفيدين 
م���ن احل�������ش���ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ���ش��ام��ل��ة ت�شم 
والتي  ال��ربن��ام��ج  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل�شاكن  ن���اذج 
32 نوذجا جمانيا ميكن  يبلغ عددها ح��وايل 

للم�شتفيد اختيار ما يالئمه منها.
قائمة  للم�شتفيدين  يقدم  امللتقى  ب��اأن  ون��وه��ت 
وكتيبات  وال����ش���ت�������ش���ارات  امل����ق����اولت  ب�����ش��رك��ات 
اتباع  يف  م�����ش��اع��دت��ه��م  يف  ت�����ش��اه��م  اإر�����ش����ادي����ة 
وبلغ عدد  لتنفيذ م�شاكنهم.  الأوىل  الإج��راءات 
 108 نحو  الربنامج  اأبرمها  التي  التفاقيات 
ات��ف��اق��ي��ات م��ع ���ش��رك��ات ت��ق��دم اأ���ش��ع��ارا خمف�شة 
ال�شركات  هذه  تقدم  حيث  الربنامج  مل�شتفيدي 
املنتجة واملوردة للمواد الأ�شا�شية اخلا�شة بالبناء 

القيمة  م��ن  ب��امل��ائ��ة   50 اإىل  ت�����ش��ل  خ�����ش��وم��ات 
وي�شتهدف  الأ����ش���واق.  امل��ع��رو���ش��ة يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
اإتاحة جميع ال�شبل والإمكانات  هذا امللتقى اإىل 
التي من �شاأنها الت�شهيل على امل�شتفيدين للبدء 
املتاحة  املوارد  امل�شكن وا�شتغالل  يف مراحل بناء 
من خالل تعريف امل�شتفيدين ب�شركاء الربنامج 
تقدم  التي  البناء  وم���واد  امل��ق��اولت  �شركات  م��ن 
من  وال���ش��ت��ف��ادة  ال��ب��ن��اء  تكاليف  يف  تخفي�شات 
اتفاقيات ال�شراكات املربمة يف هذا املجال. وقام 
مهند�شو الربنامج وموظفو اإدارة الطلبات بالرد 
بالإجراءات  وتعريفهم  امل�شتفيدين  اأ�شئلة  على 
ال�شكنية  ال�����ش��اع��دة  ق����رار  اإ����ش���دار  ب��ع��د  امل��ت��ب��ع��ة 
والإجابة على ت�شاوؤلتهم وا�شتف�شاراتهم كافة . 

•• عمان-وام:

الهالل  وجمعيات  هيئات  وف��د  وج��ه 
لدول  التعاون  جمل�س  ب��دول  الأحمر 
وتقدير  �شكر  ر�شالة  العربية  اخلليج 
ل�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س 
املبادرات  على  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
دولة  ب��ه��ا  ت�شطلع  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
الإمارات ل�شالح الالجئني ال�شوريني 
يف الأردن . واأع��رب اأع�شاء الوفد عن 
التي  الفر�شة  على  ل�شموه  امتنانهم 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  ل��ه��م  اأت��اح��ت��ه��ا 
يف  الإن�شانية  الدولة  م�شاريع  لزيارة 
الأردن��ي��ة خا�شة  املحافظات  ع��دد من 
احل��دودي��ة منها وال��وق��وف ع��ن كثب 
ال��ت��ي تبذلها  ال��ك��ب��رة  ع��ل��ى اجل��ه��ود 
الالجئني  م��ع��ان��اة  لتخفيف  ال��دول��ة 
وقالوا  الإن�شانية.  وحت�شني ظروفهم 
ال���دور املتعاظم  اإن��ه��م مل�شوا ع��ن ق��رب 
ل��ل��ه��الل الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي ال���ذي 
يج�شد وحدة احلركة الدولية للهالل 
الأحمر من خالل  وال�شليب  الأحمر 
املنظمات  م��ن  ق��وي  لتحالف  ق��ي��ادت��ه 
يعمل  والدولية  الإقليمية  الإن�شانية 
اخلدمات  لتعزيز  وان�شجام  تنا�شق  يف 
الإماراتي  املخيم  يف  لالجئني  املوجه 
الأردين لالجئني ال�شوريني . ونظمت 
هيئة الهالل الأحمر يف ختام الزيارة 
امل��ي��دان��ي��ة ل��ل��وف��د اخل��ل��ي��ج��ي ل����الأردن 
ناق�شت  عمان  بالعا�شمة  عمل  ور�شة 
امل�شتفادة  وال���درو����س  ال���زي���ارة  ن��ت��ائ��ج 
والآفاق  امل�شرتك  امليداين  العمل  من 
والتن�شيق  التعاون  لتعزيز  امل�شتقبلية 
ال��وط��ن��ي��ة اخلليجية  اجل��م��ع��ي��ات  ب��ني 
وا�شتعر�س   . الإن�������ش���اين  امل���ج���ال  يف 
املتحدثون يف الور�شة دللت زيارتهم 
ملخيمات الالجئني ولقائهم بالأ�شقاء 
مبا�شرة  معهم  والتحدث  ال�شوريني 
و تلم�س  اأو���ش��اع��ه��م  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
والإعا�شة  الإي������واء  يف  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
وال�������ش���ح���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وغ����ره����ا من 
اإىل   .. ل��ه��م  ال�������ش���روري���ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
م�شتوى  ع����ن  ان��ط��ب��اع��ات��ه��م  ج���ان���ب 
الرعاية والعناية املتوفرة لهم حاليا . 

وخرجت الور�شة بعدد من التو�شيات 
اأهمها تعزيز اآليات التن�شيق والتعاون 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ات  ب���ني  امل����ي����داين 
تنظيم  يف  وال����ش���ت���م���رار  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
مثل ه��ذه ال��زي��ارات مل��ا لها م��ن نتائج 
اجلمعيات  م�������ش���رة  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ي���ة 
تبادل  خ��ا���ش��ة يف جم����ال  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
اخلربات والتدريب امليداين امل�شرتك 
برامج  وت���ع���زي���ز  امل�����ه�����ارات  ���ش��ق��ل  و 
�شيناريوهات  وو�شع  للكوارث  التاأهب 
اأثناء  ال�����ش��ري��ع  ل��ل��ت��دخ��ل  م�����ش��رتك��ة 
تبني  اإىل جانب  الأزم���ات  و  ال��ك��وارث 
اأن�شطة  تعك�س  فعالة  اإعالمية  روؤي��ة 
ودورها  اخلليجية  اجلمعيات  وبرامج 
يف حت���ق���ي���ق ال���ت���ن���م���ي���ة ال���ب�������ش���ري���ة يف 
امل�شاركون  واأك��د   . املهم�شة  املجتمعات 
يف الور�شة اأنهم �شرفعون تو�شياتهم 
جل��م��ع��ي��ات��ه��م ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ل على 
وحتقيق  الواقع  اأر���س  على  تطبيقها 
الأه������داف امل���رج���وة م���ن ال���زي���ارة من 
خ���الل ت��ب��ن��ي روؤي����ة م�����ش��رتك��ة للعمل 
و���ش��ط ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني يف دول 
اجل�����وار. وحت���دث���ت ال���دك���ت���ورة مرمي 
الهاجري ع�شوة جمل�س اإدارة جمعية 
ال���ه���الل الأح���م���ر ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ع�شو 
الوفد عن اأهمية هذا اللقاء الإن�شاين 
اخل��ل��ي��ج��ي ال����ذي اأت��اح��ت��ه ل��ه��م هيئة 
العليا  اليد  �شاحبة  الأح��م��ر  ال��ه��الل 

الإن�شانية وتوحيد  ال�شراكات  ن�شج  يف 
عمل  اأج��ل  من  نظراتها  مع  اجلهود 
اإن�شاين فاعل وموؤثر يف ظل حتديات 
املنطقة  ت��واج��ه��ه��ا  ك���ب���رة  اإن�����ش��ان��ي��ة 

العربية.
الطبيعة  على  �شاهدناه  ما  اإن  وقالت 
ي�������ش���ع ج��م��ع��ي��ات��ن��ا ال���وط���ن���ي���ة اأم������ام 
م�شوؤولية كبرة ل بد من القيام بها 
تتفاقم  ل  حتى  ينبغي  مم��ا  وب��اأ���ش��رع 
م��ع��ان��اة الأ����ش���ق���اء ال�����ش��وري��ني يف ظل 
بالدهم  يف  الأح����داث  وت���رة  ت�شاعد 
واللجوء  منها  الفارين  ع��دد  وازدي���اد 
الأردن  خ���ا����ش���ة  اجل��������وار  دول  اإىل 
العديدة  الي��ج��اب��ي��ات  اإىل  ..م�����ش��رة 
التي حققتها الزيارة امليدانية و التي 
من اأهمها لقاء هذا العدد الكبر من 
حتت  اخلليجية  للجمعيات  املنت�شبني 
مظلة واح����دة ومب���ب���ادرة ك��رمي��ة من 

هيئة الهالل الأحمر. 
م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأع�����رب�����ت ن��ع��ي��م��ة عيد 
املهري نائب الأمني ل�شوؤون الإغاثة 
الأحمرعن  ال���ه���الل  يف  وامل�������ش���اري���ع 
���ش��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف 
ي���ت���وان���وا عن  ال�����زي�����ارة وال����ذي����ن مل 
ت��ل��ب��ي��ة ال����دع����وة ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا لهم 
ي���دل على  ال��ه��الل الأح���م���ر م��ا  هيئة 
مع  ال��ق��وي  ت�شامنهم  و  ا�شتعدادهم 
وقالت   . ال�شوريني  الأ���ش��ق��اء  اأو���ش��اع 

نتائج  عينيها  ن�شب  ت�شع  الهيئة  اإن 
العمل  ور����ش���ة  و خم���رج���ات  ال����زي����ارة 
تنفيذها  ع��ل��ى  و���ش��ت��ع��م��ل  امل���ي���دان���ي���ة 
اجلمعيات  يف  ال�شركاء  م��ع  بالتعاون 
واملنظمات  اخل���ل���ي���ج���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
جنبا  تعمل  التي  الدولية  الإن�شانية 
الدعم  حل�شد  الهيئة  م��ع  ج��ن��ب  اإىل 
الالجئني  لأو����ش���اع  الن��ت��ب��اه  ول��ف��ت 
الزيارة  اأن  على  و���ش��ددت   . الإن�شانية 
���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا م������ردود اإي���ج���اب���ي على 
وتوقع  العاجل  القريب  يف  الالجئني 
برامج  ع���ن  ال���زي���ارة  ه���ذه  ت�����ش��ف��ر  اأن 
احتياجات  تلبي  م�شرتكة  م��ي��دان��ي��ة 
الالجئني وتعزز قدرتهم على جتاوز 
ظ��روف��ه��م ال��راه��ن��ة. ك��ان وف��د هيئات 
وج��م��ع��ي��ات ال���ه���الل الأح����م����ر ب���دول 
ممثلني  �شم  وال��ذي  التعاون  جمل�س 
التعاون  ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  ع��ن 
اخل��ل��ي��ج��ي واجل��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة يف 
و قطر  البحرين  و  ال��ك��وي��ت  م��ن  ك��ل 
اليوم  زار  قد  عمان  ل�شلطنة  ممثل  و 
ل�شتقبال  الأردين  الإم��ارات��ي  امل��رك��ز 
منطقة  يف  ال�������ش���وري���ني  ال���الج���ئ���ني 
ال��ذن��ي��ب��ة الأردن���ي���ة ع��ل��ى احل����دود مع 
نا�شر  ع��ب��داهلل  �شعادة  برفقة  �شوريا 
لدى  الدولة  �شفر  العامري  �شلطان 

اململكة الأردنية الها�شمية.
ال���وف���د ع��ل��ى ق�����درات املركز  وت���ع���رف 

ال���ذي اأن�����ش��اأت��ه دول���ة الإم������ارات كاأول 
نقطة و�شول لالجئني عقب عبورهم 
اآليات  على  واإطلع  ال�شورية  الأرا�شي 
ومكوناته  امل���رك���ز  داخ����ل  ال���ش��ت��ق��ب��ال 
املتطلبات  اأه�����م  ع��ل��ى  حت���ت���وي  ال���ت���ي 
الالجئ عقب و�شوله  التي يحتاجها 
ي�����ش��ل��ون يف  ال���الج���ئ���ني  اأن  خ���ا����ش���ة 
ظروف �شحية ونف�شية �شيئة . وي�شم 
عيادات  الأردين  الإم����ارات����ي  امل���رك���ز 
�شحية للن�شاء و الرجال وا�شرتاحات 
جم���ه���زة ب��و���ش��ائ��ل ال����راح����ة واأم���اك���ن 
جانب  اإىل  لالأطفال  بالن�شبة  ترفيه 
�شيارات  ج��ان��ب  اإىل  م�شجد  و  مطبخ 
اإ�شعاف وحافالت لنقل الالجئني من 
داخل  املخيمات  اإىل  ال�شتقبال  مركز 
الطبيعة  الوفد على  . و�شاهد  الأردن 
عملية عبور الالجئني اإىل املركز عرب 
مياه �شد الوحدة حيث يتم نقلهم عرب 
قوارب �شغرة ..وتتعرث هذه العملية 
ال�������ش���ت���اء ح���ي���ث ترفع  خ�����الل ف�����ش��ل 
الأمطار من�شوب املياه داخل ال�شد ما 
ال�شعوبة  غاية  يف  املهمة  ه��ذه  يجعل 
بح�شب امل�شوؤولني الأردنيني يف املركز 

.  - الإماراتي رقم 1  
من جانبه اأعرب �شعادة �شفر الدولة 
يف عمان عن �شكره وتقديره للحكومة 
الكم  ه���ذا  ت�شت�شيف  ال��ت��ي  الأردن���ي���ة 
ال�شوريني  ال���الج���ئ���ني  م���ن  ال��ك��ب��ر 
للمنظمات  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ك���ل  وت���وف���ر 
الإن�شانية التي تعمل و�شط الالجئني 
الأحمر.  ال��ه��الل  هيئة  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
عم  لد  حتتاج  الأردن  جهود  اإن  وق��ال 
اأن دول  اجلميع وم�شاندتهم.. موؤكدا 
اخلليج جميعها ت�شطلع بدور كبر يف 
م�شاندة الالجئني وحت�شني ظروفهم 
اخلليجي  ال���وف���د  اأع�������ش���اء  ون��ا���ش��د   .
ال��ع��م��ل ي���دا واح����دة وال��ت��ح��رك �شويا 
ملقابلة الحتياجات املتزايدة لالجئني 
.. واأعرب عن �شكره لهم على تكبدهم 
اأو�شاع  ع��ل��ى  للتعرف  ال�شفر  م�����ش��اق 
الالجئني على الطبيعة . و�شدد على 
اأن دول��ة الإم���ارات لن تدخر و�شعا يف 
�شبيل توحيد جهود اجلهود الإقليمية 
و الدولية لتخفيف وط��اأة املعاناة عن 

الأ�شقاء ال�شوريني .

•• ال�شارقة-وام:

ن��اق�����س ���ش��ع��ادة ���ش��امل ب��ن ���ش��امل ال�����ش��وي��دي رئ��ي�����س اللجنة 
الدائمة لتخ�شي�س الرا�شي باإمارة ال�شارقة طلبات اأهايل 
كلباء  م��دن  يف  ال�شكنية  الأرا���ش��ي  م��ن  ال�شرقية  املنطقة 
من  م�شبق  اعتماد  لديهم  ممن  احل�شن  ودب��ا  وخورفكان 
برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان وامل�شاكن احلكومية وطلبات 

املتزوجني.
جاء ذلك خالل الإجتماع الذي عقد بفرع دائرة التخطيط 
من�شق  الكندي  م�شبح  بح�شور  كلباء  مبدينة  وامل�شاحة 
احتياجات  من�شق  بالعمى  وجمعة  كلباء  ف��رع  يف  اللجنة 
مواطني املدينة فيما يتعلق بتخ�شي�س الأرا�شي وبح�شور 
لديهم طلبات ومراجعات  املدينة ممن  عدد من مواطني 
املعتمدة  الطلبات  اللجنة  اع�شاء  ناق�س  كما   . اللجنة  يف 
واآليات  ال�شرقية  املنطقة  م��دن  يف  البلدية  املجال�س  م��ن 
ال�����ش��رف ب��ن��اء ع��ن ت��ط��اب��ق ال����ش���رتاط���ات واآل���ي���ات العمل 

درا�شة  تنتهجها من خالل  التي  العامة  وال��روؤى  باللجنة 
تخ�شي�س  كطلب  املواطنني  من  املقدمة  الطلبات  جميع 
الأرا�����ش����ي ال�����ش��ك��ن��ي��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة ب��غ��ي��ة ت��وف��ر فر�س 
ورعاية  وت��ط��وي��ر  املجتمع  وتنمية  الج��ت��م��اع��ي  ال�شمان 
الأ�شرة وم�شايرة ما ت�شهده الدولة من تطور كبر ونه�شة 
بحر�س  ال�شويدي  واأ���ش��اد  �شاملة.  واجتماعية  عمرانية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
�شبل  ت��وف��ر  على  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
البناء والتعمر  الكرمية للمواطنني ودعم عملية  احلياة 
ال�شتقرار  لتوفر  الإم��ارة  احليوية يف  باملرافق  والرتقاء 
الجتماعي للمواطنني ولأبنائهم وتاأمني م�شتقبل م�شرق 
الرا�شي  لتخ�شي�س  الدائمة  اللجنة  حر�س  واأك��د   . لهم 
ا�شبوعية اىل مدن  زي��ارات ميدانية  ب��الإم��ارة على تنظيم 
املواطنني  ملقابلة  والو�شطى  ال�شرقية  املنطقة  يف  الإم��ارة 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ط��ل��ب��ات��ه��م واجن�����از م��ع��ام��الت��ه��م املتعلقة 

بتخ�شي�س الأرا�شي باأنواعها. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبلت جلنة احلج يف موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
62 عائلة مواطنة من   .. والإن�شانية  لالأعمال اخلرية 
اليوم الأول والثاين للت�شجيل  راأ�س اخليمة خالل  اإم��ارة 
الظاهري  �شبيب  اأحمد  �شعادة  لأداء فري�شة احلج. وقال 
م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ش�����ش��ة اإن امل��وؤ���ش�����ش��ة ق���ررت اب��ت��ع��اث 600 
وفق  وذل���ك  احل���ايل  ل��ل��ع��ام  احل���ج  لأداء فري�شة  م��واط��ن 
املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  م�شرا   .. املتبعة  احل��ج  برنامج  �شروط 
احلج  منحة  على  للح�شول  للمتقدمني  �شروطا  ح��ددت 
يكون  واأن  الدولة  مواطني  على  الت�شجيل  يقت�شر  حيث 
من  يكون  واأن  احل��ج  فري�شة  ت��اأدي��ة  له  ي�شبق  مل  املتقدم 
ذوي الدخل املحدود ومن الذين بلغوا �شن 40 عاما على 
لأداء  وال�شحية  البدنية  املقدرة  لديهم  يكون  واأن  الأق��ل 
منا�شك احلج وذلك وفق تقرير طبي لأ�شحاب الأمرا�س 
الفر�شة  اعطاء  يت�شنى  وحتى  اأن��ه  �شعادته  واأك��د  املزمنة. 
اأن ي��ت��م ا�شتقبال  لأك���رب ع���دد م��ن امل��واط��ن��ني ف��ق��د ت��ق��رر 
اأي  يف  الت�شجيل  ي�شتطيعوا  مل  الذين  املر�شحني  طلبات 
اإمارة طوال فرتة تقدمي الطلبات والتي متتد حتى الرابع 
من يوليو القادم . واأ�شاف اأن اللجنة �شتتواجد يف م�شجد 
اإمارة دبي وال�شارقة  اإمارة عجمان ل�شكان  ال�شيخ زايد يف 
اجلاري  يونيو   24 و   23 يومي  القيوين  واأم  وعجمان 
و�شكان مدينة العني يومي 25 و - 26 يونيو اجلاري يف 
م�شجد ال�شيخ �شلطان بن زايد يف منطقة الب�شرة .. فيما 
يونيو   30 يوم  الغربية  املنطقة  ل�شكان  الت�شجيل  �شيبداأ 
الغربية  املنطقة  يف  زاي���د  مدينة  يف  مت  م��رك��ز  يف  ال��ق��ادم 
القادم  اليوم الأول من يوليو  و�شكان مدينة املرفاأ خالل 
اليوم  و�شكان مدينة غياثي خ��الل  امل��رف��اأ  يف مركز مت يف 
الثاين من �شهر يوليو القادم يف مركز مت يف مدينة غياثي 
.. اأما �شكان العا�شمة اأبوظبي و�شواحيها فيتم الت�شجيل 
القادم  يوليو  والرابع من  الثالثة  املوؤ�ش�شة يومي  يف مقر 
اإجراءات  اأنهت  املوؤ�ش�شة  اأن  الظاهري  واأكد   . املناطق  لكل 
للمناق�شة حيث  تقدمت  التي  التعاقد مع حمالت احلج 
املنا�شبة ح�شب  اختيار احلمالت  التاأكيد على �شرورة  مت 
ال�شروط املو�شوعة مع تاأكيد وجود جميع حجاج املوؤ�ش�شة 
واملبيت  امل��اأك��ل  خ��دم��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واح���دة  يف جمموعة 
وامل��وا���ش��الت وغرها..  والإر���ش��اد  والتوعية  وامل��وا���ش��الت 

املواطنني  ح��ج  طلبات  ت�شتقبل  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  م�شرا 
اإق��ام��ت��ه��م وذل���ك ت�شهيال عليهم  اأم��اك��ن  ال�����ش��ن يف  ل��ك��ب��ار 
وعدم تكبدهم م�شقة احل�شور ملقر املوؤ�ش�شة يف اأبوظبي . 
واأ�شاف مدير عام املوؤ�ش�شة اأن �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل 
نهيان لالأعمال اخلرية والإن�شانية و�شمو ال�شيخ عمر بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن 
.. وجها  والإن�شانية  لالأعمال اخلرية  نهيان  اآل  �شلطان 
بت�شهيل الإجراءات املتعلقة باحلجاج كافة الذين يحجون 
ال�شروط  عليهم  تنطبق  وال���ذي���ن  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ف��ق��ة  ع��ل��ى 
الالزمة .. م�شرا اإىل اأن املوؤ�ش�شة ن�شقت مع الهيئة العامة 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف واجلهات الر�شمية كافة ذات 
الر�شيدة  القيادة  العالقة لتنفيذ الربنامج وفق تطلعات 
للدولة. وقدم الظاهري ال�شكر والتقدير للقيادة الر�شيدة 
على اهتمامها املقدر بحجاج بيت اهلل احلرام وتوجيهاتها 
الفري�شة  ه��ذه  لأداء  كافة  الالزمة  الإحتياجات  لتوفر 
اأمامهم  تقف  ال��ت��ي  العقبات  وت��ذل��ي��ل  وطماأنينة  ب��راح��ة 
ومتابعتها املتوا�شلة ل�شوؤونهم خالل مو�شم احلج . واأ�شار 
اإىل اأن هذه اللفتة تاأتي تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  والفريق 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
ت�شر على  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  ال��ظ��اه��ري  ون���وه  امل��وؤ���ش�����ش��ة. 
اأداء  يف  نهيان  ال  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  نهج 
الراغبني يف احلج للمنا�شك يف ظل عدم قدرتهم على دفع 
اأن يكون هذا العمل ال�شالح يف  تكاليفها ودعا اهلل تعاىل 
البالد  املكرمة وباين نه�شة  ميزان ح�شنات �شاحب هذه 
اآل نهيان. من جهتهم  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
لهم  امل��ق��دم��ة  وال��ت�����ش��ه��ي��الت  بالتنظيم  امل��واط��ن��ون  اأ����ش���اد 
املتطوعني واملتطوعات  ا�شتقبالهم عدد من  حيث كان يف 
خلدمة كبار ال�شن يف ملء الإ�شتمارات اخلا�شة بربنامج 
احلج واأبدوا �شكرهم وتقديرهم للموؤ�ش�شة على ح�شورها 
ملقر  احل�����ش��ور  م�شقة  تكبيدهم  وع���دم  اإقامتهم  لأم��اك��ن 
املوؤ�ش�شة يف اأبوظبي .. موجهني ال�شكر ل�شمو ال�شيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان على توجيهاته بتذليل العقبات من اأمام 

احلجاج املواطنني. 

الهالل تبحث دعم امل�ضاريع الإن�ضانية والإغاثية بغينيا

زايد لالإ�ضكان ي�ضلم 324 قرار م�ضاعدة �ضكنية للمواطنني مبلتقى ال�ضركاء يف ال�ضارقة

مناق�ضة طلبات اأهايل املنطقة ال�ضرقية وفد هيئات وجمعيات الهالل الأحمر بدول التعاون يوجه ر�ضالة �ضكر وتقدير لـحمدان بن زايد  
لإمارة ال�ضارقة من الأرا�ضي ال�ضكنية

موؤ�ض�ضة زايد ت�ضتقبل طلبات مواطني راأ�س 
اخليمة الراغبني يف اأداء فري�ضة احلج

جواهر القا�ضمي تطلق حملة القلب الكبري لالأطفال الالجئني ال�ضوريني بالتزامن مع يوم الالجئ العاملي 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة �شهيل - فرع

رخ�شة رقم:CN 1124706 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد م�شعود حممد �شعيد بوحبل املن�شوري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فرقان ح�شن ر�شا

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد م�شعود حممد �شعيد بوحبل املن�شوري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/مغ�شلة �شهيل - فرع
SUHAIL LAUNDRY - BRANCH

اىل/مغ�شلة كالم 
KALAM LAUNDRY

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/دليلك خلدمات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1444355:الطباعة وتخلي�س املعامالت  رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكرمي الدو�شري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شامل خلفان حممد للمقاولت العامة   

رخ�شة رقم:CN 1192794 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل قران النوبي مزينة العامري)%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل خلفان حممد را�شد املن�شوري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 60*40

تعديل ا�شم جتاري:من/�شامل خلفان حممد للمقاولت العامة
SALEM KHALFAN MOHAMMED GENERAL CONTRACTING

اىل/وردة بينونة لل�شيانة العامة 
ROSE BAINUNAH GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفرات 

لت�شليح الطارات
رخ�شة رقم:CN 1059873 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عرب البحار لالنرتنت 

رخ�شة رقم:CN 1137230 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1.2*2.6 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/عرب البحار لالنرتنت
اىل/عرب البحار خلدمات الفراح وتنظيم احلفالت 

OVER SEAS WEDDING AND EVENT PLANNERS

تعديل ن�شاط/ا�شافة تعهدات احلفالت  واملنا�شبات الرتفيهية )9000102(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �شبكات تقنية املعلومات )6202005(

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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 اإعـــالن �سطب قيد
العربية  املوؤ�ش�شة  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  اجلن�شية(  )بحرينية  ب  م  �س  امل�شرفية 
حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب 
وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )941( رقم 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرتا�شهم اىل 
الت�شجيل  اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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 اإعـــالن �سطب قيد
�شميث  ام  دي  �شي  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
)امريكية اجلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة 
يف اإمارة العني واملقيدة حتت رقم )2055( يف �شجل ال�شركات 
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية 
و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8(
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�شر على  تاريخ  ل يتجاوز �شهر من 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اعــــــــــــالن 
ال�شيد/ وجيه ح�شني  بان  والثقافة  لل�شياحة  ابوظبي  تعلن هيئة 
من�شور م�شري اجلن�شية قد ابدى رغبته يف التنازل عن الرخ�شة 
التجاري/ ال�شم  حتت  وامل�شجلة   TL07006 رقم  ال�شياحية 
مطعم الكولو�شيوم لل�شيد/حممد عبد ال�شليم حممد عبد العزيز 
ال�شيد/عبداهلل  من  اخلدمات  وكيل  وتغير  اجلن�شية  باك�شتاين 
لل�شيد/عبيد  اجلن�شية  اماراتي  القبي�شي  حممد  الرحيم  عبد 

حممد عبيد املهري اماراتي اجلن�شية.
التقدم  الجراء  هذا  على  العرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
ومراجعة الهيئة خالل ا�شبوع ميالدي من تاريخ ن�شر هذا العالن 
وال فان الهيئة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�شاء 

هذه املده حيث �شت�شتكمل الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
البحري( بان ال�شادة/يا�س مارينا ذ.م.م

 قد تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها 
بعد وهي:

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

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

- - YAS MARINA PATROL

العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10823 بتاريخ 2013/6/20   

 اعالن بيع �سركة بال�ستناد اىل حكم ت�سفية
يعلن امل�شفي الق�شائي/عبد املجيد املرزوقي بناء على احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/101 من حمكمة 
العني البتدائية الدائرة التجارية الكلية بتاريخ/2011/6/21 والقا�شي بحل وت�شفية �شركة:ال�شركة الفنية 
للكا�شي واملوزاييك ذ.م.م وبعد ن�شر اعالن الت�شفية وانق�شاء املهل املحددة لثبات ايه مطالبات او حقوق 
الق�شائي  امل�شفي  يعلن  ال�شركة  اي حق على  بادعاء  او  باية مطالبة  احد  يتقدم  ان  دون  للغر  قد ترتتب 
عن بيع �شركة:ال�شركة الفنية للكا�شي و املوزاييك ذ.م.م بجميع ممتلكاتها املنقولة والعقار العائد لها وهو 
بال�شنة  درهم   1600 ال�شنوي  ايجاره  وبدل  مرت   60*60 وم�شاحة   4 ال�شناعية  املنطقة  يف   545 رقم  العقار 
كما هو ثابت مبوجب عقد اليجار املوقع بني  ال�شركة الفنية للكا�شي واملوزاييك ذ.م.م وبني بلدية العني 
وامل�شجل يف دائرة البلدية وامل�شجل يف دائرة البلدية ادارة ت�شجيل الرا�شي وهذا العقار مملوك من البلدية 
ومباين  طابقني  من  موؤلف  م   7.5*36 م�شاحة  للعمال   �شكن  جمموعة  عن  عبارة  اول  مبنى  على  يحتوي 
كثرة مبنية للماكنات يوجد فيها ماكنات خمتلفة النواع ومعدات خمتلفة الغرا�س وعدد من الحوا�س 
وبناء ي�شتعمل كمكتب او �شكن مع التو�شيح ان من ي�شرتي ال�شركة تنتقل له الر�س اي العقار 545 بجميع 
املباين القائمة عليه وجميع موجوداته وكذلك الرخ�شة التجارية ومن يرغب يف ال�شراء  عليه احل�شور على 
العنوان التايل:املنطقة ال�شناعية اجلديدة �شارع ال�شرطة مقابل وكالة تويوتا مبنى الفطيم وذلك خالل 

ع�شرون يوم من تاريخ العالن.
للتوا�شل تلفون:9470112 - 0506111421 - 6234177

امل�شفي الق�شائي عبد املجيد حممد املرزوقي
او املالك:جورجي طنو�س طانيو�س ت:0559570112

وكيل املدعي/املحامي �شامل بهيان

اإعــــــــــالن
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/املحامي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 186749       بتاريخ:2013/2/13 م
با�ش��م:ال�شيد/حمزة حممد �شالح اميني .

وعنوانه:�س.ب:72513 - ابوظبي - دولة المارات العربية املتحدة - هاتف:026342142 - جوال:0507809178  
. jageans2012_uae@yahoo.com:الربيد اللكرتوين

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
املالب�س ولبا�س القدم واغطية الرا�س . 

الواق�عة بالفئة:25
و�شف العالمة:عبارة كلمة jagthug مكتوبة باللونني الوردي والزرق باحلروف الالتينية وب�شكل معني .  

ال�ش��رتاطات:  . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 185503       بتاريخ:2013/1/21 م
با�ش��م:ماي فر�شت جم ذ.م.م .

وعنوانه:�شارع املرور - �س.ب:7657 - هاتف:0508003963 - فاك�س: .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

نادي يوجا - نادي �شحي ن�شائي . 
الواق�عة بالفئة:44

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة GYM باللون الزرق وحرف  I على �شكل ر�شمة ان�شان متفرد 
ال�شكل  وحتت  الخ�شر  باللون   first M حرف  واعلى  الزرق  باللون   my مكتوب   G واعلى  الذراعني 
بي�شاء  خلفية  على  وال�شكل  �شغرة  عالمات  بينهما  ويف�شل  الخ�شر  باللون   mind body soul

ال�ش��رتاطات:  . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 183853       بتاريخ:2012/12/19 م
با�ش��م:مروان عبد الرحمن الدقر .
وعنوانه:دبي - نايف مركز املنال .

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
مالب�س - لبا�س واغطية الرا�س . 

الواق�عة بالفئة:25
و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة تكتب باللغة الجنليزية Gardenia باللون الذهبي ب�شكل وا�شح .  

ال�ش��رتاطات:  . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك: مطعم �شفرة ا�شطنبول
SOFRA ISTANBUL RESTAURANT:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 184430       بتاريخ:30 / 12 / 2012 م
بيانات الولوية:

با�ش��م:مطعم �شفرة ا�شطنبول .
وعنوانه:العنوان: ابوظبي ، �شارع املرور ، �س.ب:30066 ، هاتف:0508114448 

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة 43 مطعم
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل مدينة ا�شطنبول )ر�شمة( باللون ال�شود حدود داخل ال�شكل باللون 

الذهبي وداخل ال�شكل SOFRA ISTANBUL RESTAURANT باللون الذهبي.  
ال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة ISTANBUL مبعزل عن العالمة لعتبارها 

منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

اإعالن جتديد
يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/حبيب املال

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 831 
با�ش��م:�س.مرتويوليتان تريدنغ كومباين .

وعنوانه:10/76 �شارع هين�س ووريل - بومباي 400018 - الهند.
وامل�شجلة حتت رقم:)435( بتاريخ:1994/11/7

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/6/28

�شنوات وفقا لالو�شاع  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة)19( من القانون الحتادي رقم:1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

اإعالن جتديد
يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/حبيب املال

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 753 
با�ش��م:�س.مرتويوليتان تريدنغ كومباين .
وعنوانه:ووريل - بومباي 400018 - الهند.

وامل�شجلة حتت رقم:)386( بتاريخ:1994/10/29
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 

يف:2013/6/22
�شنوات وفقا لالو�شاع  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة)19( من القانون الحتادي رقم:1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اآل مر التجارية �س.ذ.م.م
Laf Laf بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:لف لف

املودعة حتت رقم: 178827       بتاريخ:2012/9/4 م
با�ش��م:اآل مر التجارية �س.ذ.م.م .

وعنوانه:دبي - ديرة - الرا�س - �س.ب:7851 - هاتف:042262399 - فاك�س:042263410 .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

فطائر يخلط بالكاكاو والكرمي وبنكهة البندق . 
الواق�عة بالفئة:30

و�شف العالمة:كتب امل�شمى لف لف باحلروف العربية ب�شورة متميزة حيث كتبت كلمة لف الوىل باللون 
البي�س باطار احمر قاين وو�شعت �شورة وجه �شاحك باللون ال�شود والبي�س داخل حرف ف منها وكتبت 
 Laf Laf امل�شمى  الثانية باللون الحمر القاين باطار ا�شفر وعلى اجلانب الي�شر منها كتب  كلمة لف 
باحلروف الالتينية ب�شورة متميزة حيث كتبت الكلمة الوىل باللون البي�س باطار احمر قاين وو�شعت 
�شورة وجه �شاحك داخل حرف a منها باللون ال�شود والبي�س وكتبت كلمة Laf الثانية باللون الحمر 

القاين باطار ا�شفر العالمة على خلفية بي�شاء م�شتطيلة  .  
ال�ش��رتاطات: بدون . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اآل مر التجارية �س.ذ.م.م
PALAZI:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 173644       بتاريخ:2012/5/14 م
با�ش��م:اآل مر التجارية �س.ذ.م.م .

وعنوانه:دبي - ديرة - الرا�س - �س.ب:7851 - هاتف:042262399 - فاك�س:042263410 .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

فطائر - كعك - حلويات . 
الواق�عة بالفئة:30

متميزة  ب�شورة  البي�س  باللون  البارزة  الالتينية  باحلروف   PALAZI الكلمة  العالمة:كتبت  و�شف 
خ�شو�شا حرف A الذي كتب مرتني بدون ال�شرطة املن�شفة له وقد كتبت الكلمة على خلفية ن�شف دائرة 
باللون البنف�شجي الغامق بني خطني افقيني من اعلى وا�شفل باللون البي�س ويحف ن�شف الدائرة من 
ا�شفل واعلى ت�شميم بتدرجات من اللون الذهبي حيث يوجد �شريط من ا�شفل باللون الذهبي يحتوي على 

ت�شاميم متنوعة من احللويات يف �شكل مباين باللون الذهبي  .  
ال�ش��رتاطات: بدون . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/05 املودعة حتت رقم : 168807  

تاريخ اإيداع الأولوية
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جر�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

عد�شات ل�شقة. 
الواقعة بالفئة : 9

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة اأكيوفيو باللغة العربية.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/03/26 املودعة حتت رقم : 171069  
تاريخ اإيداع الأولوية : 2011/12/19 

با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جر�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
مواد �شيدلنية ب�شرية.

الواقعة بالفئة : 5
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة IPURA  باللغة الإجنليزية .

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

EAT 61680 EAT 62721



اأخبـار الإمـارات

09

اخلميس   -  20   يونيو    2013 م    -    العـدد    10823
Thursday    20    June     2013  -  Issue No   10823

ويل عهد الفجرية ي�ضتقبل �ضفري ال�ضودان وقنا�ضل 
اجلزائر وطاجيك�ضتان و�ضنغافورة بالدولة

•• الفجرية -وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرة اليوم مبكتبه بالديوان 
الأمري �شعادة اأحمد ال�شديق عبداحلي �شفر جمهورية ال�شودان لدي الدولة الذي قدم لل�شالم 
علي �شموه مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله يف الدولة. ومتنى �شموه لل�شفر التوفيق والنجاح يف مهام 
عام  قن�شل  بلوا�شع  عبدالكرمي  من  كال  الفجرة  عهد  ويل  �شمو  ا�شتقبل  كما  امل�شتقبلية.  عمله 
و�شيونغ مينج فودج  ابوبوف قن�شل عام جمهورية طاجيك�شتان  الرحمن  جمهورية اجلزائر وعبد 
عملهم  مهام  توليهم  مبنا�شبة  �شموه  علي  لل�شالم  قدموا  الذين  �شنغافورة  جمهورية  عام  قن�شل 
لهم  متمنيا  اجل��دد  بالقنا�شل  الفجرة  عهد  ويل  �شمو  ورح��ب   . ال��دول��ة  ل��دي  لبلدانهم  كقنا�شل 
التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عملهم . ح�شر اللقاءات �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل العهد. 

طبية اأم القيوين تكرم 40 متربعًا بالتزامن مع اليوم العاملي للتربع بالدم

را�ضد ال�ضحي: التربع بالدم اأ�ضبح ثقافة واقعية يف املجتمع الإماراتي

جامعة اخلليج الطبية بعجمان ت�ضت�ضيف ندوة حول مر�س ال�ضكري وطرق الوقاية والعالج

�ضرطة راأ�س اخليمة تكرم �ضرطي املرور فار�س مندين لن�ضباطهجامعة عجمان تختتم العام اجلامعي بتكرمي املبدعني
•• عجمان ـ الفجر 

�����ش����ه����دت ق�����اع�����ة ال���������ش����ي����خ زاي������د 
ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س يف جامعة 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ج��م��ان 
للطلبة  ت����ك����رمي  ح����ف����ل  اإق������ام������ة 
الذين  وامل���ت���م���ي���زي���ن،  امل���ب���دع���ني 
حققوا اإجنازات باهرة خالل العام 
اجل��ام��ع��ي امل��ن�����ش��رم ع��ل��ى خمتلف 
والتطوعية  الأكادميية  الأ�شعدة 
وغ��ره��ا، وح�����ش��ر احل��ف��ل ك��ل من 
�شلمان،  اأ���ش��ام��ة  الأ����ش���ت���اذ  ���ش��ع��ادة 
والدكتور  اجل��ام��ع��ة،  رئي�س  ن��ائ��ب 
عام  م��دي��ر  رزق،  ال��ع��اب��دي��ن  زي����ن 
الأكادميية،  ال��ف��ك��ري��ة  امل��رج��ع��ي��ة 
م�شاعد  عنكيط،  اأحمد  والدكتور 
اخلارجية  ل���ل���ع���الق���ات  ال���رئ���ي�������س 
والدكتور  ال��ث��ق��اف��ي��ة.  وال�������ش���وؤون 
الرئي�س  م�����ش��اع��د  ���ش��ح��ادة،  ب�شر 
والتطوير،  وال��ت��ح��دي��ث  للمتابعة 
م�شاعد  �شلمان،  عبداهلل  والأ�شتاذ 
لالأ�شتاذ  كلمة  ويف  الرئي�س.  نائب 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

وزارة  لإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ت��ط��ب��ي��ق��اً 
والتميز  اجل����ودة  ح���ول  ال��داخ��ل��ي��ة 
للجمهور،  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  يف 
و���ش��م��ن ب��رن��اجم��ه��ا ال�����ش��ن��وي يف 
كّرم  املتميزين،  املوظفني  ت��ك��رمي 
ال��ن��وب��ي حممد،  ال��ع��م��ي��د حم��م��د 
ن���ائ���ب ق���ائ���د ع�����ام ����ش���رط���ة راأ������س 
حممد  ف��ار���س  ال�شرطي  اخل��ي��م��ة، 
مندين من اإدارة املرور والدوريات 
ان�شباطاً  املوظفني  اأكرث  باعتباره 

للمخالفات املرورية .
 وقبل �شعوده من�شة التتويج اأم�س 
مناف�شة  م��ن��دين  ال�شرطي  خ��ا���س 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة ���ش��ر���ش��ة يف م��واج��ه��ة 4 
علي  �شيف  امل����الزم  ه��م  مر�شحني 
عو�س  �شالح  اأول  وامل�شاعد  ثابت 
والرقيب ر�شيد اليافعي وال�شرطي 

حممد مبارك فروز .
عام  ق���ائ���د  ل���ن���ائ���ب  ت��ع��ل��ي��ق  ويف    
ال�شرطة بعد اهداء مندين جائزته 
امل��ق��دم��ة م��ن ���ش��رك��ة م��ي��اة اأي��ف��ي : 

•• ام القيوين ـ حممد بدير 

كرمت منطقة ام القيوين الطبية 
وم�شت�شفى اأم القيوين 40 متربع 
ب�����ال�����دم م�����ن م���وظ���ف���ي ال�����دوائ�����ر 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة يف الإم�����ارة، 
مع  بالتزامن  بهم  احتفاءا  وذل��ك 
حتت  بالدم،  للتربع  العاملي  اليوم 
تهب  بالدم  تربع  عملية  كل  �شعار 

حياة جديدة .
ال���دك���ت���ور حم��م��د عمر،  واأو�����ش����ح 
رئي�س ق�شم املختربات وبنك الدم 
اهمية  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  مب�شت�شفى 
وفوائد التربع بالدم من الناحية 

ال��ك��ول��ي�����ش��ت��رول وي��زي��د م��ن تلف 
ال�شرايني ال�شغرة .

الإن�شان  دم  ب����اإن  ق��ائ��ال  واأ����ش���اف 
يوما،   120 ك��ل  طبيعيا  ي��ت��ج��دد 
ويتجدد دم املتربع املنتظم كل 20 
يوما فقط اأي اأ�شرع ب�شتة اأ�شعاف، 
كما اأن خاليا الدم اجلديدة اأن�شط 
اأع�شاء  اإىل  الأك�����ش��ج��ني  ن��ق��ل  يف 
زي����ادة  اإىل  ي������وؤدى  اجل�������ش���م، مم���ا 
املوىل  ف��ك��اأن  واحل��ي��وي��ة،  الن�شاط 
ع��ز وج��ل ي��ب��دل امل��ت��ربع بكي�س دم 

اأف�شل مما تربع به.
وم����ن ج��ان��ب��ه ����ش���دد را����ش���د عبيد 
اأم  م��دي��ر منطقة  ن��ائ��ب  ال�����ش��ح��ي، 

وم������دى ف���ائ���دت���ه ال�����ش��ح��ي��ة على 
ج�شم الإن�شان، من خالل تن�شيط 
مراكز  وحتفيز  ال��دم��وي��ة  ال���دورة 
توليد الدم باجل�شم وتقوية جهاز 
الزائد  احل���دي���د  و���ش��ح��ب  امل��ن��اع��ة 
اإىل  ت�����وؤدي  ب��اجل�����ش��م لن زي���ادت���ه 
خطر الإ�شابة باجللطات الدموية 
ال��ف��ح�����س يتاأكد  اأث���ن���اء  ان���ه  ، ك��م��ا 
امل���ت���ربع ع��ل��ى ���ش��ح��ت��ه م���ن خالل 
الفحو�شات  بعمل  الفنيني  ق��ي��ام 
اخل���ا����ش���ة ب��ق��ي��ا���س ���ش��غ��ط ال����دم 
وق��ي��ا���س ن��ب�����س ال��ق��ل��ب ، ك��م��ا يتم 
عمل فحو�شات بعد التربع للتاأكد 
من عدم وجود اأي اأنواع لالأمرا�س 

يتربعون  ال��ذي��ن  قائال  ال�شحية 
اأق��ل كل  بدمهم م��رة واح���دة على 
ت��ع��ر���ش��ا لالإ�شابة  اأق����ل  ه��م  ���ش��ن��ة 
ب����اأم����را�����س ال��������دورة ال���دم���وي���ة و 
التربع  اأن  ال����دم،ك����م����ا  ����ش���رط���ان 
العظمى  ال��ن��خ��اع  ي��ن�����ش��ط  ب���ال���دم 
اجل�شم  يف  ال��وح��ي��د  امل�شئول  وه��و 
انه  كما  ال���دم،  تكوين خ��الي��ا  ع��ن 
فاإن  بالدم  التربع  يتم  يف كل مرة 
ج�شم الإن�شان يتخل�س من بع�س 
اإذا  ال��ذي يحتويه وال��ذي  احلديد 
ما ارتفع م�شتواه بالدم يزيد من 
خماطر الإ�شابة باأمرا�س القلب ، 
خا�شة وان احلديد يعجل باأك�شدة 

ع��ل��ى حر�س  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ق��ي��وي��ن 
خطط  تنفيذ  على  املنطقة  ادارة 
ال�شحة  واإ�شرتاتيجية وزارة  عمل 
الآمن  ال���دم  ت��وف��ر  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
جل��م��ي��ع الأف���������راد وخ���ا����ش���ة ممن 
ي��ح��ت��اج��ون اإل���ي���ه ب�����ش��ف��ة دوري�����ة، 
اأ�شبح  ب��ال��دم  ال��ت��ربع  اأن  م���وؤك���دا 
ثقافة واقعية يف املجتمع الإماراتي 
عليه  امل��واط��ن��ني  اق��ب��ال  ن�شب  واأن 
اأ�شبحت تتزايد عام بعد عام، مما 
يدل على الوعي الكبر والتفاعل 
احل��ا���ش��ل م��ع اجل��ه��ات احلكومية 

املخت�شة بهذا اِل�شاأن.
بالدم  ال��ت��ربع  اأهمية  اإىل  م�شرا 

•• عجمان ـ الفجر 

بجامعة  ال�شيدلة  كلية  يف  عقدت 
اخل��ل��ي��ج ال��ط��ب��ي��ة ب��ع��ج��م��ان ن���دوة 
طبية متخ�ش�شة حول م�شاعفات 
ال�شكري  بعنوان  ال�شكري  مر�س 
ال���وق���اي���ة وال����ع����الج وال���ت���ط���ورات 
ال���دوائ���ي���ة احل��دي��ث��ة ح��ي��ث تعترب 
هذه الندوة الثانية من نوعها التي 
احلايل  العام  يف  اجلامعة  تنظمها 
ال�شكري  مب��ر���س  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  و 
الهندي  امل��ج��ل�����س  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

. )IPWC( لرعاية ال�شيادلة
 ���ش��ارك ب��ال��ن��دوة اأك���رث م��ن 200 
طبيب وطبيبة و�شيديل والعديد 
م�����ن امل����م����ر�����ش����ات ال����ع����ام����الت يف 
الطبية  وال���ع���ي���ادات  امل�شت�شفيات 
العاملة بكافة اأنحاء دولة الإمارات 
امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث اعتمدت  ال��ع��رب��ي��ة 
طبية  ���ش��اع��ات   6 ال�����ش��ح��ة  وزارة 
الطبي  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 

امل�شتمر لكافة امل�شاركني فيها.
وت�����ش��م��ن��ت ال����ن����دوة ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
ك��ي��ف��ي��ة رعاية  امل��ح��ا���ش��رات ح����ول 
م��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ري ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل من 

واأك���د م��ن اأه���م ه��ذه ال��ت��داب��ر هو 
املر�شى  الثقافة بني  ون�شر  الوعي 
ب��خ��ط��ورة ه���ذا امل���ر����س لف��ت��ا باأن 
العالج  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ني  الأط����ب����اء 
للمر�شى  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  و 
عليهم التعامل مع املر�س بب�شاطة 
من  ل��ل��وق��اي��ة  وبحكمة  ف���زع  ودون 
بع�س  ع����ن  ب���ع���ي���دا  م�������ش���اع���ف���ات���ه 

التعقيدات املوؤثرة على املري�س.
العتوم،  ���ش��ف��ي��ان  ال���دك���ت���ور  وب����ني 
الطبية  اخل����ل����ي����ج  ج����ام����ع����ة  م�����ن 
ال�شرتاتيجيات  اأه�����م  م���ن  ب�����اأن 
ال��ت��ي ي��ج��ب م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا م���ع ذوي 
الخ���ت�������ش���ا����س ب���ه���ذا امل����ر�����س هي 
الأخرة  ال��ت��ط��ورات  على  التعرف 
يف اإدارة مر�س ال�شكري من خالل 
لالأوعية  امل��خ��ربي��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات 
ال��دم��وي��ة ل��ل��م��ري�����س ال��ت��ي ت�شر 
ال�شكري  م��ر���س  م�����ش��اع��ف��ات  اإىل 
بج�شم املري�س والعمل على احلد 
ال�شرياين  ال��ت�����ش��ل��ب  خ��ط��ر  م���ن 
والدماغية  ال��ق��ل��ب��ي��ة  واجل��ل��ط��ات 
الدموية  الأوع����ي����ة  ت�����ش��ي��ب  ال��ت��ي 
ال�شكر  ن�شبة  ارت��ف��اع  عن  الناجمة 

بالدم.

،وكذلك  للمري�س  الت�شخي�شية 
على علم بالتطورات احلديثة على 
بع�س الأدوية املوؤثرة على �شالمة 
الت�شريع  اأج��ل  وذل��ك من  املري�س 
بالعالج بحيث يقوموا بدور ن�شط 
تقارير  ت��ق��دمي  يف  وم���وؤث���ر  وه����ام 
الدوائية  الأخ���ط���اء  ح���ول  دوري�����ة 
بها  وق��ع  ي��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  ال�شابقة 
عالج  يف  لتجنبها  قبلهم  اآخ����رون 

احلالت اجلديدة.
�شام  ج��ي  كي�شور  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���ار 
ال�شيدلة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  م�����ش��اع��د 
التداخالت  بع�س  اإىل  باجلامعة 
ال����دوائ����ي����ة ال����ت����ى ق����د ت���ن���ت���ج عن 
ت��ف��اع��الت الأدوي�������ة امل��خ��ت��ل��ف��ة فى 
اجل�شم حمذرا بذلك من املخاطر 
التفاعالت  ع���ن  ت��ن��ت��ج  ق���د  ال���ت���ي 
ال����دوائ����ي����ة وخ����ط����ورة ذل�����ك على 
امل��ري�����س وال��ت��ى ق��د ت���ودي بحياته 

م�شتقبال.
م���ن ج��ه��ت��ه ل��ف��ت ال���دك���ت���ور ب���الن 
نف�شي  طبيب  وه��و  كومار  فيجاي 
يف عيادة ال�شور الرائدة بال�شارقة، 
لبع�س  ال���ت���ي���ق���ظ  اأه����م����ي����ة  اإىل 
الع���ت���ب���ارات ال��ه��ام��ة ال���ت���ي يجب 

�شحة  ع��ل��ى  وت���اأث���ره  م�شاعفاته 
و�شالمة امل�شابني به من املر�شى.

الدكتور  اأك��د  ال��ن��دوة  م�شتهل  ويف 
اأر.اآل.����ش���ي ري���دي، ج���راح الأوعية 
رع���اي���ة احلياة  ال���دم���وي���ة مب���رك���ز 
اأهمية  ال�����ش��ارق��ة، ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي يف 
الأوعية  جراحة  مبخاطر  الوعي 
الدموية يف القدم ودورها اخلطر 
باأن  مو�شحا  بال�شكري  للم�شابني 
التطورات الطبية احلديثة يف طرق 
م��ن م�شاعفات  وال��وق��اي��ة  ال��ع��الج 
اإ�شابة القدم مب�شاعفات واأعرا�س 
خطرة ناجمة عن مر�س ال�شكري 
قد توؤدي اإىل برت القدم اإذا ما اأخذ 
ال�������الزم لذلك  ال����ع����الج  امل���ري�������س 
واتخذت التدابر الوقائية لذلك.

راجان  الدكتور  و�شف  جهته  م��ن 
�شاوندرا ،خالل الندوة وهو طبيب 
م�شاعفات  ب����اأن  ج��ل��دي��ة  ام���را����س 
اجللدية  ب����الأم����را�����س  الإ����ش���اب���ة 
املرتبطة مبر�س ال�شكري وما لها 
امل�شاب  على  تاأثرات ج�شيمة  من 
الوقاية  اأنه ميكن  بال�شكري لفتاً 
التدابر  ات��خ��اذ  خ���الل  م��ن  منها 

الالزمة يف الوقت املنا�شب.

من  العديد  على  احل�شور  واأط��ل��ع 
العينات الدوائية املعتمدة يف عالج 
الأطباء  بها  اأو�شى  التي  ال�شكري 
الخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ون امل�������ش���ارك���ون يف 
�شرورة  على  تاأكيدهم  مع  الندوة 
التدابر  لت��خ��اذ  امل��ر���ش��ى  توجيه 
الوقائية لتجنب املر�س بالفح�س 
للم�شابني  امل���ب���ك���ر  األ���������ش����ري����ري 

باأمرا�س القلب.
وراأت الدكتورة موكي�س كومار من 
من  ب��اأن��ه  الطبية  اخلليج  جامعة 
الوقوع يف  ال�شرورة مبكان جتنب 
الأخ��ط��اء ال��دوائ��ي��ة امل��ت��ك��ررة التي 
تت�شبب يف م�شاعفة املر�س موؤكدة 
العالج  م����ن  اأه������م  ال���وق���اي���ة  ب������اأن 
العالج والو�شول  اأهداف  لتحقيق 
ل�شالمة املر�شى وحت�شني حالتهم 
امل���ر����ش���ي���ة م�����ن خ������الل ال���رع���اي���ة 
يتلقاها  اأن  يجب  التي  ال�شحيحة 
مري�س ال�شكري من قبل اجلميع 

ممن يعرفون عن مر�شه.
يكون  اأن  ����ش���رورة  ع��ل��ى  و����ش���ددت 
الرعاية  ي��ق��دم��ون  الأط���ب���اء مم��ن 
ال�����ش��ح��ي��ة مل��ري�����س ال�����ش��ك��ري ذوي 
للحالة  اإط����������الع  وع����ل����ى  خ�������ربة 

وت���ف���وق يف ���ش��ت��ى امل���ج���الت يرثي 
وي���زك���ي اإجن������ازات اجل��ام��ع��ة التي 

راكمتها طيلة م�شرة 25 عاماً .
تزيني  امل���ه���ن���د����ش���ة  ق����دم����ت  ك���م���ا 
كلية  التدري�س يف  �شريف، م�شاعد 
ال��ه��ن��د���ش��ة، ع���ر����ش���اً خل�����ش��ت من 
اجلامعة  طلبة  م�شاركات  خ��الل��ه 

للطلبة  وج��ه��ه��ا  ���ش��ل��م��ان  اأ����ش���ام���ة 
اأن  الرئي�س  نائب  اأك��د  واحل�شور، 
حفل اليوم ما هو اإل تاأكيد لل�شعار 
ال�������ذي رف���ع���ت���ه اجل����ام����ع����ة خ���الل 
وهو  الف�شي  بيوبيلها  احتفالتها 
متعة الإجن��از ، واأ�شاف قائاًل: اإن 
ال��ي��وم م��ن متيز  م��ا حققه طلبتنا 

مبختلف تخ�ش�شاتهم يف امل�شابقات 
اخل��ارج��ي��ة وال��ن��ت��ائ��ج امل��م��ي��زة التي 
حققوها، بعدها قام الأ�شتاذ اأ�شامة 
عن  نيابة  الطلبة  بتكرمي  �شلمان 
وت�شجيعاً  تقديراً  اجلامعة  اأ���ش��رة 
ل��ه��م ع��ل��ى م���ا ح�����ش��دوه م���ن ثمار 

نتيجة جدهم واجتهادهم.

والإخال�س يف العمل فكان ح�شادنا 
لذا  اخلدمات،  يف  والنقاء  الإتقان 
ال��ق��ي��ادة العامة  ع��ل��ى  ل���زام���اً  ك���ان 
التوّجه  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ل�����ش��رط��ة 
الفئة  ه���وؤلء  لتكرمي  اآل��ي��ة  لو�شع 
ل��ه��م ل��ب��ذل املزيد  ل��ي��ك��ون ح���اف���زاً 
ُجل  لتقدمي  لغرهم  قوياً  ودافعاً 
جمتمعهم  ت��ط��وي��ر  يف  ج��ه��وده��م 
اجلرائم،  اأن���واع  ك��ل  م��ن  و�شيانته 

ي��ع��د ت��ق��دم ال��ع��م��ل وت��ط��وره وِرفع 
رهيناً  املُقدمة  اخل��دم��ات  م�شتوى 
واملتميزين  امل��ب��دع��ني  ب���ع���ط���اءات 
والإرادة  ال�شرب  ميتلكون  ال��ذي��ن 
والإتقان  التطوير  على  والعزمية 
وه���م كاجلذور  الإب������داع،  وك��ذل��ك 
زرعاً  تنبت  التي  القوّية  ال�شاحلة 
حني،  كل  اأُكله  يوؤتى  الثمار  طيب 
اجلهد  من  الكثر  قدموا  ولأنهم 

التوفيق  كل  وللجميع  له  متمنياً 
والنجاح يف م�شرتهم .

  وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر، ك����ّرم العميد 
النوبي راعي امل�شابقة التي تنظمها 
واخلدمات  امل������وارد  اإدارة  ���ش��ن��وي��اً 
بالتحفيز  اخل���ا����ش���ة  امل�������ش���ان���دة 
والتثقيف �شركة مياة اأيفي، تثميناً 
القيادة  م���ع  امل��خ��ل�����س  ل��ت��ع��اون��ه��م 

العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة .

اأو الفرو�شات.
ادارة  اأن  ال�����ش��ح��ي  را���ش��د  واأو����ش���ح 
ما  كل  تنفيذ  دائما  تعمل  املنطقة 
ه���و م��ت�����ش��ل ب��امل��ج��ت��م��ع وم���ا يهتم 

اجلميع  لأن  الأف����������راد  ب�����ش��ح��ة 
م�����ش��ارك ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء بيئة 
التكافل  تقوم على  �شليمة  �شحية 
املجتمع  ب�����ني  م�����ا  الج����ت����م����اع����ي 

التعاون  ع��ل��ى  وم���وؤك���دا  ال���واح���د، 
ب���ني اجلهات  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال��ك��ب��ر 
التي من  امل��ب��ادرات  املختلفة ح��ول 

�شاأنها خدمة الفرد واملجتمع.

معرفتها  ال�����ش��ك��ري  ط��ب��ي��ب  ع��ل��ى 
ملري�س  امل�شورة  تقدمي  خ��الل  من 
التحكم  ط�����رق  ح�����ول  ال�������ش���ك���ري 
لل�شفاء  الذاتية  والرعاية  باملر�س 
املختلفة  ال��ع��وام��ل  م��ن��ه،م��و���ش��ح��ا 
العتبار  بعني  اأخذها  ينبغي  التي 
ملر�شى  امل���������ش����ورة  ت����ق����دمي  ع���ن���د 

ال�شكري.
وج��������رى خ������الل ال������ن������دوة ت���ب���ادل 
املعلومات  و  والنقا�شات  احل��وارات 
واخل�������ربات م���ع امل��خ��ت�����ش��ني حول 

الدوائية  ال��ت��داخ��الت  م�شاعفات 
الناجمة  اجل�شيمة  وال��ت��ف��اع��الت 
ع���ن���ه���ا و ال����ت����ي ل���وح���ظ���ت خ���الل 
املختلفة  ال�شريرية  الفحو�شات 
على  اإجرائها  مت  ب�شيطة  بطريقة 

بع�س احلالت املر�شية.
م���ن اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر ب�����اأن كلية 
الطبية  اخلليج  ال�شيدلة،بجامعة 
ت�������ش���ت���ع���د ل����ش���ت�������ش���اف���ة امل����وؤمت����ر 
ال���ث���اين امل��ت��خ�����ش�����س ح���ول مر�س 
ت�شرين  يف  و���ش��ي��ع��ق��د  ال�������ش���ك���ري 

 2013 املقبل  ال��ث��اين)ن��وف��م��رب( 
اأعلن عنه  يف رح��اب اجلامعة وق��د 
عميد   ، ويكر  �شاير  ارون  الأ���ش��ت��اذ 
اخلليج  بجامعة  ال�شيدلة،  كلية 
ال��ط��ب��ي��ة يف خ���ت���ام ال����ن����دوة ودع����ا 
للت�شجيل  الأط��ب��اء  م��ن  احل�����ش��ور 
من  �شيت�شمنه  مل��ا  ب��ه  وامل�����ش��ارك��ة 
حماور طبية هامة �شتتم مناق�شتها 
مما  ال�شكري  مر�س  ح��ول  خالله 
للمر�شى  معاجلتهم  يف  يفيدهم 

امل�شابني بال�شكري م�شتقبال.

اأ�شقاوؤها يرف�شون التنازل 

هيئة حمكمة الزوجة القتيلة تق�ضي باإعادة املرافعة
اأمال فى تخفيف احلكم  املحكمة  اأمام  اأقواله  ل�شماع  القتيلة  ح�شور والد 
على املتهم، واأثناء ح�شوره اجلل�شة قدم والدها ما يفيد تنازله عن حقه اإل 
اأن اأ�شقاء املجني عليها جددوا تاأكيدهم على عدم موافقتهم علي ال�شلح ما 

ا�شطر املحكمة لإعادة املرافعة يف الق�شية .
 ويف التفا�شيل وقعت جرمية قتل الزوجة يف العام 2010 حيث قام املتهم 
وهو الزوج بقتل زوجته التي من جن�شية اأ�شيوية و تبلغ من العمر ) 25 
اإلقاء  بال�شكني وهي حامل على اأثر خالفات بينهما ، وعقب  عاماً ( طعناً 
القب�س عليه وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد مع �شبق الإ�شرار 
والرت�شد، وطالبت بتوقيع اأ�شد العقوبات التي بينهما.يقررها القانون يف 
مثل هذه اجلرائم،غر اأن املتهم اأنكر الإ�شرار والتعمد خالل التحقيقات 
واأ�شر على اأنه قتل زوجته بطريق اخلطاأ نتيجة للخالفات امل�شتمرة ودفع 
نتيجة  ت�شرفاته  املتهم عن  بعدم م�شئولية  �شابقة  املتهم فى جل�شة  وكيل 
الذي  املتهم  �شالمة  اأك��د  ر�شميا  تقريرا  اأن  اإل   ، نف�شي  مبر�س  لإ�شابته 

اعرتف لحقا بجرميته وطالب اأولياء الدم بالت�شالح . 

•• ) راأ�س اخليمة ( – الفجر

امل�شت�شار  برئا�شة  اأم�س  جل�شتها  يف  اخليمة  راأ���س  جنايات  حمكمة  ق�شت   
يو�شف رجب وع�شوية القا�شيني حمد عبد الكرمي وعارف الزعابي باعادة 
مرافعة ق�شية مقتل الزوجة املتهم فيها الزوج الذي يبلغ من العمر ) 33 

عاما ( ل يحمل اأوراقا ثبوتية .
وجاء قرار املحكمة باعادة املرافعة يف جرمية قتل الزوجة التي وقعت قبل 
ثالث �شنوات وهزت الراي العام بعد رف�س اأ�شقاء املجني عليها اأمام املحكمة 
تنازلهم عن حقهم ال�شرعي رغم اأن والد املجني خالفهم الراأي وقدم اأمام 

الهيئة الق�شائية ما يفيد ذلك .
 وكانت النيابة العامة التي حققت يف اجلرمية وجهت للمتهم بقتل زوجته 
تهمة القتل العمد مع �شبق ال�شرار والرت�شد وخالل اجلل�شات ال�شابقة 
رف�س اأولياء الدم الت�شالح والتنازل عن حقهم ال�شرعي يف مكاتبات ر�شمية 
وطالبوا بالق�شا�س ال�شرعي وتطبيق احلد على القاتل، لكن الدفاع طلب 

بلدية عجمان تخالف 41 مقهى وتنذر 8 خالل الربع الأول من العام اجلاري
•• عجمان ـ الفجر 

واحلماية  ال���رق���اب���ة  اإدارة  ق��ام��ت 
الرتاخي�س  ب���ق���ط���اع  ال���ت���ج���اري���ة 
البلدية  دائ������رة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
مبخالفة  ب��ع��ج��م��ان،  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
عجمان  يف  لل�شي�شة  م��ق��ه��ى   41
العام  م����ن  الأول  ال����رب����ع  خ�����الل 
ث��م��ان��ي��ة مقاٍه،  واأن������ذرت  اجل�����اري، 
ب�شروط  ال��ت��زام��ه��ا  ل���ع���دم  وذل�����ك 
وال�شرتاطات  وال�شالمة  ال�شحة 
ل��ه��ا ع��ن��د منحها  ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا 
الرتخي�س، ومت تعديل اأو�شاع 32 
�شوبت  اأن  بعد  عجمان  يف  مقهى 
و�شروط  ي��ت��واف��ق  اأو���ش��اع��ه��ا مب���ا 

ت�شريح  ال���������ش����وي����دي،يف  م����اج����د 
الإدارة  ب����اإن  ذل����ك  ح����ول  ���ش��ح��ف��ي 
ت��وا���ش��ل ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ف��ت��ي�����س على 
املقاهي للتاأكد من مدى التزامها 
خ�شو�شاً  ال��ع��ام��ة،  ب��ال���ش��رتاط��ات 
ت���ل���ك امل�����وج�����ودة داخ������ل الأح����ي����اء 
مناطق  خم���ت���ل���ف  يف  ال�������ش���ك���ن���ي���ة 
الت�شبب  م��ن  ، وحت��ذره��ا  الإم�����ارة 
وتقوم  ل��ل�����ش��ك��ان،  اإزع���اج���ات  اأي  يف 
باإلزامها بالإغالق يف الوقت املتفق 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال��دائ��رة.  عليه م��ع 
الدائرة تعمل على توجيه اإنذارات 
وتوجهها  امل���خ���ال���ف���ة،  ل��ل��م��ق��اه��ي 
ب��ال���ش��رتاط��ات اخلا�شة  ل��الل��ت��زام 
مب���ن���ع ال���ك���ب���ائ���ن واحل������واج������ز يف 

مزاولة املهنة فيها.
الرقابة  اإدارة  اأف��اد مدير  اإىل ذلك 
بالدائرة،  ال��ت��ج��اري��ة  واحل���م���اي���ة 

املقاهي. واأهاب ال�شويدي باأ�شحاب 
ا�شرتاطات  بكافة  اللتزام  املقاهي 
برتاخي�س  اخل���ا����ش���ة  ال�����دائ�����رة 
الكرا�شي  و���ش��ع  وع����دم   ، امل��ق��اه��ي 
على الأر�شفة وا�شتغاللها ل�شالح 
املقهى ، وعدم اإزعاج ال�شكان داخل 
فرتات  خ���الل  ال�شكنية،  الأح���ي���اء 

العمل خ�شو�شاً يف فرتات امل�شاء.
 وطالب اأ�شحاب املقاهي الذين مت 
اإنذارهم ب�شرورة تعديل اأو�شاعهم 
وال�شرتاطات  املتطلبات  وتنفيذ 
التي  ب���ال���ت���ع���ل���ي���م���ات  والل�������ت�������زام 
وجهتها اإليهم الإدارة ، جتنباً لأي 
خمالفات م�شتقبلية وذلك حفاظاً 

على امل�شلحة العامة يف الإمارة.
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العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
اجتمع جمل�س ادراة �شركة �شيمكو مارتيم ايه/ ا�س، �شركة م�شجلة ا�شول يف الدنارك 
حتت رقم : �شي يف اآر رقم : 25490762 ومقرها امل�شجل يف �شتينهنجرفيج 12-14، 6710 

ا�شبيجرج يف- دي كيه ) ال�شركة(، يف تاريخ 10 اكتوبر 2012 واتفقوا وقرروا ما يلي:
ن�شبة  على  واحل�شول  املتحدة  العربية  الم��ارات  ابوظبي  يف  ال�شركة  فرع  تاأ�شي�س   -1
24% من ح�ش�س �شركة ذات م�شئولية حمدودة، ال�شادة/ �شيمكو ماريتامي ميدل اي�شت 
ذ.م.م ابوظبي، المارات العربية املتحدة �شركة مت تاأ�شي�شها بتاريخ 2009/2/2 مبوجب 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  ال�����ش��ادرة   CN-1154569 رق��م  التجارية  الرخ�شة 

ابوظبي .
2- حت�شل ال�شركة علي 24% من احل�ش�س من ال�شيد/ بو فروم�شجر حامل ال�شهم 

احلايل يف �شركة /�شيمكو ماريتامي ميدل اي�شت ذ.م.م 
رقم  �شفر   الدنارك وحامل جواز  كيفن موم، اجلن�شية:  ال�شيد/  ال�شركة  تعيني   -3

203925556 كممثل قانوين ومفاو�س.
�سركة �سيمكو مارتيم ايه/اأ�س 

اعــــــــــــــــالن 

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
              اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/355   جت جز  - م ت - ب- اأ ظ
مدعي/�شليم  �شامل حممد ابو قطمة اجلن�شية: فل�شطني  مدعي عليه: موفق 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الردن   اجلن�شية:  ال�شعيدي  احمد  يعقوب 
اجلن�شية:  ال�شعيدي  احمد  يعقوب  /موفق  اعالنه  املطلوب  9660درهم  مببلغ  
اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  الردن   
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1317   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  عبدالعزيز  موكيت  عبدول  مدعى/ 
المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  لاللكرتوميكانيكية  للمقاولت  الناري  الطريق 
الناري  /الطريق  اعالنه  املطلوب  عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  لاللكرتوميكانيكية  للمقاولت 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1207 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
اجلن�شية:  هولدر  عبداحلميد  ليت  الكالم  ابو  حممد  التنفيذ/  طالب 
ذ.م.م     الكهربائية  للمقاولت  �شيتي  ميرتو  �شركة   : �شده  املنفذ  بنغالدي�س  
للمقاولت  �شيتي  ميرتو  �شركة  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية: 
الكهربائية ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
رقم 2012/3419 عم  الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم املحكمة                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/191  مدين جزئي                                       
اىل املدعى عليه /1- �شركة �شي 2 دي للدعاية والع��الن)���س.ذ.م.م( وميثلها 
قانونا/ اندرو ديب �شينغ جاروال   جمهول حمل القامة مبا ان املدعى / �شركة 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  م ع( قد  املتكاملة )�س  الم��ارات لالت�شالت 
والر�شوم  دره����م(   77321.07( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 ال�شاعة 8.30 بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch.2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/227  مدين جزئي                                       
اىل املدعى عليه /1- عمر حممد علي ال�شرطاوي  جمهول حمل القامة مبا 
املتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود  املدعى / �شركة الم��ارات لالت�شالت  ان 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابو جريدة   عزب  حجاج 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   5579.47( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
 ch.2.D.17 بالقاعة  ال�شاعة 8.30  املوافق 2013/7/2  الثالثاء  جل�شة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/271  مدين جزئي                                       

اىل املدعى عليه /1- امر امني باردي�شى حاجى امني جمهول حمل القامة 
وميثلها  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  �شلمان  حممد   / امل��دع��ى  ان  مب��ا 
اقام  قد  امل��رزوق��ي  �شلمان  علي  حممد  وميثله:  امل��رزوق��ي  �شلمان  علي  حممد 
للمدعي  تدفع  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
مبلغ 80.000 درهم والفوائد القانونية والر�شوم  وامل�شروفات والنفاذ.  وحددت 
 ch.2.D.17 لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/2 ال�شاعة 8.30 بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/374  جتاري كلي                                         
اىل املدعى عليهما /1- �شركة وين �شوفت للحلول الربجمية ذ.م.م 2- حميد خ�شر 
العزو   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعى / �شعيب عزيز حممد �شريف وميثله: 
حممد علي �شلمان املرزوقي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بحل ال�شركة 
وت�شفيتها ومن ثم ندب م�شفى ق�شائى ليقوم بت�شفية ال�شركة وتوزيع اموالها و�شداد 
ديونها او حقوق املدعيان وذلك متهيدا حللها مع الزام املدعى عليه الثاين بالر�شوم 
ال�شاعة   2013/7/9 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.    وامل�شاريف 
9.30 بالقاعة ch.1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 
القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ) مع تق�شر مدة امل�شافة 

ل�شبوع من تاريخ الن�شر(
 ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/938  عقاري كلي                                         
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  باكي�شنو   انطون  رونالد  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعى / حممد ر�شا يزداين قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
اتفاقية التفاهم املوؤرخة 2008/9/2 والزام املدعى عليهم بالتكافل والت�شامن 
 2008/9/2 تاريخ  من   %12 بواقع  والفائدة  دره��م(   2000000( وق��دره  مببلغ 
 )2010/661( رق��م  ال��دع��وى  ملف  �شم  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
عقاري كلي.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 ال�شاعة 11.00 
بالقاعة ch.1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة .
 ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/576    
اماراتي  �شهيل-  عبدالرحمن  عبدالعزيز  ال�شيد /حممد  ب��ان   للجميع  معلوما  ليكن   
لتاجر  الم���ن  ال��ط��ري��ق   ( يف  ح�شته  ك��ام��ل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  ي��رغ��ب  اجلن�شية 
ال�شيارات( رخ�شة رقم )549627( وذلك اىل ال�شيد/ عي�شى �شامل علي مبارك املرزوقي- 
امل��ادة )16( فقره 3 من القانون الحت��ادي رقم )22(  اماراتي اجلن�شية.  وعمال لن�س 
ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة      

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/185    

باك�شتانية   - راج��اين  رازا  ح�شنني  زينب  /عربيه  ال�شيدة  ب��ان   للجميع  معلوما  ليكن   
باتو زوجة  ال�شيدة/ كل�شن  البالغة )50%( وذلك  اجلن�شية ترغب يف بيع كامل ح�شته 
البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  باك�شتانية  علي  �شلطان 
)50%( يف رخ�شة )كافتريا كوخ ال�شطائر احلارة( مبوجب رخ�شة رقم )607786( اىل 

ال�شيدة/ فرح مر�شانتزي�شان مر�شانت- باك�شتانية اجلن�شية . تعديالت 
  وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
على  الت�شديق  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد  العدل.   الكاتب 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
مبقر دائرة التنمية القت�سادية -ال�سارقة ال�سناعية          

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/187    

 ليكن معلوما للجميع بان  ال�شيد /ديباك �شودري انيل �شودري- بنغالدي�س اجلن�شية 
ال�شيد  ويرغب   )%50( البالغة  )45%( ح�شة من ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  بنغالدي�شي اجلن�شية يف  ب���ال-  ب��ري��ن��درا  ب��ن  ب��ال  ان��ان��دا   /
داكا للحالقة( رخ�شة رقم )615947( وذلك  البالغة )50%( يف/ �شالون زهور  ح�شته 
املادة  لن�س  نيكوجنابهاري دي- هندي اجلن�شية. وعمال  ليت  كانتي  نبال  ال�شيد/  اىل 
)16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 
مكتب دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة          

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
           نا�سيونال ليموزين/ذ.م.م

ليموزين/ذ.م.م    نا�شيونال   : هي  اعاله  املذكورة  ال�شركة  بان  للجميع  نعلن   
-�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة قد تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب قانون 
ال�شركات الحت��ادي  رق��م  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف بلدية 
حلها  ال�����ش��رك��اء  ق��رر  وق��د   )63203( رق��م  حت��ت  بالبلدية   و�شجلته  عجمان 

وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
     الطرابل�سي   لتدقيق احل�سابات

به  التقدم  اع��رتا���س  او  اي حق  له  لل�شركة فعلى كل من  قانوين   م�شفى  
ن�شر  تاريخ  يوما من  م��دة )45(  اع��اله خ��الل  امل��ذك��ورة  القانوين  للم�شفي 
الع���الن وع��ل��ى ال��ع��ن��وان ال��ت��ايل: ام���ارة ال�����ش��ارق��ة ،  ه����ات����ف:065775102  ، 

�س.ب:23988   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/327 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- روز فايل لت�شميم احلدائق �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/  �شركة م�شرت �شيد للت�شنيع ذ.م.م- فرع دبي وميثله /حممد علي 
�شلمان املرزوقي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )224.406.84( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية يف 2011/9/21 وحتى ال�شداد التام وبرد  ال�شيكني رقمى 723447، 
723448 املحررين من طالب التنفيذ للمنفذ  �شدها امل�شحوبني على البنك الربيطاين 
والثاين مببلغ )67.500 درهم( وعليه فان  )ال�شارقة( الول مبلبغ )33.750  درهم( 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
 اعالن بالن�سر

رقم الدعوى 2013/114  عمايل جزئي
حممد  وميثلها/  وال�شباع  الديكور  لعمال  الروائع  عليها:  املدعي  اىل 
عبداهلل علي جا�شم احلياي. حيث ان املدعي/ راك��ان خالد مليحان   قد 
اقامت املدعية الدعوى احلقوقية رقم 2013/114 عمايل جزئي يقت�شى 
املوافق  يوم اخلمي�س  �شباح  براأ�س اخليمة  املدنية  املحكمة  اىل  ح�شورك 
2013/6/27م  ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحا ، ولالجابة على الدعوى 
او  احل�شور  عن  تخلفك  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي 
ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا 

بحقك.حرر بتاريخ 2013/6/9
 امني ال�سر          

        حكومة  را�س اخليمة
      دائرة املحاكم

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2013/692 )تنفيذ جتاري (

اىل املنفذ �شده/ حممد اميتاز جول حممد  عنوانه : بالن�شر  قد �شدر �شدك من 
ابوظبي البتدائية حكم رقم 2012/1042 ل�شالح/حممد زهر حممد  حمكمة 
ب�شر     حكمت املحكمة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 4000 
درهما والزمته بامل�شاريف ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات   ، ومبا ان املحكوم له 
قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، لذا عليك القيام 
احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن . كما نخطرك بانه 
حتديد جل�شة 2013/7/10 حل�شورك بادارة التنفيذ ال�شاعة )8.30( �س للنظر 
يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/16
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1339   عم جز- م ع-ب- اأظ

زيرو  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  اهلل  حممد  الدين  كمال  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  والرخام  لالر�شيات  جوينت 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / زيرو جوينت لالر�شيات والرخام ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/987   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد �شادق غالم ر�شول اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: �شوت 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  البحر 
عمالية املطلوب اعالنه /�شوت البحر للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1658و2013/1657   عم جز- م ع-ب- اأظ

نا�شر  ابو  2-حممد  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الها�شم  ابو  عبدال�شتار   -1 مدعيان/ 
للمقاولت  ال�شيليه  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  اكرب  علي  حاجي 
وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
اعالنه /موؤ�ش�شة ال�شيليه للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1385   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ عبدالقا�شم بن عبدالعلي اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: افاق 
خلياطة املالب�س الن�شائية اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه / افاق خلياطة املالب�س الن�شائية اجلن�شية: المارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/979   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ ار�شاد باكول حممد ر�شيد باكول اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
مو�شوع  المارات     اجلن�شية:   والبال�شرت  ال�شباغ  لعمال  �شيد  حممود 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / حممود �شيد لعمال ال�شباغ 
والبال�شرت اجلن�شية:  المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1005   عم جز- م ع-ب- اأظ

احل�شن  عليه: حمل  بنغالدي�س مدعي  اجلن�شية:  مياه  نواب  �شياء  مدعي/ 
لعمال احلدادة اجلن�شية : المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
املطلوب اعالنه / حمل احل�شن لعمال احلدادة اجلن�شية : المارات عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الربعاء املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1687و2013/1688   عم جز- م ع-ب- اأظ

ال�شالم بوجالر الرحمن     مدعيان/ 1-�شالح الدين روح المني 2-جوهر 
والنقليات  للمقاولت  �شهره  نو  موؤ�ش�شة  عليه:  بنغالدي�س مدعي  اجلن�شية: 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة 
اعالنه / موؤ�ش�شة نو �شهره للمقاولت والنقليات العامة اجلن�شية: المارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/2
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/688   عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  مليك  وهاب  ليت  مليك  منر  مدعي/ 
�شركة ميرتو �شيتى للمقاولت الكهربائية ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /�شركة ميرتو �شيتى للمقاولت 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  الكهربائية 
 2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العموم  جمل�س  رئي�س  نائب  ام�س  الربيطانية،  ال�شرطة  اعتلقت 
كانت  اأن  بعد  جن�شية  بتهم  اإيفانز،  نايجل  الربيطاين،  )ال��ربمل��ان( 
ال�شرطة  اإن   ، نيوز  �شكاي  �شبكة  وقالت   . املا�شي  ال�شهر  احتجزته 
 3 بارتكابه  لالإ�شتباه  عاماً،   55 العمر  من  البالغ  اإيفانز،  اعتقلت 
جرائم جن�شية خالل الفرتة بني متوز-يوليو 2009، واآذار-مار�س 
2013، ومت ابالغه بها ر�شمياً حني راجع مركز ال�شرطة مبدينة 
ال�شرطة  وكانت  بكفالة.  �شبيله  اإخ��الء  مهلة  انتهاء  بعد  بري�شتون 
املا�شي  اأي��ار-م��اي��و   4 يف  ال��ربمل��ان  رئي�س  نائب  اعتقلت  الربيطانية 
ب�شبهة اغت�شاب رجل، واخلت �شبيله يف اليوم التايل بكفالة حتى 19 
والإعتداء  الإغت�شاب  �شكاوى  اإيفانز  ونفى  حزيران-يونيو احلايل. 
كاذبة ول يعرف  اإنها مزاعم  بيان  وق��ال يف  املوجهة �شده،  اجلن�شي 
خا�شة  �شديقني،  يعتربهما  �شخ�شني  من  �شده  �شدورها  اأ�شباب 
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  وال��ت��ق��اه  منهما  واح��د  م��ع  بالإت�شال  ا�شتمر  واأن���ه 
1992، من  عام  املحافظني  عن حزب  نائباً  انُتخب  اإيفانز  وك��ان   .
3 نواب لرئي�س جمل�س  2010 كواحد من  انتخابه عام  ثم جرى 

العموم )الربملان(.

بالتحرك خطوة  بان جي مون  املتحدة  العام لالمم  الم��ني  اأو�شى 
اىل المام لرفع جميع العقوبات التي فر�شت على العراق منذ اأكرث 
من عقدين بعد غزو الرئي�س العراق الراحل �شدام ح�شني للكويت 
2003 بعد الغزو  1990 . ورغم الطاحة ب�شدام يف عام  يف عام 
الذي قادته الوليات املتحدة فان المم املتحدة مل ترفع العقوبات 
تو�شيات  املتحدة  ل��المم  التابع  الم��ن  جمل�س  قبل  واذا  بالكامل. 
العام فانها �شتكون دفعة �شيا�شية مهمة لبغداد وهي ت�شعى  المني 
ومازال  ب�شدام  الطاحة  من  عقد  بعد  الدولية  مكانتها  ل�شتعادة 
ال�شلحة  واردات  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  المم  م��ن  حل��ظ��ر  يخ�شع  ال��ع��راق 
واأو�شى  ب�شدام.  �شلة  لها  التي  والكيانات  الف��راد  اأر�شدة  وجتميد 
العراق  ب��ني  الباقية  الن�شانية  الق�شية  م��ع  التعامل  يتم  ب��اأن  ب��ان 
مبوجب  وباملمتلكات  املفقودين  بالكويتيني  تتعلق  التي  والكويت 
الف�شل ال�شاد�س من ميثاق المم املتحدة الذي يحث الدول على حل 
الق�شية  هذه  مع  التعامل  ويجري  ال�شلمية.  بالطرق  �شراعات  اأي 
امليثاق الذي ي�شمح ملجل�س المن  ال�شابع من  الن مبوجب الف�شل 
بالتفوي�س باجراءات ترتاوح بني فر�س عقوبات والتدخل الع�شكري 
ونقلت وكالة النباء الكويتية عن وزير اخلارجية العراقي هو�شيار 
ب��ان فان  واف���ق جمل�س الم���ن على تو�شيات  اذا  ان��ه  ق��ول��ه  زي��ب��اري 
اللتزام الوحيد الباقي للعراق مبوجب الف�شل ال�شابع هو ان ي�شدد 
مبلغ 11 مليار دولر يدين بها للكويت من باقي قيمة التعوي�شات. 
ونقلت الوكالة عنه قوله ان العراق ميكن ان ي�شدد هذا الدين بحلول 

احلالية. بالوترة  املدفوعات  ا�شتمرت  اذا   2015
 

عر�س الرئي�س المركي باراك اوباما ان تخف�س الوليات املتحدة 
و�شيدعو  الثلث  مبقدار  ال�شرتاتيجية  النووية  ا�شلحتهما  ورو�شيا 
افاد  ما  على  اوروب���ا،  يف  التكتيكية  النووية  الرت�شانات  خف�س  اىل 
م�شوؤول امركي وقدم اوباما هذان القرتاحان يف خطاب هام يلقيه 
يف برلني، كما تعهد بامل�شاركة يف قمة حول المن النووي تعقد العام 
املقبل يف لهاي وبتنظيم قمة مماثلة يف ال�شنة الخرة من رئا�شته 
عام 2016. وبح�شب امل�شوؤول، فان اوباما واثق من قدرة الوليات 
م�شداقية  ذات  نووية  ردع  قوة  على  البقاء  على  وحلفائها  املتحدة 
ما  اىل  الثلث  مبقدار  لل�شواريخ  النووية  الروؤو�س  عدد  خف�س  مع 
�شنحاول  امل�شوؤول  وا�شاف   . اجلديدة  �شتارت  معاهدة  م�شتوى  دون 
التفاو�س ب�شان هذا اخلف�س مع رو�شيا حتى نوا�شل تخطي املواقف 
التي هيمنت ابان احلرب الباردة . ومبوجب معاهدة �شتارت اجلديدة 
خلف�س ال�شلحة التي مت التفاو�س ب�شاأنها مع مو�شكو اثناء ولية 
اوباما الوىل، اتفق العدوان ال�شابقان يف احلرب الباردة على خف�س 
خمزوناتهما اىل 1550 راأ�شا نوويا. واخلف�س املقرتح �شيوؤدي اىل 

تقلي�س م�شتواها اىل 1000 راأ�س.

عوا�شم

لندن

برلني

نيويورك

�ضحيفة: بوتني يتعاطف مع الأنظمة امل�ضتبدة 
•• لندن-وكاالت:

كتبت �شحيفة غارديان يف افتتاحيتها ام�س عن قمة جمموعة الثماين ب�شاأن 
احلكام  مع  بوتني  فالدمير  الرو�شي  الرئي�س  تعاطف  اأن  ال�شورية  الأزم��ة 
امل�شتبدين ولي�س مع �شعوبهم ومن ثم فال غرابة يف اأن قادة املجموعة وجدوا 

�شعوبة كبرة يف التو�شل حتى اإىل بيان ختامي فاتر. 
اأنه ح�شب راأي بوتني فاإن الأع��داء الذين يواجههم العامل  وترى ال�شحيفة 
املتح�شر، �شواء كان ذلك يف ال�شي�شان اأو يف بو�شطن اأو يف وولويت�س بلندن، هم 
الذي يعرف  الرو�شية  الأمنية  املوؤ�ش�شة  ال�شري يف  العميل  اجلهاديون وبثقة 
هذه الأ�شياء قال بوتني يف نهاية اجتماع جمموعة الثماين اإن هناك ح�شودا 
كبرة من املجرمني الذين يقاتلون اإىل جانب املعار�شة ال�شورية الذين ميكن 
اأن يرتكبوا جرائم وح�شية �شد اجلنود الربيطانيني. وعقبت ال�شحيفة باأن 
النتفا�شات  �شرعية  ي�شتبعد  ال���راأي  ه��ذا  لكن  كذلك،  يكون  قد  الأم��ر  ه��ذا 
التون�شية  الثورتني  اأن  يعتقد  ال��راأي  وه��ذا  امل�شتبدة،  الأنظمة  �شد  ال�شعبية 
تغير  تهديدات  كل  وياأخذ  الأمركية  املخابرات  مكائد  من  كانتا  وامل�شرية 
النظام على حممل �شخ�شي. وتعتقد ال�شحيفة اأن القمة ترتك ثغرات كبرة 
بديهيا  ي��وؤي��دون  فاجلميع  والأمركية،  والفرن�شية  الربيطانية  املواقف  يف 
التي  الع�شكرية  امل�شاعدة  كانت  واإن  عقد موؤمتر �شالم مبكر يف جنيف حتى 
يقدمونها على الأر�س ت�شر اإىل خطة قدمية قبل احلرب الأهلية. واأ�شافت 
ال�شحيفة اأن ديفد كامرون لن يتمكن من جتميع قائمة متفق عليها، حتى 
لو اأراد ذلك، من قادة املعار�شة ال�شورية للجلو�س يف حمادثات ب�شاأن �شلطة 
انتقالية لأن كثرا منهم على خالف �شديد ويق�شون جل وقتهم يف �شجب 
بع�شهم البع�س. وقالت اإن اخلالفات الكبرة يف الراأي تبقى داخل وا�شنطن 

وبينها وبني لندن وباري�س ب�شاأن ماهية الأ�شلحة التي تعطى للثوار.

بان كي مون يعترب املفاو�شات اأولوية طارئة

ارتباك اإ�ضرائيلي ب�ضاأن م�ضتقبل ال�ضالم مع الفل�ضطينيني 

م�ضاورات وتوافق �ضوداين م�ضري ب�ضاأن النيل 
•• عوا�شم-وكاالت:

ال���������ش����ودان وم�������ش���ر على  ات����ف����ق 
م��ط��ال��ب��ة اإث��ي��وب��ي��ا ب��ت��اأك��ي��د حفظ 
وعدم  النيل  م��ي��اه  يف  ح�شتيهما 
تعتزم  التي  النه�شة  ب�شد  تاأثرها 
الأزرق،  النيل  على  بناءه  اإثيوبيا 
اخلارجية  وزي����ر  اأب�����دى  ح���ني  يف 
امل�شري تفاوؤل بالزيارة التي قام 
البلدان  اتفق  اإذ  اأبابا  لأدي�س  بها 
ب�شاأن  فنية  م�����ش��اورات  ب���دء  ع��ل��ى 

ال�شد.
ف����ف����ي اخل������رط������وم ات�����ف�����ق وزي�����ر 
حممد  امل�����������ش�����ري  اخل�����ارج�����ي�����ة 
الدولة  ووزي������ر  عم�����رو  ك��ام��ل 
ال�����ش��ودان��ي��ة �شالح  ب��اخل��ارج��ي��ة 
اإثيوبيا  م��ط��ال��ب��ة  ع���ل���ى  ون�������ش���ي 
يف  بلديهما  ح�شة  حفظ  بتاأكيد 
م��ي��اه ال��ن��ي��ل وع���دم ت��اأث��ره��ا ب�شد 

النه�شة.
اإن  امل�شري  وقال وزير اخلارجية 
ال�شوداين  الرئي�س  مع  امل�شاورات 
ام�س  التقاه  ال���ذي  الب�شر  عمر 
اأبابا،  اأدي�����س  زي��ارت��ه  عقب  الأول 
ج������رت ب���خ�������ش���و����س ال����ت����ط����ورات 
واإن  النه�شة  �شد  ب�شاأن  الأخ���رة 

من اجتماع وزيري خارجية م�شر 
تكون  اأن  اأكد على  الذي  واإثيوبيا 
م�����ش��ال��ح م�����ش��ر وال�������ش���ودان غر 

مت�شررة.
وزي������ر  اأب������������دى  ال������ق������اه������رة  ويف 
موؤمتر  يف  امل�������ش���ري  اخل���ارج���ي���ة 
ب���الده  اإىل  ف���ورع���ودت���ه  ���ش��ح��ف��ي 
ت��ف��اوؤل��ه ب���ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام بها 
لإث��ي��وب��ي��ا ل��ل��ت��ب��اح��ث ب�����ش��اأن اأزم���ة 
البلدان على  اإذ اتفق  النيل،  مياه 
ب���دء م�����ش��اورات ف��ن��ي��ة ب�����ش��اأن �شد 
اأن م�شر  الوزير  النه�شة واعترب 
التي  الزيارة  اأهدافها من  حققت 
اأي�شا  �شملت  جولة  �شمن  ج��اءت 
زيارته  اإن  وق���ال  ال�����ش��ودان  زي���ارة 
لإثيوبيا حققت اأهدافها الثالثة، 
واأولها نقل ال�شواغل امل�شرية اإىل 
مبا�شر،  ب�شكل  الإثيوبي  اجلانب 
عملية  ب������دء  ����ش���م���ان  وث���ان���ي���ه���ا 
اجلهات  ف��ي��ه��ا  ت�������ش���ارك  ���ش��ري��ع��ة 
املعنية مب�شر وال�شودان واإثيوبيا 
لدرا�شة التو�شيات التي خرج بها 
اأكد  ال��ذي  اخل���رباء  جلنة  تقرير 
على احلاجة اإىل درا�شات اإ�شافية 
ال�شد  يف  الأم����ان  ب��ع��وام��ل  تتعلق 

واآثاره على دولتي امل�شب.

�شتحافظ على ما ي�شل اإىل هاتني 
اأن  ، معتربا  مياه  م��ن  ال��دول��ت��ني 
مهم  املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ت��ع��اون 

وكذلك التن�شيق بيننا.
باخلارجية  ال����دول����ة  وزي�����ر  اأم�����ا 
ال�شودانية �شالح ون�شي فاأعلن اأن 
بالده اطلعت على البيان ال�شادر 

امل�شاورات  فيه  �شادت  ال��ذي  اجل��و 
كان اأخويا .

وذك�������ر اأن�������ه ات����ف����ق م����ع اجل���ان���ب 
اجتماع  ب�����دء  ع���ل���ى  ال���������ش����وداين 
يف  ال���ري  ل����وزراء  الفنية  اللجنة 
ال�����دول ال���ث���الث ف����ورا ل��ل��ن��ظ��ر يف 
ال��ت��و���ش��ي��ات ال�������ش���ادرة ع���ن جلنة 

اخل����رباء ال��دول��ي��ني ل��ت��ق��دي��ر اأي 
بدولتي  �شتلحق  اآث���ار  اأو  اأ���ش��رار 
�شواء  وال�������ش���ودان  امل�����ش��ب م�����ش��ر 

كانت بيئية اأو غرها .
اأكدت  اإثيوبيا  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  لكنه 
املائي  الإ������ش�����رار  ت���ن���وي  ل  اأن���ه���ا 
بال�شودان اأو م�شر، بل قالت اإنها 

•• مو�شكو-وكاالت:

الرو�شية  ال��ط��وارئ  وزارة  اأعلنت 
�شخ�س   6000 ن���ح���و  اإج�������الء 
�شامارا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ق���ري���ة  م����ن 
قبل  الليلة  رو�شيا  غ��رب  بجنوب 

املا�شية، بعد اأن هزت انفجارات يف 
للتدريب  �شاحة  للذخرة  خمزن 
 37 اإ�شابة  اإىل  واأدت  الع�شكري 
با�شتمرار  توقعات  �شخ�شا، و�شط 

احلرائق التي �شببتها عدة اأيام.
خم�شة  اأن  ال���������وزارة  واأ�����ش����اف����ت 

ان��ف��ج��ارات وق��ع��ت يف ب���ادئ الأمر 
املوقع  ال��ث��الث��اء يف  اأم�����س  م�����ش��اء 
ت�شابايف�شك  مب��دي��ن��ة  ال���ك���ائ���ن 
لإقليم  التابعة  �شامارا  مبنطقة 
اندلع  يف  ت�شبب  مم��ا  ال��ف��وجل��ا، 
وقوع  اإىل  ي����وؤدي  زال  م��ا  ح��ري��ق 

انفجارات بعد مرور �شاعات.
عر�شها  ل����ق����ط����ات  واأظ��������ه��������رت 
الرو�شي  ال��ر���ش��م��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
اأعمدة من الدخان الأ�شود تنبعث 
ق���ال���ت وزارة  ال������ذي  امل����وق����ع  م����ن 
مليون   11 ي�شم  اإن���ه  ال���ط���وارئ 
ق���ط���ع���ة ذخ��������رة خم����زن����ة وق�����ال 
امل�شوؤول  ���ش��ت��ي��ب��ان��وف  ف��الدمي��ر 
 6000 ن���ح���و  اأج����ل����ي  ب�����ال�����وزارة 
احتاج  قريبة.  قرية  من  �شخ�س 
اأكرث من 37 �شخ�شا للعالج وما 
زال اأربعة منهم يف امل�شت�شفى وقال 
النفجارات  �شبب  اإن  امل�شوؤولون 
مل يعرف بعد، لكنهم مل يذكروا 
ما قد ي�شر اإىل اأنها وقعت ب�شبب 

عمل تخريبي.
الرو�شية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
الطوارئ  وزارة  ع���ن  ن��وف��و���ش��ت��ي 
يف  ك��������ان  احل������ري������ق  اإن  ق����ول����ه����ا 
لختبار  ال��ف��درايل  فولغا  م��وق��ع 
الذخائر، وتلته �شل�شلة انفجارات 
ما زالت م�شتمرة، مت�شببة بقذف 
عن  تزيد  بعيدة  مل�شافات  �شظايا 

كيلومرت.

وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال�����وزارة يف 
ت�شتمر  ق��د  ال�شيناريوهات  اأ���ش��واأ 
اأو ثالثة  النفجارات ملدة يومني 
اأيام ولفت اإىل اأن اأكرث من 500 
اآلية ت�شارك  اأمني و100  عن�شر 
اح���ت���واء احلريق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف 
اأنباء  وكالة  وذك��رت  والنفجارات 
وزير  اأن  ال��رو���ش��ي��ة  اإن��رتف��اك�����س 
�شويكو  �شرجي  الرو�شي  الدفاع 
ب�شحبة  خ���ا����ش���ة  ق������وات  اأر�����ش����ل 
معدات ثقيلة ملكان احلادث. غر 
اأن ال�شظايا املتطايرة من القنابل 

تعيق عملية الإطفاء.
وهرعت املئات من عربات الإطفاء 
ملكان احلادث ووعدت وزارة الدفاع 
املدين يف رو�شيا باإر�شال طائرتني 
م��زودت��ني ب��اأج��ه��زة اإط��ف��اء ذاتية 
احلركة للمنطقة التي تبعد نحو 
العا�شمة  ع��ن  ك��ي��ل��وم��رت   800

مو�شكو.
الأ�شلحة  م�����ش��ت��ودع��ات  اأن  ي��ذك��ر 
لنفجارات  ت��ت��ع��ر���س  رو���ش��ي��ا  يف 
اإ�شابات  ت���وؤدي حل���دوث  م��ت��ك��ررة 

ووفيات.

البنتاغون ي�ضرك الن�ضاء يف الوحدات القتالية بلري يحذر  من نفاد الوقت اأمام عملية ال�ضالم 
لتحقيق  كثرا  نعمل  وكلنا  والتزامه  الرائعة  وطاقته 
م��ن��ذ توليه  م����رات  ارب����ع  امل��ن��ط��ق��ة  ك���ري  . وزار  ذل���ك 
امل��ا���ش��ي يف حم��اول��ة لدفع  ���ش��ب��اط-ف��رباي��ر  من�شبه يف 
حمادثات  اىل  ل��ل��ع��ودة  وال���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  الفل�شطينيني 

ال�شالم املتعرثة منذ ايلول-�شبتمرب 2010.
وح����ذر ب��ل��ر ول��ك��ن ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ان ن��ف��ه��م ب���ان نافذة 
ويجب  فقط.  ق�شر  لوقت  مفتوحة  �شتكون  الفر�شة 
النافذة  ف���ان  ب��ذل��ك  ن��ق��م  وان مل  م��ع��ا.  ع��ب��وره��ا  علينا 
�شتغلق مرة اخرى وقد تغلق حتى لالبد واكمل الوقت 
لي�س بجانبنا. هذا امر عاجل ويحدث الن. هذا وقت 

رجل الدولة ولي�س ال�شيا�شيني .

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

قال رئي�س الوزراء الربيطاين ال�شابق توين بلر ام�س 
بان الوقت ينفد امام عملية ال�شالم يف ال�شرق الو�شط 

التي يجب ان تتقدم او تواجه ف�شال ذريعا.
وقال بلر يف املوؤمتر الرئا�شي يف القد�س الذي ي�شت�شيفه 
الرئي�س ال�شرائيلي �شيمون بريز ان الفر�شة �شتكون 

متاحة لوقت ق�شر .
وا�شاف لنامل بان يتم و�شع خطة يف ال�شابيع القادمة 
تكون فيها ال�شيا�شة والقت�شاد والمن مبحاذاة بع�شها.
الوزير )اخلارجية المركي( جون كري  ومع جهود 

اإ�ضابات واإجالء الآلف يف انفجارات برو�ضيا

ال�شورية  الأزم��ة  انه يف ظل  فيها 
وانعكا�شاتها على ال�شرق الأو�شط 
يجب األ نغ�س النظر عن النزاع 
الذي   ، الفل�شطيني-الإ�شرائيلي 

ل يعترب حله اأقل اإحلاحاً.
ودعا بان لأفق �شيا�شي وا�شح بغية 
الفر�س،  وزي�����ادة  امل�����اأزق  ت��خ��ط��ي 
املقبلة  الأ�شابيع  ان  على  م�شدداً 

�شتكون اأ�شا�شية .
اإىل  م������ت������وج������ه������اً  واأ�������������ش������������اف، 
احلكوميني  امل���وف���دي���ن  ع�����ش��رات 
املجتمع  ومم��ث��ل��ي  والأك��ادمي��ي��ني 
العا�شمة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ني  امل����دين 
اأن  ميكنني  ل  بيجينغ،  ال�شينية 
اأ�شدد مبا يكفي على خطر فقدان 
امل��ف��ت��وح��ة حالياً  ال��ف��ر���س  ن��اف��ذة 
وراأى انه من ال�شروري اأن يعمل 
اجلميع يف املجتمع الدويل ب�شكل 
 2013 جماعي بغية جعل العام 
عاماً اإيجابياً لل�شالم الإ�شرائيلي-
املنطقة  الفل�شطيني، وال�شالم يف 

بكاملها.

•• عوا�شم-وكاالت:

وا�شنطن  �شحيفة  تقرير  ت��ن��اول 
م�شتقبل  الأم����رك����ي����ة  ب���و����ش���ت 
ال�شالم مع الفل�شطينيني، واأو�شح 
يبعث  الأم����ر  ه���ذا  اأن  ب��داي��ت��ه  يف 

بر�شائل م�شو�شة يف اإ�شرائيل.
اأن����ه يف  واأ�����ش����ارت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اإىل 
الوقت الذي ت�شعي فيه الوليات 
املتحدة لإحياء حمادثات ال�شالم 
اأ�شبحت  الأو�����ش����ط،  ال�������ش���رق  يف 
لرئي�س  الئ���ت���الف���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
بنيامني  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال�������وزراء 
ن��ت��ن��ي��اه��و خ��ل��ي��ط��ا م���ن الأ����ش���وات 
التي ت�شدر ت�شريحات متناق�شة 

كل �شاعة يف بع�س الأحيان.
امل��راق��ب الأكرث  اإن���ه حتى  وق��ال��ت 
حت���م�������ش���ا ل���ع���م���ل���ي���ة ال���������ش����الم يف 
حمقا  يكون  قد  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ملدى  ن��ظ��را  ب��احل��رة،  ال�شعور  يف 
الرتباك الذي ظهرت به حكومة 
ما  اأو  ت��ري��ده،  م��ا  ب�����ش��اأن  نتنياهو 

تريد اأن تقوله ب�شوت عال.
وم�����ن ����ش���ور الرت�����ب�����اك ت���ل���ك ما 
القت�شاد  وزي���ر  ل�شان  على  ج��اء 
ن���ف���ت���ايل ب���ي���ن���ي���ت رئ���ي�������س ح���زب 
ال��ب��ي��ت ال���ي���ه���ودي وث���ال���ث اأق����وى 
عندما  الئ����ت����الف  يف  ���ش��خ�����ش��ي��ة 

عن  الفل�شطينيون  امل�����ش��وؤول��ون 
ا�شتيائهم من كالم بينيت، و�شدر 
املفاو�شات  �شوؤون  اإدارة  عن  بيان 
الفل�شطينية  التحرير  مبنظمة 
انتقد ب�شدة اخلالف يف احلكومة 

الإ�شرائيلية.
كتبت  اأي�����ش��ا  م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  ويف 
���ش��ح��ي��ف��ة ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز اأن 

مل  م��ا  احلكومة  م��ن  بالن�شحاب 
�شارمة  اإج���راءات  نتنياهو  يتخذ 

ب�شاأن منتقدي حل الدولتني.
ال�����ش��ح��ي��ف��ة يف ذك���ر  واأ����ش���ه���ب���ت 
ال��ت��ي �شدرت  ر���ش��ائ��ل الرت���ب���اك 
ع���ن ب��ع�����س ك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ني يف 
�شبب  م��ا  وه���و  نتنياهو،  ح��ك��وم��ة 
له بع�س احلرج. ويف املقابل عرّب 

ال��دول��ت��ني لل�شراع  اأن ح��ل  اأع��ل��ن 
يوؤيده  ال��ذي  الفل�شطينيني،  م��ع 
واأن  م�����ش��دود  ط��ري��ق  يف  نتنياهو، 
اإق��ام��ة دول��ة فل�شطينية  حم��اول��ة 
اأر���ش��ن��ا ق��د انتهت . وه��و ما  على 
ت�شيبي  ال���ع���دل  وزي������رة  اأغ�������ش���ب 
املفاو�شات  بقيادة  املوكلة  ليفني، 
م�����ع ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني، وه������ددت 

الفل�شطيني  الإ�شرائيلي  ال�شراع 
اإليه  ال��ن��ظ��ر  امل�����ش��ت��ع�����ش��ي مي��ك��ن 
اأولها  ال�����ش��راع��ات  م��ن  ك��ث��الث��ي��ة 
ال�شديدة  العداوة  احلال  بطبيعة 
بني الإ�شرائيليني والفل�شطينيني 
التي زادت ق�شوة على مدى عقود 
ح��ي��ث ي�����ش��ك��ك ك���ث���رون ع��ل��ى كل 
جانب يف مطالبة الآخر بالأر�س 
الوا�شلة بني نهر الأردن والبحر 
املتو�شط. والثاين ال�شدع العميق 
ب��ني ح��رك��ة ف��ت��ح وح��رك��ة حما�س 
العديد  ف�شل  ال��ذي  الفل�شطينية 
م����ن اج���ت���م���اع���ات امل�������ش���احل���ة يف 
داخل  ان�شقاق  هناك  وثالثا  راأب��ه 
اإ���ش��رائ��ي��ل ب�����ش��اأن م��ا اإذا ك���ان حل 
الدولتني مرغوبا اأو حتى ممكنا.

العام  الأم�����ني  اع��ت��رب  ذل����ك،  اىل 
لالأمم املتحدة بان كي مون انه يف 
وقت يت�شبب فيه العنف يف �شوريا 
الأو���ش��ط، فال  ال�شرق  بالتوتر يف 
النزاع  حل  ان  اإىل  التنبه  من  بد 
يبقي  الفل�شطيني-الإ�شرائيلي 

اأي�شاً اأولوية طارئة.
الجتماع  اإىل  ر���ش��ال��ة  ب��ان  ووج���ه 
ال�شالم  ع��م��ل��ي��ة  ل���دع���م  ال������دويل 
نقلها  الفل�شطينية-الإ�شرائيلية، 
ال�شيا�شية  لل�شوؤون  م�شاعده  عنه 
وقال  تارانكو،  فرنانديز  اأو�شكار 

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

لإ�شراك  خطط  ،ع��ن  البنتاغون  الأم��رك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  ك�شفت 
قوات  ويف  الأمامية  باجلبهات  قتالية  اأدوار  يف  كامل  ب�شكل  الن�شاء 
يف  ه��اغ��ل،  ت�شاغ  ال��دف��اع،  وزي���ر  وق���ال   .2016 ع��ام  بحلول  النخبة 
القيادات  خمتلف  من  تخطيطية  وثائق  جانب  اإىل  داخلية  مذكرة 
من  الأمركيني  بثقة  �شنحتفظ  باأننا  ثقة  على  اأزال  ل  الع�شكرية، 
جميع  يلبي  اأن  �شمان  نف�شه  الوقت  ويف  للن�شاء،  مواقع  فتح  خ��الل 
املطلوبة  املعاير  امل��واق��ع اجل��دي��دة،  ه��ذه  ال��ذي��ن يدخلون  الأع�����ش��اء 
تبقى  ال��وزارة  اأن  املذكرة،  واأ�شافت   . القتالية  القدرة  على  للحفاظ 
اأمكن وحتقيق مهامنا  اإذا  باإزالة جميع احلواجز اجلندرية  ملتزمة 
ال��وزارة عن خطط  وك�شفت   . والقادرين  املوؤهلني  املوظفني  باأف�شل 

من  عاماً  اخلا�شة،  العمليات  وقيادة  امل�شلحة  القوات  مبوجبها  تبداأ 
للياقة  معاير  و�شع  اإىل  تهدف  التي  العلمية  والدرا�شات  الأبحاث 
اأن تطبق ب�شكل موّحد  اأخ��رى ميكن  اإىل معاير  اإ�شافة  واختبارها، 
من دون تقلي�شها للن�شاء. وهذه اخلطوة تعني اأن حوايل 237 األف 
موقع ع�شكري مل تكن متوفرة للن�شاء ميكن اأن تفتح لهن بدءاً من 
التغيرات يف  بتنفيذ  قيام اجلي�س  2016، مع  يناير  الثاين  كانون 
�شيا�شته والتي و�شعها �شلفه، ليون بانيتا. وقالت جولييت بيلر، مديرة 
�شوؤون املوظفني يف البنتاغون، اإن هذه املواقع تت�شمن وظائف كانت 
حمظرة على الن�شاء ف�شاًل عن جميع املواقع الع�شكرية، من �شمنها 
امل�شاة، واملدرعات، والعمليات اخلا�شة مثل قوات النخبة التابعة مل�شاة 
البحرية الأمركية رينجرز ، وفرقة النخبة التابعة للقوات الربية 

الأمركية نايفي �شيلز التي مل تكن مفتوحة للن�شاء �شابقاً.

انتهاء مناورات الأ�ضد 
املتاأهب يف الأردن 

•• عمان-يو بي اأي:

انتهت ام�س مناورات الأ�شد املتاأهب 
بينها  دول���ة   19 فيها  �شاركت  ال��ت��ي 
ودول  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات  الأردن 
املوعد  قبل  وذل���ك  واأجنبية  عربية 
قيادة  واأع���ل���ن���ت   . ب���ي���وم���ني  امل����ق����رر 
ان��ه جرى  الأردن��ي��ة  امل�شلحة  القوات 
ع�شكري  مت���ري���ن  امل����ن����اورات  خ����الل 
الأردين  اجل��ي�����ش��ني  ب���ني  م�����ش��رتك 
طائرات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  والأم�����رك�����ي 
بحرية  م��ن��اورة  ج��ان��ب  اىل   16 اف 
البحرية  القر�شنة  مكافحة  حتاكي 
. و���ش��ارك ب��امل��ن��اورات ال��ت��ي ج��رت يف 
اململكة  ب��ج��ن��وب  ال���ق���وي���رة  م��ن��ط��ق��ة 
15 األف م�شارك منهم ثمانية اآلف 
اإ�شافة  ال��رت��ب  ك��اف��ة  ع�����ش��ك��ري م��ن 
ل�شبعة اآلف عن�شر مدين من اأجهزة 
من  حكومية  غر  ومنظمات  اأمنية 
عربية  دول  ع�شر  بينها  دول��ة   19
املتحدة  الوليات  اىل  هي،بال�شافة 
واإيطاليا  وفرن�شا  والت�شيك  وك��ن��دا 
وباك�شتان وبولندا وتركيا وبريطانيا 
ان  اأم��رك��ي  م�����ش��در ع�شكري  وق���ال 
البالد  �شتغادر  الأم��رك��ي��ة  ال��ق��وات 

خالل 48 �شاعة .

انفجار يدمر مركزًا 
لل�ضرطة يف بنغازي

•• بنغازي-ا ف ب:

وق���ع ان��ف��ج��ار ل��ي��ل اأم�����س الول يف 
اأدى   ، ليبيا  �شرق  بنغازي  مدينة 
اىل ت��دم��ر م��رك��ز ل��ل�����ش��رط��ة من 

دون اأن يلحق اإ�شابات.
وت�شبب الإنفجار الذي �شمع دويه 
يف اأحياء عدة باملدينة ، يف حتطيم 
بح�شب  جم��������اورة  حم������ال  زج�������اج 
���ش��ه��ود ع��ي��ان وك����ان امل��ب��ن��ى املدمر 
ح���ي احلدائق  ال�����ش��رط��ة يف  مل��رك��ز 
ب���ن���غ���ازي خ��ال��ي��ا مت���ام���ا حلظة  يف 
فران�س  م�شور  بح�شب  التفجر، 
مرات  املبنى  ا�شتهداف  ومت  بر�س 

عدة �شابقا بعبوات نا�شفة.
الثورة  م��ه��د  ب���ن���غ���ازي،  و����ش���ه���دت 
الراحل  الزعيم  الليبية �شد نظام 
 ،2011 ال��ع��ام  يف  ال��ق��ذايف  معمر 
اغتيالت  وم���وج���ة  ع���دة  ه��ج��م��ات 

خالل ال�شهر املا�شية.
ال��ه��ج��م��ات اىل  تن�شب  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
امل��ج��م��وع��ات امل��ت�����ش��ددة، ع��ل��ى غرار 
القن�شلية  �شهدته  ال��ذي  الهجوم 
ايلول-�شبتمرب   11 المركية يف 
امل��ا���ش��ي وا���ش��ف��ر ع��ن م��ق��ت��ل اربعة 
كري�س  ال�شفر  بينهم  امركيني 

�شتيفنز.
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العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2353 ت  جتر -م ر- ت-اأظ (
المارات  .ذ.م.م اجلن�شية:  �س  روي�س  ابوظبي  بارول  �شركة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : اورينتل ام اي ا�س لوج�شتك�س  بي تي اي ال تي دي اجلن�شية: 
المارات    املطلوب اعالنه: اورينتل ام اي ا�س لوج�شتك�س  بي تي اي ال تي 
بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  دي 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1921 جت كل- م ت- ب- 
املوافق 2013/7/3 موعدا لنظر طلب  الربعاء  يوم  اأظ وحدد لنظره جل�شة 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله،   

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2353 ت  جتر -م ر- ت-اأظ (
المارات  .ذ.م.م اجلن�شية:  �س  روي�س  ابوظبي  بارول  �شركة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : اورينتل ام اي ا�س لوج�شتك�س  بي تي اي ال تي دي اجلن�شية: 
المارات املطلوب اعالنه: �شفينة احلمولة او ام ال 3653 اجلن�شية: المارات    
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ت-  م  كل-  جت   2011/1921 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر 
فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/3 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة 
مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر 
تفاديا  اعاله،    ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/775 ت  عمل -م ع- ت-اأظ (
�شده  املنفذ  الهند   اجلن�شية:  �شوداكاران  الث  �شوجيث  التنفيذ/  طالب 
المارات   اجلن�شية:  ابوظبي  فرع  ذ.م.م  والفواكه  للخ�شار  اطل�س  �شركة   :
ابوظبي  فرع  ذ.م.م  والفواكه  للخ�شار  اطل�س  �شركة  اعالنه:  املطلوب 
بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/321 عم جز- م ع -ب- 
اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -  الكائنة 
اعاله،    ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/585   جت جز  - م ر - ب- ع ن

مدعي/بيت الرتاث لعمال النجارة بوكالة حممد �شليم اجلن�شية: المارات   
مدعي عليه: موؤ�ش�شة اجلزيرة للمطابخ اجلن�شية:المارات مو�شوع الدعوى: 
للمطابخ  اجلزيرة  موؤ�ش�شة   / اعالنه  املطلوب  درهم    5000 مببلغ  مطالبة   
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  اجلن�شية:المارات    عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/23 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  املركز  الكائنة   - البتدائية  العني 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/559   مد جز  - م ر - ب- ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة موف كار لتاجر ال�شيارات بوكالة ه�شام العربي اجلن�شية: المارات 
مدعي عليه: غامن علي �شعيد علي ال�شام�شي اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
مطالبة مببلغ 300 درهم   املطلوب اعالنه / غامن علي �شعيد علي ال�شام�شي اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/6/25 موعدا  املوافق  الثالثاء  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
              اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/155   عم جز  - م ر - ب- ع ن

�شركة  عليه:  مدعي  افغان�شتان  اجلن�شية:  جان  اهلل  ب�شم  جان  مدعي/غازي 
املطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  النجاح 
العامة  للمقاولت  النجاح  /�شركة  اعالنه  املطلوب  العمالية  بامل�شتحقات 
املدعي  ان  حيث  الوقف(  من  بالن�شر)تعجيل  عنوانه:  المارات    اجلن�شية: 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/6/16
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
              اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/660   جت جز  - م ر - ب- ع ن

مدعي/حممد با�شط مياه مينات اجلن�شية: بنغالدي�س   مدعي عليه: حممود 
ال�شيد ابراهيم النجار اجلن�شية: م�شر  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مبلغ 
25580 درهم املطلوب اعالنه /حممود ال�شيد ابراهيم النجار اجلن�شية: م�شر   
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية 
- الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعالن رقم   2013/129 بالن�سر

املدعى : موؤ�ش�شة جنمة ال�شهباء لدارة العقارات   املطلوب اعالنه: لونيال 
جالي�شيا ديال كروز العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة 
فانت  ل��ذا  لنظرها  امل��واف��ق 2013/7/8 موعدا  الثنني  ي��وم  وح��دد  اع��اله 
اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
مذكرة  اي��داع  معتمد،وعليك  وكيل  اوبوا�شطة  �شخ�شيا  العني  يف  الكائنة 
بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم التح�شر وذلك خالل خم�شة 

ايام من تاريخ ت�شلم العالن. 

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  592/ 2013 -عمايل - م ع - �س- اأظ

امل�شتاأنف : عمر عيد قا�شم ابو �شعيليك اجلن�شية: الردن  امل�شتاأنف عليه:كويك 
�شيف ملكافحة احلريق اجلن�شية: المارات   مو�شوع ال�شتئناف : تعديل احلكم 
المارات   اجلن�شية:  احلريق  ملكافحة  �شيف  اعالنه/كويك  املطلوب  امل�شتاأنف 
العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  -ب-  ع  م  جز-  عم   2013/268
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/6/24
الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/335   جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ هدى يو�شف علي الن�شاري  اجلن�شية: المارات مدعى عليه: بنك ابوظبي  
الوطني واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 
2905020 درهم و تعوي�س مببلغ وقدره 13550020 درهم     املطلوب اعالنه / حمد 
حمدد   غر  اجلن�شية:  العمرة  علي  ح�شني  علي  ورثة  من  العمرة  ح�شني  علي 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
الثنني املوافق 2013/7/08 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1580   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ �شوفيان راري يو�شف علي اجلن�شية: بنغالدي�س   مدعى عليه: مطعم اجرا 
وخدمات متوين ميثلها/علي خليفة علي را�شد الدرمكي اجلن�شية: المارات   مو�شوع 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /  مطعم اجرا وخدمات متوين ميثلها/
علي خليفة علي را�شد الدرمكي اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/285   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ جمال �شعيد �شالح النعيمي اجلن�شية: المارات مدعى عليه: نافني 
املطلوب  الدعوى: ندب خبر  الهند مو�شوع  �شا�شيدهاران اجلن�شية:  �شيكو 
اعالنه /   نافني �شيكو �شا�شيدهاران اجلن�شية: الهند   عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/8
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�شكر 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2011/1687   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ح�شني  وفاء  ل�شاحبتها/  البناء  مواد  وجتارة  ل�شتراد  ال�شالم  بيت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
عليه:  مدعى  المارات   اجلن�شية:  عيدة  ابو  ابراهيم  احمد  وميثلها/كرم  احمد  حممد 
احلمادي  احمد  ح�شن  عبداهلل  /احمد  ول�شاحبها  العامة  للمقاولت  الظهران  موؤ�ش�شة 
املطلوب  درهم   664.800 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون 
اعالنه /   موؤ�ش�شة الظهران للمقاولت العامة ول�شاحبها /احمد عبداهلل ح�شن احمد 
احلمادي   اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر)بورود التقرير (  حيث ان املدعي اقام 
لنظر  املوافق 2013/6/26 موعدا  الربعاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2011/727   مد  جز- م ر-ب- اأظ

مدعي/ بدر م�شعان رم�شان اجلن�شية: �شوريا مدعى عليه: يو�شف �شالح علي 
مثنى اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: تعوي�س 80.000 درهم املطلوب 
اعالنه /  يو�شف �شالح علي مثنى اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر)بورود 
املحكمة يوم  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  التقرير( حيث 
الثنني املوافق 2013/7/1 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة حمكمة ابوظبي البتدائية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة املدنية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/335   جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ هدى يو�شف علي الن�شاري  اجلن�شية: المارات مدعى عليه: بنك ابوظبي  
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره  المارات مو�شوع  الوطني واخرون اجلن�شية: 
2905020 درهم و تعوي�س مببلغ وقدره 13550020 درهم املطلوب اعالنهم / 1- زيد 
ح�شني علي العمرة من ورثة �شعد ح�شني علي العمرة 2- حممد ح�شني علي العمرة 
�شعد  ورثة  العمرة من  علي  لطيفة ح�شني   -3 العمرة   علي  �شعد ح�شني  ورثة  من 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  حمدد   غر  اجلن�شية:  العمرة   علي  ح�شني 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/08 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/840 احوال �سخ�سية

العنوان:  اجلن�شية  اوزبك�شتان  جافورفا-  ن�شيبه  عليها:  املحكوم  اىل 
بالن�شر - نعلمك انه بتاريخ املوافق 17/يونيو/2013 قد حكمت عليك 
هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح  / عامر بديع فاحت بالآتي 
: باثبات ح�شانة البنت )عال( لوالدها املدعي ويتحمل الطرفان الر�شوم 
وامل�شاريف منا�شفة بينهما .حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما 
وختم  بتوقيعي  �شدر  امل�شتند.  هذا  لت�شلمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

املحكمة بتاريخ 2013/6/19م.
    خالد �سعيد الرا�سدي
                                                                              قا�سي حممد ابوظبي البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1809  عمايل جزئي                              
ان  الظبي للمقاولت   جمهول حمل القامة مبا  املدعى عليه /1-  اىل 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ن�شر    علي  يون�س  احمد   / املدعي 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10967 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. 
رقم ال�شكوى )2013/144173(.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/6/27 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/285 ت  عام -م ر- ت-ع ن (
اجلن�شية:المارات    ال�شيارات  لتاجر  غنتوت  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:   املطلوب  �شوريا  اجلن�شية:  اخلالد  علي  عبدالبا�شط   : �شده  املنفذ 
بالن�شر مبا ان طالب  عبدالبا�شط علي اخلالد اجلن�شية: �شوريا    عنوانه: 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1293 
مد جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/15 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -العني  التنفيذ 

لتنفيذ ال�شند اعاله،   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/217 ت  جتر -م ر- ت-ع ن (
طالب التنفيذ/ بهرام حممد ر�شائي  اجلن�شية: ايران املنفذ �شده : حممد 
حممد  اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  الكعبي  هالل  حممد  عبداهلل 
ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  الكعبي  هالل  حممد  عبداهلل 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع   - ر-ب  م  كل-  جت   2012/547
2013/7/31 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -العني  التنفيذ  بادارة  الوىل 
وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله،   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  173/ 2013 -جتاري - م ر - �س- ع ن

احمد  عليه:رافت  امل�شتاأنف  �شوريا  اجلن�شية:  �شاهني  فهد  ماهر   : امل�شتاأنف 
حموده اجلن�شية: �شوريا   مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم بقيمة 109250درهم  
املطلوب اعالنه/رافت احمد حموده اجلن�شية: �شوريا   العنوان: بالن�شر مبا ان 
امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/581 جت كل- م ر-ب 
- ع ن   وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 لذا فانت مكلف 
ا�شتئناف العني  الدائرة الوىل حمكمة  ال�شاعة 9.30 �شباحا امام  باحل�شور 
الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

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

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

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  100/ 2013 -عمايل - م ر - �س- ع ن

امل�شتاأنف : نظام الدين نعيم الدين اجلن�شية: بنغالدي�س   امل�شتاأنف عليه:رد هارت 
انرتنت كافيه يف �شخ�س ممثلها القانوين  اجلن�شية: المارات  مو�شوع ال�شتئناف : 
ا�شتئناف احلكم رقم 2012/1197 عم جز - م ر-ب- ع ن/ املطالبة مب�شتحقات عمالية  
اجلن�شية:  القانوين   ممثلها  �شخ�س  يف  كافيه  انرتنت  هارت  اعالنه/:رد  املطلوب 
ان  مبا  الثانية(   للمرة  بالن�شر  �شده  امل�شتانف  بالن�شر)لعالن  العنوان:  المارات  
امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1197 عم جز- م ر-ب - ع ن   
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/30 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الداري  املركز  الكائنة-  العني  ا�شتئناف  حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   9.30
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

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

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

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعالن رقم   2013/125  بالن�سر

املدعى : موؤ�ش�شة جنمة ال�شهباء لدارة  العقارات   املطلوب اعالنه: 
حبيبة مرا�شا العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة 
امل��واف��ق 2013/7/8 م��وع��دا لنظرها لذا  اع��اله وح��دد ي��وم الث��ن��ني 
املنازعات  امام جلنة ف�س  ال�شاعة 12 ظهرا  باحل�شور  فانت مكلف 
اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا اوبوا�شطة وكيل معتمد،وعليك 
ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم التح�شر 

وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم العالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/682   جت جز  - م ر - ب- ع ن

عليه:  مدعي  المارات    اجلن�شية:  رمنكال  �شالح  ح�شن  حممد  مدعي/طه 
المر في�شل عبداحلميد �شاهني اجلن�شية: م�شر مو�شوع الدعوى: مطالبة 
عبداحلميد  في�شل  /المر  اعالنه  املطلوب  درهم   100000 مببلغ   مالية 
�شاهني اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  املركز  الكائنة   - البتدائية  العني 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/396  ح  نف�س- م ر-ب- اأظ

اىل املدعى عليه/روجيه مي�شال �شعد م�شطفى- فل�شطيني اجلن�شية العنوان: بالن�شر 
نعلمك انه بتاريخ 17/يونيو 2013 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
اعاله مبثابة احل�شوري : 1- بتطليق املدعية نور هايفا داى من زوجها املدعى عليه 
روجيه مي�شال �شعد م�شطفى طلقة بائنة للغيبة ل حتل له ال باذنها وبعقد ومهر 
جديدين، وعلى املدعية اح�شاء عدتها على الوجه ال�شرعي من تاريخ �شرورة حكم 
التطليق باتا. 2- باثبات حق املدعية يف ح�شانة ولديها من املدعى عليه ) وليد ، وائل( 
3- بالزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف.   حكما قابال لال�شتئناف خالل الجل 

املقرر قانونا.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/19م.
حمد م�سبح الكتبي
                                                                              قا�سي حممد ابوظبي البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• الفجر – خرية ال�شيباين:

اأبــواب  داخــل  املجتمعات  اأقامت  كّلما 
مو�شدة وظلت املعلومة �شجينة الغرف 
والّنور،  رف  ال�شّ من  ممنوعة  املغلقة 
لت�شفي  الإ�شاعة  جتارة  وانتع�شت  اإّل 
هذا  واقـــع  على  الغمو�س  مــن  مــزيــدا 
فهم  �شعوبة  ويزيد  ذاك،  اأو  املجتمع 
والقوانني  الآليات  وا�شتيعاب  طبيعته 
فيه  يــدور  ما  وحقيقة  حتــّركــه،  التي 
الإ�ــشــاعــة،  اأّن  ومــعــلــوم   . حـــراك  مــن 
كثري  يف  مغالطات  مــن  ت�شتبطنه  ومــا 
يكتفي  ل  فــّتــاك  �شالح  ــان،  ــي الأح مــن 

بت�شوي�س الروؤية، واإّنا قد ي�شنع ما�شي 
وي�شعها  باأكملها  �شعوب  مب�شري  ويعبث 
اإ�شاعة  من  فكم  املجهول..  حافة  على 

كانت مبثابة ال�شّم الّزعاف.
ــي مـــع ما  ــامل ــع تــلــك حـــال الإعــــــالم ال
حيث  ال�ّشمالّية،  كوريا  داخــل  يجري 
ال�شياج  املالحظني،  جّل  ح�شب  يحول، 
الذي تقيم فيه دون معرفة  احلديدي 
حقيقة الأو�شاع هناك، وتطلق العنان 
والأ�شكال،  الألــوان  كل  من  لل�شائعات 
ــس من  ــ� ــي ومتــنــع تــبــيــان اخلــيــط الأب
اليقني  اخلرب  فرز  اأي  الأ�شود،  اخليط 

من حمالت الت�شوية.

اعتقال م�ضتبهني يف اإحراقهما م�ضجدًا بربيطانيامبارك يعترب تنحيه حقنًا للدماء
•• لندن-يو بي اأي:

اعتقلت ال�شرطة الربيطانية رجلني يف ال� 20 وال�37 من العمر، 
لالإ�شتباه بتورطهما يف ا�شرام النار مب�شجد يف مدينة غلو�شرت 
مبقاطعة غلو�شرت�شاير. وقالت هيئة الإذاعة الربيطانية )بي 
زالت  وم��ا  اأم�س  الرجلني  اعتقلت  ال�شرطة  اإن  ام�س  �شي(،  بي 
امل�شجد.  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  ب��ع��د  التحقيق،  ذم���ة  ع��ل��ى  حتتجزهما 
واأ�شافت اأن جمهولني �شكبوا كمية من البنزين على باب م�شجد 
النور، مبدينة غلو�شرت، واأ�شرموا النار فيه، والتقطت كامرات 
املغلقة الهجوم  التلفزيونية  الدوائر  التي تعمل بنظام  املراقبة 
وو�شف قادة اجلالية الإ�شالمية مبدينة غلو�شرت الهجوم على 
م�شجد النور باأنه حمبط ، وتعهدوا باأنهم لن ي�شمحوا ملثل هذه 

التجاوزات بخلق انق�شام يف املجتمع باملدينة .

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأكد الرئي�س امل�شري ال�شابق ح�شني مبارك، اإنه تنحى عن 
ال�شلطة حفاظاً على اأرواح املواطنني، واأنه كان مبقدوره اأن 
ي�شتمر يف احُلكم. ونقلت �شحيفة الوطن امل�شرية ال�شادرة 
ام�س الأربعاء، عن مبارك، قوله لقد تنحيت عن ال�ُشلطة 
ال�شتمرار  مب���ق���دوري  وك����ان  ال��ن��ا���س  اأرواح  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً 
ف��ى احل��ك��م يف ف��رباي��ر 2011 . واأ���ش��اف م��ب��ارك اأن���ه مل 
امل�شر  ال�شابق  الدفاع  وزي��ر  طنطاوي  امل�شر  باإقالة  يقم 
الثورة، حتى ل يظن  اأي��ام  حممد ح�شني طنطاوي خالل 
بال�شالح  النا�س  الأوام��ر ب�شرب  تنفيذ  اأنه رف�س  البع�س 

اأكد مبارك  الإلكرتوين، فقد  وتبثها �شوتياً عرب موقعها 
اأن اجلي�س امل�شري بخر، وفيه اأبطال، واأولدنا زي الفل.. 
عندهم اأ�شلحة متطورة، واإحنا ا�شتغلنا على ده كتر، جبنا 
واإحنا  بيالعبونا،  الأم��ري��ك��ان  وك��ان  الأ�شلحة  اأح��دث  لهم 
م�شر  يف  اجلي�س  م��ن  اأغ��ل��ى  مفي�س  لأن  ك��ت��ر،  لعبناهم 
وحول راأيه بحالة ال�شيق ال�شعبي من اأداء جماعة الإخوان 
اختاروهم وعن  اللي  امل�شريون  ُهم  مبارك  قال  امل�شلمني، 
احتمالت ا�شتمرار الإخوان امل�شلمني يف حكم م�شر، اأجاب 
الرئي�س امل�شري ال�شابق باقت�شاب قائاًل واهلل م�س عارف ، 
فيما علَّق على اجلولت اخلارجية التي يقوم بها الرئي�س 

احلايل حممد مر�شي بقوله )اأهو بيتف�شح(.

�شح،  يوزنها  لزم  ال��واح��د  دي  الأم���ور  ق��ائ��اًل  وا�شتطرد   ،
ولن  قومي،  بطل  اإن��ه  قالوا  لكانوا  وقتها  اأقلته  كنت  وان 
الع�شكري معي يف يناير الآن.  اأحتدث عن موقف املجل�س 
الرئي�شية يف  امليادين  اإىل  وكان ماليني امل�شريني خرجوا 
يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون   25 ث��ورة  خ��الل  املحافظات  غالبية 
 11 يف  ال�شلطة  عن  مبارك  تنحي  اإىل  اأدى  ما   ،2011
�شباط-فرباير من العام نف�شه، وت�شليم اإدارة �شوؤون البالد 
حممد  امل�شر  برئا�شة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  للمجل�س 

ح�شني طنطاوي.
اأكدت امتالكها ت�شجيالت  التي   ، ووفقاً ل�شحيفة الوطن 
�شوتية ملبارك �شتقوم بن�شرها تباعاً عرب الن�شخة الورقية 

الدراما، ما  اآخر ف�شول هذه  من 
مّت تداوله يف و�شائل اإعالم عاملية 
ال�شمالية  ك���وري���ا  ق���ي���ادة  اأّن  م���ن 
اأملانيا  ن���وذج  ت�شتلهم  اأن  ق���ررت 
من  للخروج  وت�شتن�شخه  الّنازّية 

اأزمتها القت�شادية اخلانقة.
الزعيم  جن���ل  اأون،  ج���ون���غ  ك��ي��م 
النازي اأدولف هتلر : هذا الّن�شب 
انت�شر على �شبكة الإنرتنت كالنار 
برقية  اأك��دت  اأن  منذ  اله�شيم،  يف 
اأن زعيم كوريا ال�شمالية وّزع كتاب 
كفاحي على اأقرب معاونيه ليكون 
اقت�شاد  لإح���ي���اء  اإل���ه���ام  م�����ش��در 
الكتفاء  وحت��ق��ي��ق  ي���ان���غ  ب��ي��ون��غ 
يتوقف  الذاتي، ومن حلظتها مل 

�شيل املقارنات. 
وتقول الرواية، اأن الزعيم ال�شباب 
عالية الذي تلقى تعليمه �شوي�شرا 
ميالده  ع��ي��د  مبنا�شبة  ط��ب��ع  ق��د 
هتلر يف  ك��ت��ّي��ب  م��ن  ن�شخة  م��ائ��ة 
ج��ان��ف��ي امل��ا���ش��ي، ح�����ش��ب م��ا نقله 

هذا الإطار يقول برو�س كلينغر، 
 ، اإي���ه  اأي  �شي  يف  ال�شابق  اخل��ب��ر 
باملقارنة، فاإّن الحتاد ال�شوفياتي 

كان ُيقراأ وكاأّنه كتاب مفتوح .
املقارنات  ت��ت��وا���ش��ل  الأث����ن����اء  يف 
وتلقي  ال�شمولية،  الأن��ظ��م��ة  م��ع 
الأ�شود  ال�شندوق  على  بظاللها 

الكوري ال�شمايل..!
امل نقل يف البداية اأّن الإ�شاعة �شّم 
زعاف..وان ال�ّشفافية تبقى اأجنع 

لقاح للنجاة من م�شاعفاتها..!

�شونغ،  ايل  كيم  �شاحة  جلنوده يف 
وعلى  ان��ه،  اإّل  العا�شمة،  قلب  يف 
ف��ان كوريا  ال��ن��ازي��ة،  اأمل��ان��ي��ا  عك�س 
ح  يو�شّ تو�شعّية  لي�شت  ال�شمالية 

اخلبر مايرز.
مّرة  ت��ك�����ش��ف،  ال��ق�����ش��ي��ة،  ه���ذه  اإن 
اأخ�������رى، ���ش��ع��وب��ة ال���و����ش���ول اإىل 
معلومات موؤكدة لكوالي�س الّدول 
الأك����رث ع��زل��ة يف ال��ع��امل. وحتّذر 
اأجهزة ال�شتخبارات واخلرباء من 
التاأكيدات املت�شّرعة واجلذابة. ويف 

، يديره  اإخباري الكرتوين  موقع 
ال�شمالية.  ك��وري��ا  م��ن  من�شّقون 
وي���وؤك���د امل��وق��ع ن��ق��ال ع��ن م�شدر 
كوري �شمايل يف ال�شني مل يك�شف 
عن هويته، اأّن كيم جونغ اأون بعد 
اأن اأ�شار اإىل اأن هتلر كان قادرا على 
اإعادة بناء اأملانيا بعد فرتة وجيزة 
م���ن ال���ه���زمي���ة يف ن��ه��اي��ة احل���رب 
بدرا�شة  اأم�����ر  الأوىل،  ال��ع��امل��ي��ة 
اإىل  ودع��ا  الثالث،  للرايخ  معّمقة 

ا�شتخال�س درو�س عملّية منه . 
وال��ت��ي ل   ، امل��ث��رة  ال�شائعة  ه���ذه 
مي��ك��ن ال���ت���اأك���د م���ن ���ش��ّح��ت��ه��ا يف 
جمموعة  رّوج��ت��ه��ا  ال��وق��ت،  نف�س 
من الكوريني ال�شماليني الفارين 

جوجن  كيم  جنل  اأن  مبا  البع�س، 
ايل جعل من التنمية القت�شادية 
ت��ول��ي��ه من�شبه يف  م��ن��ذ  اأول��وي��ت��ه 
اأّن  ول����ش���ك   .2011 دي�����ش��م��رب 
ال��ن��ج��اح الق��ت�����ش��ادي ال��ب��اه��ر يف 
اأملانيا التي حققت الكتفاء الذاتي 
يف ث��الث��ي��ن��ات ال��ق��رن امل��ا���ش��ي قد 
تدفع اإىل احللم نظاما يقوم على 
التي  الإي��دي��ول��وج��ي��ة   ، زوت�����ش��ي��ه 
ب��دوره��ا الك��ت��ف��اء الذاتي  مت��ّج��د 
ال��ق��وم��ي. وع��ل��ى غ���رار هتلر، فان 
ال��ث��ال��ث يف ���ش��الل��ة ك��ي��م، ي��اأم��ل يف 
طفرة اقت�شادية لتمويل براجمه 
خ�شو�شا  الطموحة،  الع�شكرية 
النووية وحتدي املجتمع الدويل.

ولكنها  احل����دي����دي،  ال��ن��ظ��ام  م���ن 
وج�������دت �����ش����داه����ا ع���ل���ى اأع����م����دة 
كوريا  يف  امل��ح��اف��ظ��ة  ال�����ش��ح��اف��ة 
وقت  يف  تناقلتها،  التي  اجلنوبية 
ال�شمال  ت�شهد فيه العالقات بني 
���ش��دي��دا. انت�شار  ت��وت��را  واجل��ن��وب 
غ�شب  اأث��ار  الكثافة  بهذه  اخل��رب 
جهاز الّدعاية يف بيونغ يانغ الذي 
ُق���ّف���ازات���ه. ويف خطوة  ت��خ��ّل��ى ع��ن 
الأنباء  وكالة  ن��ّددت  معتادة،  غر 
الأربعاء  اأم�����س  للنظام  الر�شمية 
بعملية الت�شهر والكذب متوّعدة 
ب���امل���وت ل��ل��ح��ث��ال��ة ال��ب�����ش��ري��ة التي 
وهتلر..  كيم  اخل���رب.   وراء  تقف 
تغوي  قد  ؟ مقارنة  املعركة  نف�س 

ومع ذلك، فان اخلرباء يف ال�شوؤون 
الكورية ال�شمالية لي�شوا مقتنعني 
ال�شياق  ه��ذا  ويف  ال�شائعة.  ب��ه��ذه 
املخت�س  م���اي���رز  ب����راي����ان  ي���ق���ول 
ال�شمالية  ال��ك��وري��ة  ال��دع��اي��ة  يف 
ا�شّك  اأنا  الفرن�شية،  ملجلة لوبوان 
يف الأم�����ر. ه���ذه امل��ج��م��وع��ات من 
ال�شماليني  ال��ك��وري��ني  املن�شقني 
ما  واإذا  ال��دع��اي��ة،  اإىل  ح��اج��ة  يف 
مائة  اإىل  كفاحي  كتاب  توزيع  مت 
اأقرب املتعاونني لكيم فقط ، كيف 
الو�شول  املن�شقني  ل��ه��وؤلء  اأمكن 
مبا  احل�شا�شة  املعلومة  ه��ذه  اإىل 

اأّنهم خارج البالد؟ . 
الأ����ش���ت���اذ الأم���ري���ك���ي م���ن جامعة 

ب����و�����ش����ان، ب���راي���ان  دون���غ�������ش���ي���و يف 
املرجع  ال��ك��ت��اب  م���وؤل���ف   ، م���اي���رز 
العرق النقّي اأبرز يف بحوثه اأوجه 
العقيدة  ب��ني  والتطابق  الت�شابه 
�شونغ  اإي������ل  ك���ي���م  اأ���ش�����ش��ه��ا  ال���ت���ي 
ثالثينات  يف  الفا�شية  والأن��ظ��م��ة 
نظام  خ��ا���ش��ة   ، امل���ا����ش���ي  ال���ق���رن 
مايرز  ويقول  الع�شكري.  اليابان 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان��ت��م��ائ��ه للعامل 
على  يقوم  نظام  فانه   ، ال�شيوعي 
املتطرف  ال��ي��م��ني  اأي��دي��ول��وج��ي��ة 
للجي�س  الأول�����وي�����ة  ف�����ش��ي��ا���ش��ة   .
ال���ت���ي ر���ش��م��ه��ا ك���ي���م ج���ون���غ اي����ل، 
لنظام  الع�شكري  ال��ط��اب��ع  دّع��م��ت 
ال�شخمة  امل�شرات  تنظيم  يحب 

لغز جديد يف ال�شندوق الأ�شود الكوري ال�شمايل

هل حّقًا لب�س كيم جونغ اأون بّزة الّنازي اأدولف هتلر..؟

مقتل 5 �شرطيني اأفغان ولندن تن�شم للمحادثات مع طالبان 

كابول تعلق مفاو�ضات املعاهدة الأمنية مع وا�ضنطن 
•• عوا�شم-وكاالت:

قتل 5 عنا�شر من ال�شرطة الأفغانية، بعد اأن اأطلق زميل لهم 
النار عليهم بولية هلمند جنوب البالد، يف حني اأعلنت وزارة 
ال�شاعات  يف  اأمنية  بعمليات  طالبان  من  مقتل21  الداخلية 
ال�24 املا�شية ويف الثناء اأعلنت كابول، ام�س الأربعاء، تعليق 
املفاو�شات مع وا�شنطن حول املعاهدة الأمنية امل�شرتكة، ب�شبب 
واأف��ع��ال��ه��ا حول  وا�شنطن  اأق����وال  ب��ني  التناق�س  اإن���ه  ق��ال��ت  م��ا 
عملية ال�شالم مع حركة طالبان، وذلك قبيل املحادثات املقررة 
اخلمي�س  ال��ي��وم  باحلركة  وق��ي��ادات  اأمركيني  م�شوؤولني  ب��ني 
يف ال��دوح��ة. وق��ال مكتب جمل�س الأم��ن القومي الأف��غ��اين يف 
نظراً  اإن��ه  الإلكرتونية،  الأفغانية  خاما  �شحيفة  ن�شرته  بيان 
للتناق�س بني اأفعال الوليات املتحدة والت�شريحات التي اأدلت 
الأفغانية  احلكومة  علقت  ال�����ش��الم،  بعملية  يتعلق  م��ا  يف  بها 
املفاو�شات التي جتري حالياً يف كابول بني الوفدين الأفغاين 
وق���ال م�شوؤول  الثنائية  الأم��ن��ي��ة  امل��ع��اه��دة  ب�����ش��اأن  والأم���رك���ي 

اإن  لل�شحيفة،  ا�شمه  ع��ن  الك�شف  رف�س  الرئا�شي  الق�شر  يف 
املحادثات عّلقت على اإثر افتتاح مكتب �شيا�شي لطالبان يف قطر 
وهو اأمر عار�شته احلكومة الأفغانية. وكان الرئي�س الأفغاين 
م��ن املجل�س الأف��غ��اين الأعلى  اأن وف���داً  اأع��ل��ن  ك����رزاي،  ح��ام��د 
لإج��راء حمادثات مع عنا�شر من  لل�شالم �شيزور قطر قريباً 
طالبان وذلك قبل �شاعات من افتتاح احلركة مكتباً �شيا�شياً يف 
العا�شمة القطرية. واأعلن املتحدث با�شم احلركة، املال حممد 
نعيم، يف موؤمتر �شحايف بالدوحة افتتاح املكتب ال�شيا�شي بهدف 
واإقامة  الإح��ت��الل  واإن��ه��اء  اأفغان�شتان  يف  ال�شيا�شي  احل��ل  دع��م 
حكومة عادلة لل�شعب الأفغاين وقال نعيم اإن احلركة ل تريد 
اأرا�شيها ،  اأخ��رى انطالقاً من  باأرا�شي دول  اأذى  اأي  اأن تلحق 
اآخرين، وهي �شروط  اأفغان  املحادثات مع  واأنها منفتحة على 
م�شبقة و�شعتها الوليات املتحدة لفتح مكتب �شيا�شي للحركة 
يف الدوحة. وك�شف م�شوؤولون كبار يف اإدارة الرئي�س الأمركي، 
عن  ممثلني  �شيلتقون  اأمركيني  موفدين  اأن  اأوب��ام��ا،  ب���اراك 
حركة طالبان يف الأيام القليلة املقبلة بالعا�شمة القطرية، يف 

�شابقة هي الأوىل من نوعها، لبدء مفاو�شات بهدف التو�شل 
اأن  تقارير،  وذك��رت  اأفغان�شتان.  يف  للحرب  �شلمية  ت�شوية  اإىل 
املحادثات �شتجري غداً اخلمي�س يف قطر من دون وجود ممثلني 
اإن  قالوا  اأمركيني  م�شوؤولني  اأن  اإّل  الأفغانية،  احلكومة  عن 
الرئي�س كرزاي واملجل�س  اإىل  العملية لحقاً  وا�شنطن �شت�شّلم 
اأن  ميل  ديلي  ذكرت �شحيفة  ذلك،  فيغ�شون  لل�شالم.  الأعلى 
بريطانيا �شتن�شم اإىل الوليات املتحدة لإجراء حمادثات �شالم 
مع حركة طالبان، يف اطار ما اعتربته امل�شاعي الرامية لإنهاء 
من  اأك��رث  وكّلفها  عاماً   12 منذ  اأفغان�شتان  يف  الدائر  القتال 
400 جندي. وقالت ال�شحيفة اإن رئي�س الوزراء الربيطاين 
ب��اأن لندن  اأّي���د اخل��ط��وة الم��رك��ي��ة وك�شف  ديفيد ك��ام��رون، 
منخرطة ب�شكل كامل يف هذه العملية منذ عامني، فيما حّذر 
اأن املفاو�شات مع  نواب يف حزب املحافظني الذي يتزعمه من 
طالبان ميكن اأن تقود اإىل اعادة جنوب اأفغان�شتان اإىل احلركة 
بعد اأن تبني اأن مقاتلني معتقلني منها �شيتم اطالق �شراحهم 

كبادرة لبناء الثقة خالل املحادثات.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

يجمع املراقبون يف الغرب على ف�شل 
قمة جمموعة الثماين يف التفاق 
قادة  واكتفاء  ال�شوري،  امللف  حول 
ب��ب��ي��ان ف�شفا�س  ال��ك��ربى  ال����دول 
ولكنه  لل�شالم،  موؤمتر  اإىل  يدعو 
الرئي�شية  ال��ق�����ش��اي��ا  جميع  ت���رك 

حلّل ال�شراع الّدموي معّلقة.
ول����ئ����ن ح���ّم���ل���ت ب���ع�������س ال�����ّدوائ�����ر 
ال��غ��رب��ّي��ة م�����ش��وؤول��ّي��ة الإخ��ف��اق اإىل 
ع��ل��ى رف�س  رو����ش���ي���ا لإ�����ش����راره����ا 
ك���ل امل���ق���رتح���ات، وا���ش��ت��م��راره��ا يف 
ف��ان بع�س  ال�����ش��وري،  النظام  دع��م 
اأّن ع��م��ل��ّي��ة يّل  اأك�����دوا  امل��الح��ظ��ني 
الذراع ب�شان امل�شالة ال�شورّية، التي 
لندن  منها يف  ف�شل جديد  ج��رى 
الكبار،  الثمانية  اجتماع  مبنا�شبة 
مل تنته بالتعادل واإّنا �شّجلت فوز 
قي�شر الكرملني فالدمير بوتني 

بالّنقاط. 
الرو�شي  ال���رئ���ي�������س  و����ش���ل  ل���ق���د 

ب���وت���ني م����ع����زول اإىل  ف����الدمي����ر 
حتا�شره  الثماين،  جمموعة  قّمة 
الن���ت���ق���ادات م��ن ك��ل اجل���ه���ات، اإّل 
انه جنح يف النهاية يف اإحالة خيار 
على  ال�شوريني  املتمردين  ت�شليح 
ال�����رّف، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان���ه كان 
بعد  املا�شي،  الأ�شبوع  دارة  ال�شّ يف 
امل��ت��ح��دة للمقرتح  ال���ولي���ات  دع���م 

الفرن�شي الربيطاين.
يف امل��ق��اب��ل، ك��ان اأع�����ش��اء جمموعة 
على  بح�شولهم  ���ش��ع��داء  ال��ث��م��اين 
والتزامه  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  دع��م 
ب���ع���م���ل���ي���ة ال�����������ش�����الم والن�����ت�����ق�����ال 
حتديد  دون  ���ش��وري��ا،  يف  ال�شيا�شي 
ت��اري��خ والك��ت��ف��اء ب��ع��ب��ارة يف اأقرب 
وقت ممكن. فقد مّت تنا�شي موعد 
جويلية، ويتحدث القادة اليوم عن 

اأوت اأو �شبتمرب.
رّكز بيان ال�شبع نقاط على الّدعوة 
وزيادة  جنيف2،  موؤمتر  ي�شمى  ملا 
لالجئني،  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دة 
حكومة  ب���ت�������ش���ك���ي���ل  وامل����ط����ال����ب����ة 

ب�شار  م��ع  ل�شوريا  م�شتقبل  هناك 
جاهزين  لي�شوا  ال��رو���س  الأ���ش��د.. 
ماذا  ولكن  بذلك،  للت�شريح  الآن 
انتقالية  ف��رتة  عن  احلديث  يعني 
الفرن�شي.  ال���رئ���ي�������س  ت�������ش���اءل  ؟ 
ا�شتخدام  وا���ش��ل  الكرملني،  �شّيد 
بعد  مبا�شرة  ب��اإع��الن��ه  ال���ش��ت��ف��زاز 
�شيوا�شل  ان����ه  امل���ح���ادث���ات  ن��ه��اي��ة 
النظام  اإىل  الأ����ش���ل���ح���ة  ت�����ش��دي��ر 

ال�شوري.
ف��ران�����ش��وا ه��ولن��د، اك��ت��ف��ى يف رّده 
موا�شلة  يف  واج��ب��ه  على  بالتاأكيد 
الو�شائل  ب���ك���ّل  امل���ع���ار����ش���ة  دع�����م 
 ، وال�شيا�شية  وامل��ادي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ويبدو  ال��ع�����ش��ك��ري��ة.  ل��ي�����س  ول���ك���ن 
املعار�شة  ب����اإم����داد  ال��ت��ه��دي��د  اأّن 
على  �شغط  اأداة  بقيت  بالأ�شلحة 
ل  الأ���ش��د  ب�شار  ال�����ش��وري  الرئي�س 
اجل��ل��و���س على  اإىل  ل��دف��ع��ه  غ���ر، 
ط��اول��ة امل��ف��او���ش��ات وع��ق��د موؤمتر 
الأولوية  اأ���ش��ب��ح  ال���ذي  جنيف2، 

املطلقة.

انتقالية، واإدانة ا�شتخدام الأ�شلحة 
الكيميائية التي ينبغي، وفقا للقمة 
حتت  ب�شاأنها  دويل  حتقيق  اإج���راء 
يف  الوثيقة  املتحدة.  الأمم  رعاية 
الرئي�س  رحيل  اإىل  ت�شر  املقابل، 
ولكّنها  الأ�����ش����د،  ب�����ش��ار  ال�������ش���وري 
الذين  اأت��ب��اع��ه  اإىل  ن����داء  وج��ه��ت 
ي��رغ��ب��ون يف الن�����ش��ق��اق ع��ن��ه ي�شار 
ال�شيغة  اعتماد هذه  �شبق  انه  اإىل 
ق��ب��ل ع����ام خ����الل اج��ت��م��اع جنيف 
وبقيت  تنّفذ  مل  اأّن��ه��ا  غ��ر  الأول، 

حربا على ورق.
الثماين  ق����ادة جم��م��وع��ة  وي��ع��ت��رب 
اأّنهم مبثل هذا البيان قد حفظوا 
م������اء ال����وج����ه لأّن��������ه اأف���������ش����ل من 
ويفتخرون   ، اتفاق  دون  الف��رتاق 
باأنهم ا�شتدرجوا بوتني اإىل طاولة 
حمادثات  ع����دة  ب��ع��د  امل���ف���او����ش���ات 

ثنائية �شادها توّتر م�شحون. 
فران�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  ويرى 
اأن  ي���ج���ب  ال���ت���ط���ور  اإّن  ه����ولن����د، 
���ط���ور: ل���ن يكون  ي���ق���را ب���ني ال�������شّ

ع��م��ل ع�����ش��ك��ري اأم��ري��ك��ي ك��ب��ر يف 
حظر  منطقة  اإق��ام��ة  مثل  ���ش��وري��ا 
يعّدل  اأن  باإمكانية  م�شككا  ج��وي 
النزاع.  م���ن جم����رى  الأم�����ر  ه����ذا 
وقال اإذا اأقمتم منطقة حظر جوي 
داخ��ل هذه  امل�شكلة  فقد ل حتلون 

املنطقة .
يف  مو�شكو  �شّجلتها  اأخ���رى  نقطة 
�شّلة الغرب، وتتمثل يف اأّن فرن�شوا 
م�شاركة  ي�شتبعد  يعد  مل  هولندا 
 ،2 م��وؤمت��ر جنيف  الإي��ران��ي��ني يف 

املتنامي  التهديد  ب�شاأن  قلقها  عن 
�شورية  يف  وال���ت���ط���رف  ل����الإره����اب 
املتزايد  ال��ط��ائ��ف��ي  ال��ب��ع��د  وم����ن 

لطبيعة ال�شراع .
عليها  ت��ت��وّك��اأ  ق��د  ال�شياغة  وه���ذه 
دم�شق، التي ما انفكت تقول مرارا 
وت���ك���رارا اأن��ه��ا ت��خ��و���س ح��رب��ا �شد 
الإرهابيني وقد اأ�شار رئي�س الوزراء 
ال��ربي��ط��اين دي��ف��ي��د ك���ام���رون اأن 
�شوريا  يف  الن��ت��ق��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

يجب اأن تكون غر طائفية.

اإذا  ان��ه  وال���ذي ق��ال : موقفي ه��و 
باإيران  فمرحبا  مفيدا  ذل��ك  ك��ان 
الإي����راين  اأن احل�����ش��ور  ، يف ح��ني 
كان اإىل اأم�س قريب مرفو�شا من 
الرئي�س  واع��ت��رب  ف��رن�����ش��ا.  ط���رف 
الفرن�شي، اأن التفاق احلا�شل هو 
و�شعها  و  التفعيل  تقت�شي  خطوة 

مو�شع التنفيذ . 
�شّجلت  ال��ث��م��اين  ق��ّم��ة  جم��م��وع��ة 
للجهاديني  املتعاظم  ال��دور  اأي�شا 
يف حركة التمرد ال�شورية، وعرّبت 

اأوباما، ويف تراجع عّما  ب��اراك  اأّم��ا 
�شاد يف الأي��ام الأخ���رة، فقد دافع 
فران�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  اأم���ام 
الثنائي  ل��ق��ائ��ه��م��ا  خ���الل  ه��ولن��د 
التدخل  اأن  على  القمة  اختتام  يف 
ال���ع�������ش���ك���ري ل���ي�������س ع���ل���ى ج�����دول 

الأعمال .
الرئي�س  عنه  اأف�شح  ذات���ه  امل��وق��ف 
اوباما يف مقابلة  باراك  الأمركي 
بي  العام  الأمريكي  التلفزيون  مع 
بي ا�س اإذ عرّب عن ارتيابه من اأي 

حتليل اإخباري

الطبق ال�ّضوري يف قّمة جمموعة الثماين
هل ك�شب �شّيد الكرملني جولة يّل الذراع مع الغرب..؟

كل يغنى على لياله

خذوا القدوه على الجناز ولو من هتلر

غالف كتاب العرق النقي يف ترجمته الفرن�شيه
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العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2026  عمايل جزئي                              
الكرتوميكانيكال  لع��م��ال  �شوبروفا  �شوهي�شتا   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
�شرفراز احمد  املدعي / حممد  ان  ����س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  دي���ن   اح��م��د 
ال�شكوى  رق���م  وامل�����ش��اري��ف.  وال��ر���ش��وم  دره����م(   8000( وق��دره��ا  عمالية 
 2013/7/3 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت     .)2013/144874(
ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1239  عمايل جزئي                              

اىل املدعى عليه /1- روؤية ال�شم�س خلدمات الفنية والتنظيف �س .ذ.م.م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / روح المني حممد مفظل ح�شني    قد اقام عليك 
درهم(   11693( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية %9 
بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  لل�شداد  الق�شائية  املطالبة  من 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت     .)2013/139857( ال�شكوى  رق��م   .
2013/6/24 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1740  عمايل جزئي                              

اىل املدعى عليه /1- �شركة اوميجا الهند�شية ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / اجنيل براكا�س دي�شوزا وميثله: عبداهلل ح�شن احمد بامدهاف    قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )95135.99 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. .    وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/6/30 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1974  عمايل جزئي                              
الفنية-�س.ذ.م.م    واخلدمات  للتنظيف  �شتار  توب   -1/ عليه  املدعى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / حممد منر ال�شالم حممد نعيم 
الدين �شردار      قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
ال�شكوى  رق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره����م(  وق���دره���ا )9878  ع��م��ال��ي��ة 
 2013/6/30 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت     )2013/143617(
ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/423  عمايل كلي                              
اىل املدعى عليه /1- بنك الحتاد الوطني جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / عو�شه خلفان �شامل ال�شام�شي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وبالر�شوم  دره����م(   63924( م��ب��ل��غ  ل��ه  ت����وؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ى  ب���ال���زام 
ال�شاعة  املوافق 2013/6/30  الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف.  
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  القا�شي   ch.1.A.2 بالقاعة  �س   9.30
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/639  عقاري كلي                              
اىل اخل�شم املدخل   /1- �شركة اآي اند اآي املحدودة جمهول حمل القامة مبا 
بالزام  اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  ان املدعي / �شميتا خامار  قد 
املدعي عليها برد املبالغ املدفوعة لها والتي حتتفظ بها لنف�شها دون وجه املحددة 
وقدرها )244545 درهم( وا�شافة اىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  وال���زام  الق�شائية 
بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة   2013/8/26 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch.1.A.1   لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1859  جتاري كلي                              
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  خو�شال  �شودير�شان  �شاهني  نيلو   -1/ عيه  امل��دع��ى  اىل 
املدعي / بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  امل��ال   
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   10135350.43( وق���دره  مببلغ  بينهما  والتكافل 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %12 القانونية  التاخرية  والفائدة  املحاماة 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/7/18 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch.2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1634  جتاري كلي                              
اىل اخل�شم املدخل   /1- نيوتن كوبال جبيمو   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
داميوند تري�شت بنك كينيا ليمتد  وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم    قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 01( و )2( بالت�شامم مببلغ )853250 
دولر( او ما يعادلة بالدرهم الماراتي ) 3139960 درهم( والفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.    وحددت لها 
لذا   ch.2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/7/15 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     

 امل�شتاأنف �شدهم: عال احمد عياد - �شامر جربى غنامي عوده - عبدالعزيز 
جواد عبدالعزيز جوده. ر�شا خمتار ال�شحات. يعلن اخلبر احل�شابي/ ايزي�س 
ال�����ش��ادر ع��ن حمكمة  اع��م��ال اخل���ربة املحا�شبية مب��وج��ب احل��ك��م  جم��اه��د ان 
مدين  ا�شتئناف   2011/1135 رق��م  دع��وى   2013/5/29 بتاريخ  دب��ي  ا�شتئناف 
مبوعد  ميثلهم  وم��ن  امل��ذك��وري��ن  �شدهم  امل�شتاأنف  ويعلن  مبا�شرتها..  مت��ت 
املوافق  وذل��ك يوم اخلمي�س  اجتماع اخل��ربة لتقدمي ما لديهم من م�شتندات 
اخلبر  مكتب  مبقر  وذل��ك  ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  مت��ام  يف   2013/6/27
والكائن يف امارة دبي- ديرة- بناية جمموعة �شلطان لال�شتثمار خلف ال�شركة 
العربية لل�شيارات- توكيل ني�شان - مقابل داناتا... الطابق الرابع مكتب 402 - 

حممول - 6313708-050 فاك�س : 04-2947003
اخلبري /اإيزي�س جماهد

اعالن اجتماع اخلربة

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/475   عقاري كلي                     
اىل املحكوم عليه /1- برج العامل هولدينجز ليمتد جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/4/21 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح  / �شركة �شرج 
ليمتد اول برف�س الدفع املبدى من املدعى عليهما الوىل والثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها 
على غر ذي �شفة وبقبولها ثانيا: بف�شخ التعاقد )اتفاقية البيع( املوؤرخة 2008/7/21 اخلا�شة 
يوؤدوا  بان  بالت�شامن  املدعى عليهم  وال��زام  الدعوى  العامل مو�شوع  برج  71 مب�شروع  بالطابق 
للمدعني مبلغ وقدره 15567435 درهم) خم�شة ع�شر مليون درهم خم�شمائة �شبعة و�شتون الف 
احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  والفوائد  دره��م(  وثالثون  خم�شة  اربعمائة 
املحاماة  اتعاب  يف  واملقا�شة  امل�شاريف  من  باملنا�شب  والزمتهم  ال�شداد،  وحتى   2011/5/15 يف 
ورف�شت مازاد عن ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    

  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/316 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر

عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ح�شن احمد علي حممد الغاوي    اقام املدعي/�شركة المارات لالت�شالت 
املتكاملة �س م ع عنوانه: دبي- امليديا �شيتي- ت : 043433180   الدعوى 
برقم 2013/316 -جتاري جزئي  - عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 
الحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  فانت    .   21603.89
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق 
بو�شفك  الق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  يونيو  �شهر  من   23 ي��وم 

مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/336 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر

موزه  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
خ��ل��ف��ان زوج����ة حم��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز اب���راه���ي���م   اق����ام امل��دع��ي/���ش��رك��ة الم����ارات 
لالت�شالت املتكاملة �س م ع عنوانه: دبي- منطقة امليديا �شيتي- املبنى املقابل 
ب��رق��م 2013/336 -جت����اري ج��زئ��ي  - عجمان-  ال��دع��وى  ���ش��ي   ب��ي  ب��ي  ملحطة 
امام  .  فانت مكلف باحل�شور  املطالبة مببلغ وق��دره  11522.23   ومو�شوعها 
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف 
ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 23 من �شهر يونيو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية 

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/337 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ �شلطان 
حممد علي اخلوار النعيمي   اقام املدعي/�شركة المارات لالت�شالت املتكاملة 
�شي   بي  بي  ملحطة  املقابل  املبنى  �شيتي-  امليديا  منطقة  دب��ي-  عنوانه:  ع  م  �س 
املطالبة  ومو�شوعها  عجمان-   - ج��زئ��ي   -جت���اري   2013/337 برقم  ال��دع��وى 
مببلغ وق��دره  11485.13 دره��م )اح��دى ع�شر الف واربعمائة خم�شة وثمانون 
درهما وثالثة ع�شر فل�شا( فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية 
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 
11 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/6/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/318 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر

عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
الم������ارات لالت�شالت  امل��دع��ي/���ش��رك��ة  اق����ام  امل���ازم���ي   ع��ب��داهلل  خمي�س 
املتكاملة �س م ع عنوانه: دبي- امليديا �شيتي- املبنى املقابل ملحطة بي بي 
�شي  الدعوى برقم 2013/318 -جت��اري جزئي  - عجمان- ومو�شوعها 
املطالبة مببلغ وقدره  10731 درهم   فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف 
ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 23 من �شهر يونيو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف 

الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/315 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر

عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�شهاب علي حممد احمد الها�شمي اقام املدعي/�شركة المارات لالت�شالت 
املتكاملة �س م ع عنوانه: دبي-منطقة امليديا �شيتي- املبني املقابل ملحطة 
بي بي �شي  ت : 043433180 الدعوى برقم 2013/315 -جتاري جزئي  - 
عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 17316.61  .  فانت مكلف باحل�شور 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ام��ام 
معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 23 من �شهر يونيو ل�شنة 2013 

وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه )بورود التقرير( بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/5034 كلي مدين ال�سارقة  
اىل املدعى عليه:1/�شاكر علي ياقوت- باك�شتاين اجلن�شية   حيث ان املدعي: 
يطالبك  اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اأقام  ديلو  قيوم 
للفائدة  بال�شافة  درهما  مليون  درهم(   1.000.000( وقدره  مبلغ  باأداء  فيها 
بال�شافة  ال�شداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  �شنويا من   %9 بواقع  القانونية 
لذالك  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعى  لإلزام 
من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي 
بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  وذلك لالجابة   2013/6/23 يوم 
ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2013/139 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ جلف ديفيلوبرز �س م ح   وميثله: ع�شام عبدالمر حمادي 
ال��ف��ا���ش��ل��ي ال��ت��م��ي��م��ي ب��اع��الن امل��ط��ع��ون ����ش���ده/1- ���ش��رك��ة ���ش��ي يف تلك 

ا�شت�شاريون مهند�شون جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/68  ا�ستئناف تظلم جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -حممد ر�شاد نقوه جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س 
غريب الناخي اآل علي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2013/47 تظلم جتاري بتاريخ 2013/5/6 وحددت لها جل�شه 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/6/24 املوافق  الثنني  ي��وم 
ch.2.D.16   وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    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
مدعي/ بنك ابوظبي التجاري اجلن�شية: المارات مدعي عليه: �شعيد علي حممد 
احلجز  و�شحة  احلق  ثبوت  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  جرب  احلاج 
التحفظي بقيمة 131.849.00 درهم + فائدة قانونية  املطلوب اعالنه/ �شعيد علي 
حممد احلاج جرب اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/7/7 موعدا لنظر الدعوى، 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/699   جت  جز - م ت-ب- اأظ

مدعي/ �شركة الدليل للدعاية والعالن اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  للعقارات  ال�شالم  موؤ�ش�شة 
اخلويل  احمد  جالل  وليد  اعالنه/  املطلوب  درهم   55692 مالية  مطالبة 
اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
اآل نهيان  �شخ�شيا  الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر  ابوظبي البتدائية - 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 يف الق�سية رقم 2013/662 جتاري كلي ابوظبي 

املرفوعة من : بنك اخلليج الول �شد: في�شل حممد خليفة املزروعي
وحيث انه وقد مت ندب اخلبر امل�شريف/ ح�شني �شامل الها�شمي يف الدعوى اعاله 
املزمع  اجتماع اخلربة  املزروعي حل�شور  ال�شيد/في�شل حممد خليفة  يعلن  وعليه 
عقدة اجتماع اخلربة وذلك يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 يف متام ال�شاعة  7.30 
وانرتيز  للهدايا  ال�شديق  بجانب  حمدان  �شارع  بابوظبي  مبكتبنا  وذلك  م�شاء 
للمفرو�شات بنف�س بناية المارات الدولية لل�شرافة بناية حا�شر املريخي الطابق 
املوعد املحدد وتقدمي مالديكم من م�شتندات ويف حالة  الرجاء احل�شور يف  الول 

تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات.
اخلبري امل�شريف
ح�شني �شامل الها�شمي  

دعوة اجتماع اخلربة
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     

 اعادة مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر
اىل املدعى عليه/ اخل�شم املدخل( بابوراج دهان راج  الهاتف- 0504812502 / 
الدعوى  عليكم  اق��ام  قد  ادنتي   باراجا�س  نويل   : املدعي  ان  044270333 حيث 
العمالية  مب�شتحقاته  للمطالبة  اخليمة  را���س  عمايل   2011/7 رق��م  العمالية 
را����س اخليمة  ال��ع��م��ال��ي��ة يف حمكمة  ال���دائ���رة   اىل  ح�����ش��ورك��م  يقت�شى  وع��ل��ي��ه 
�شباحا  التا�شعة  ال�شاعة   2013/6/25 املوافق  الثالثاء.  ي��وم  �شباح  البتدائية 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع، ويف حالة تخلفكم 
عن احل�شور او ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر 
ال�شوهيني  ربيع  احمد  ا�شامة  امل�شت�شار/  �شعادة  ل��دى  بحقكم  غيابيا  الدعوى 

وامني ال�شر/ �شامر احلماقي
 امني ال�سر الدائرة العمالية

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/243  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليهم /1- �شركة بايكنج تكنولوجيز �س م ح 2- �شركة �شيماكو ميدل اي�شت �س 
م ح 3- انطونيو�س جو�شفو�س ارنولدو�س جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / كافتريا 
لذيد- وميثلها �شاحبها  احفاد احمد حممد علي الفوال وميثله: را�شد احمد را�شد بن 
�شبيب   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما مببلغ وقدره  
633250 يورو( او ما يعادل بالدرهم مبلغ وقدره 3106810 درهم والفائدة القانونية %12 
املعاملة  كون  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
جتارية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/6/27 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch.2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على القل.   )علما بانه مت احالة الدعوى اىل الدائرة الكلية الثالثة(
 ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
لإعالناتكم 

يرجى الت�شال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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رئي�ضة الربازيل تتعهد للمتظاهرين بالتغيري 
•• برازيليا-وكاالت:

ديلما  ال����ربازي����ل  رئ��ي�����ش��ة  ���ش��ع��ت 
رو�شيف اإىل احتواء الحتجاجات 
منذ  البالد  جتتاح  التي  الوا�شعة 
منذ  الأ�شخم  تعد  والتي  اأ�شابيع 
تكاليف  ارتفاع  ب�شبب  عاما،   21
ال�شتعدادات  عن  الناجم  املعي�شة 
ل���ش��ت�����ش��اف��ة ك���اأ����س ال���ع���امل لكرة 

القدم عام 2014..
القارات.  ك��اأ���س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   
للمتظاهرين  رو���ش��ي��ف  وت��ع��ه��دت 
املظاهرات  ب��اأن  واأق���رت  بالتغير 
اإىل  مت���ث���ل دع�����������وات م�������ش���روع���ة 
واإىل  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  حت�شني 
حلاجات  ا���ش��ت��ج��اب��ة  اأك����رث  اإدارة 

ال�شعب. 
ال����ربازي����ل  اإن  رو����ش���ي���ف  وق����ال����ت 
اأن  ق��وة، معتربة  اأك��رث  ا�شتيقظت 
حيوية  يظهر  امل��ظ��اه��رات  ح��ج��م 
الدميقراطية يف الربازيل  وبينما 
الثاين  لليوم  املظاهرات  ا�شتمرت 
ع��ل��ى ال���ت���وايل يف اأك����رث م���ن �شت 
األف  مائتي  نحو  مب�شاركة  م��دن، 
كلمة  يف  رو�شيف  اأعلنت  �شخ�س، 
متلفزة التزام حكومتها بالتغير 

الجتماعي..
باهتمام  ت�����ش��ت��م��ع  اإن���ه���ا  وق���ال���ت   
زيادة  ب�شاأن  املتظاهرين،  ملطالب 
والرعاية  التعليم  على  الإن��ف��اق 

بكني وبيونغ يانغ 
يعقدان مباحثات

•• بكني-ا ف ب:

وكوريون  �شينيون  م�شوؤولون  بحث 
يف  الو�شع  بكني  يف  ام�س  �شماليون 
�شبه اجلزيرة الكورية بعد ايام على 
م��ط��ال��ب��ة وا���ش��ن��ط��ن و���ش��ي��ول بيونغ 
يانغ بخطوات ملمو�شة تتيح اطالق 
م��ب��اح��ث��ات ر���ش��م��ي��ة و���ش��رح��ت هوا 
اخلارجية  با�شم  املتحدثة  �شونينغ 
وزير  ن��ائ��ب  ان  الرب���ع���اء  ال�شينية 
ي�شوي  زان�����غ  ال�����ش��ي��ن��ي  اخل���ارج���ي���ة 
اخلارجية  ل���وزي���ر  الول  وال��ن��ائ��ب 
كوان  غ��ي  ك��ي��م  ال�شمالية  ال��ك��وري��ة 
تراأ�شا �شباحا احلوار ال�شرتاتيجي 

بني الوزارتني .
ملفات  بحثا  اجلانبني  ان  وا�شافت 
والو�شع  ال�شمالية  وك��وري��ا  ال�شني 
ال��ك��وري��ة وقالت  ���ش��ب��ه اجل���زي���رة  يف 
املعتاد  ك���وان  غ��ي  كيم  ان  املتحدثة 
على الزيارات لبكني واملباحثات حول 
برنامج بيونغ يانغ النووي، ا�شتقبل 
الكبر  ال�شيني  امل�����ش��وؤول  قبل  م��ن 
داوي  وو  ال�شمالية  ك��وري��ا  ملف  يف 
يزور  املباحثات يف حني  ه��ذه  وتاأتي 
المني العام لالمم املتحدة بان كي 
امل�شوؤولني  يلتقي  حيث  بكني  م��ون 
تتمحور  م��ب��اح��ث��ات  يف  ال�����ش��ي��ن��ي��ني 
ال�شمالية.  ك��وري��ا  ح���ول  خ�شو�شا 
بلدان  ال�شمالية  وك��وري��ا  وال�����ش��ني 
بينهما  ال��ع��الق��ات  ت��وت��رت  حليفان، 
ي��ان��غ �شواريخ  ب��ي��ون��غ  اط����الق  ب��ع��د 

وجتربتها النووية الخرة.

•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلن الئتالف الوطني لقوى الثورة 
حل  ب��اأي  قبوله  ال�شورية  واملعار�شة 
�شيا�شي يحقن الدماء وي�شقط نظام 
بنتائج  ورحب  الأ�شد،  ب�شار  الرئي�س 
اأك���دت على  ال��ت��ي  ال��ث��م��اين  قمة دول 
ممكن،  وق��ت  باأ�شرع  ال�شيا�شي  احل��ل 
ودعت اإىل اإجراء حتقيق يف التهامات 
با�شتخدام اأ�شلحة كيمياوية ب�شوريا.

اأي  ال��ت��زام��ه بقبول  واأك���د الت��ئ��الف 
حل �شيا�شي يحقن الدماء يف �شوريا، 
يف  ال�شوري  ال�شعب  تطلعات  ويحقق 
الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  نظام  اإ�شقاط 
وحم��اك��م��ة ك��ل م��ن ارت��ك��ب اجلرائم 
بحق ال�شوريني معلنا احتفاظه بحق 
للو�شول  الو�شائل  جميع  ا�شتخدام 
العمل  راأ�����ش����ه����ا  وع����ل����ى  ذل�������ك،  اإىل 

الع�شكري. 
واتهم الئتالف يف بيان النظام باأنه 
�شوريا  يف  ال��وح��ي��د  الإره����اب  م�شدر 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  داأب  اأن�����ه  ب��اع��ت��ب��ار 
والكيمياوية  البال�شتية  الأ���ش��ل��ح��ة 
والطران احلربي ، داعيا اإىل اإر�شال 
جل��ن��ة حت��ق��ي��ق دول���ي���ة لأخ����ذ الأدل����ة 
ا�شتخدام  م���ن  وال���ت���اأك���د  وال��ع��ي��ن��ات 
ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة �شد 
�شعبه، وفق البيان.  وكان رئي�س تيار 
لوؤي  املعار�شة  ال�شورية  الدولة  بناء 
ح�شني رحب بالبيان اخلتامي لقمة 

املدن التي �شوف ت�شت�شيف حاليا 
مباريات كاأ�س القارات لكرة القدم 

لتعزيز الأمن بها.
التوتر،  فتيل  ل��ن��زع  حم��اول��ة  ويف 
اأع��ل��ن م�����ش��وؤول��ون يف خم�س مدن 
خلف�س  خ���ط���ط���ا  الأق����������ل  ع����ل����ى 
لكن  احل��������اف��������الت  ت�����ع�����ري�����ف�����ات 
قليل  ا�شتمرت يف عدد  املظاهرات 
م���ن امل�����دن مب���ا يف ذل����ك ري����و دي 

جانرو و�شاو باولو.

التفاق  اإن����ه مت  ال��ث��م��اين  جم��م��وع��ة 
�شوريا،  دويل يف  اإج���راء حتقيق  على 
واإن التقرير بهذا ال�شاأن �شيقدم اإىل 
جمل�س الأمن ويف تطور لفت ملوقف 
م�شاركة  ترف�س  كانت  التي  فرن�شا 
اأعلن   2 ج��ن��ي��ف  م���وؤمت���ر  يف  اإي������ران 
م�شاركة  اأن  القمة  ختام  يف  ه��ولن��د 
ن��ظ��ره ال��رئ��ي�����س الإي�����راين اجلديد 
�شتكون  امل���وؤمت���ر  روح����اين يف  ح�����ش��ن 

مو�شع ترحيب اإذا كانت مفيدة . 

النقل  و�شائل  وحت�شني  ال�شحية 
العام وخف�س اأ�شعارها.

اإن م�شاركة عدد كبر   كما قالت 
م����ن ال�������ش���ب���ان ال����ربازي����ل����ي����ني يف 
بحقوقهم  للمطالبة  امل�����ش��رات 

حرك م�شاعرها .
وق����د ���ش��ه��دت امل���ظ���اه���رات خالل 
املا�شيني حتطيم نوافذ  اليومني 
باولو  ����ش���او  يف  ال���ب���ل���دي���ة  ق���اع���ة 
لل�شرطة  مركز  يف  النار  واإ���ش��رام 

الطريق  ميهد  اأن��ه  واعترب  الثماين، 
�شوريا  يف  لل�شالم  ال��دويل  للموؤمتر 
البيان  اأن  اإىل  وي�����ش��ار   )2 )ج��ن��ي��ف 
اخلتامي لقادة الدول الثماين الذي 
على  اأك��د  ال�شمالية  اإيرلندا  يف  عقد 
اللتزام بتحقيق حل �شيا�شي لالأزمة 
على اأ�شا�س روؤية ل�شوريا دميقراطية 
وموحدة وت�شع اجلميع ، مع التاأكيد 
ب��اأ���ش��رع ما  م��وؤمت��ر جنيف  على عقد 
خال  اخلتامي  البيان  لكن    . ميكن 

ويف  التلفزيوين.  للنقل  و���ش��ي��ارة 
التي  ج���ان���رو  دي  ري����و  م��دي��ن��ة 
ت���ظ���اه���ر ف��ي��ه��ا ن���ح���و م���ائ���ة األ����ف 
الغاز  ال�شرطة  اأط��ل��ق��ت  �شخ�س، 
املطاطي  وال���ر����ش���ا����س  امل����دم����ع 
ال��ن��ار يف  اأ���ش��رم��وا  �شباب  لتفريق 
البنوك  نوافذ  وك�شروا  ال�شيارات 
واق��ت��ح��م��وا ع����ددا م���ن امل��ت��اج��ر . 
ال�شلطات  اأعلنت  بينما  ذلك  جاء 
اإىل  احت��ادي��ة  ق��وات  �شرت�شل  اأنها 

تنحي  ����ش���رورة  اإىل  اإ����ش���ارة  اأي  م���ن 
على عمق  يوؤ�شر  ما  الأ�شد،  الرئي�س 
الداعمة  رو����ش���ي���ا  ب����ني  اخل����الف����ات 
املتحدة  وال��ولي��ات  ال�شوري  للنظام 
الثماين  دول  ق����ادة  وات��ف��ق  وال���غ���رب 
للتحقق  دويل  حتقيق  اإج�����راء  ع��ل��ى 
الكيمياوية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  من 
من عدمه يف �شوريا.  وجاء ذلك على 
فران�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  ل�شان 
ق��ال على هام�س قمة  ال��ذي  هولند 

مانيال: وا�ضنطن حذرت من فراغ يف اجلولن 
•• مانيال-يو بي اأي:

ديل  األ�����ربت  الفليبيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأع���ل���ن 
روزاريو ام�س اإن الوليات املتحدة حذرت من فراغ 
يف مرتفعات اجلولن قد يقود اإىل حالة انفالت 
ق�����ش��وى يف ح���ال ان�����ش��ح��اب ق���وات ح��ف��ظ ال�شالم 

الفليبينية من قوات )الأندوف(.
روزاريو  دي��ل  عن  فليبينية  اإع��الم  و�شائل  ونقلت 
اخلارجية  وزي����ر  اإن  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  يف  ق��ول��ه 
الفليبني  ات�شل به لإقناع  الأمركي جون كري 
بالبقاء، واأبلغنا اأنه مع ان�شحاب النم�شا واحتمال 

ان�شحاب الفليبني، �شيقود ذلك بالتاأكيد اإىل فراغ 
يف مرتفعات اجلولن .

واأ�شاف اإن ذلك �شيوؤدي اإىل حالة انفالت ق�شوى 
اأي�شاً  اأنه بحث املو�شوع  اأ�شار اإىل  يف املنطقة كما 
م��ع اأم��ني ع��ام الأمم املتحدة ب��ان ك��ي م��ون وقال 
ح��ني حت��دث��ت م��ع ب���ان وك���ري ق��ل��ت اإن م�شتوى 
التعر�س للخطر جتاوز احلدود املقبولة بالن�شبة 

ملواطنينا .
غر اأن ديل روزاريو قال اإن القوات التابعة لبالده 
حيث  اآب-اأغ�شط�س   3 حتى  اجل��ولن  يف  �شتبقى 
�شتبقى لفرتة  اإذا  الو�شع ملعرفة ما  تقييم  �شيتم 

اأطول، م�شيفا من الآمن القول اإننا �شنبقى حتى 
قبلت  واإن  �شروطنا  نقدم  فيما  اآب-اأغ�شط�س   3

�شتوؤدي اإىل بقاءنا اإىل ما بعد هذا التاريخ .
ت���در����س احتمال  اإن���ه���ا  ق���ال���ت  ال��ف��ل��ي��ب��ني  وك���ان���ت 
الن�����ش��ح��اب م��ن ق���وات ح��ف��ظ ال�����ش��الم يف ه�شبة 
اجل������ولن ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ح���ادث���ني م��ن��ف�����ش��ل��ني مت 
الفليبينية  الكتيبة  يف  اع�شاء  احتجاز  خاللهما 
من  عنا�شرها  �شحب  اأعلنت  النم�شا  اأن  وي��ذك��ر 
قوات حفظ ال�شالم يف اجلولن )الأن��دوف (على 
خلفية اأعمال العنف بني القوات النظامية وقوات 

املعار�شة ال�شورية يف املنطقة.

الئتالف املعار�س يقبل اأي حل ي�ضقط الأ�ضد 

نيجرييا ب�ضمال  هجوم  يف  قتياًل   48

�شوريا  يف  العنف  ت�شاعد  اأن  م��ن 
 ،2013 للعام  ب��اخل��ر  يب�شر  ل 
ال����دول����ي����ة اإىل  داع����ي����ة الأ�������ش������رة 
م�شاعدة الأردن على حتمل اأعباء 
وكذلك  ال�������ش���وري���ني،  ال��الج��ئ��ني 

 2013 ن��ه��اي��ة  يف  ع��دده��م  ي�شل 
بينهم  لج��ئ  ماليني   3.45 اإىل 
مليون يف لبنان ومليون يف الأردن 
يف  األفا  و350  تركيا  يف  ومليون 

العراق ومائة األف يف م�شر.

لبنان حيث بات ال�شوريون ميثلون 
حواىل %20 من ال�شكان.

ويتوزع حواىل 1.6 مليون لجئ 
�شوري حاليا على خم�س دول من 
امل��ن��ط��ق��ة، وت��ت��وق��ع امل��ف��و���ش��ي��ة اأن 

•• عوا�شم-وكاالت:

ت�شير  ح���ك���وم���ة  يف  وزي������ر  ات���ه���م 
الرئي�س  نظام  اللبنانية  الأع��م��ال 
يف  بال�شروع  الأ�شد  ب�شار  ال�شوري 
ال�شنة  للم�شلمني  عرقي  تطهر 
وتعمد دفع الالجئني عرب احلدود 
اإىل لبنان، و�شط حتذيرات اأممية 
م��ن ت��دف��ق امل��زي��د م��ن الالجئني، 
ودع����وات ل��ت��ق��دمي ال��دع��م الكبر 

اإىل لبنان.
جاء ذلك على ل�شان وزير ال�شوؤون 
الجتماعية وائل اأبو فاعور الذي 
ق��ال ل��روي��رتز اإن��ه خ��الل ال�شراع 
ارتكبت  �شهرا،   27 منذ  امل�شتمر 
القوات ال�شورية ما ي�شل اإىل حد 
احلدود  ق���رب  ال��ع��رق��ي  التطهر 

اللبنانية.

اإجبار  اأن الأ���ش��د ي��ح��اول  واأ���ش��اف 
كل ال�شنة على التوجه اإىل لبنان، 
ل��ذل��ك ف��اإن��ه ي��ت��وق��ع ق���دوم املزيد 
م��ن ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني خالل 

الفرتة املقبلة.
ي�شار اإىل اأن الأمم املتحدة قالت يف 
وقت �شابق اإن 1.6 مليون �شخ�س 
وا�شتوعب  �شوريا،  اإىل خارج  فروا 
لبنان الذي ي�شكنه اأربعة ماليني 
ن�����ش��م��ة، اأك����رث م���ن ن�����ش��ف مليون 

لجئ �شوري.
بداأ  ما  اإن  اللبناين  ال��وزي��ر  وق��ال 
كموجة من النا�س تفر من العنف 
م�شاألة  اإىل  حت����ول  ل���ب���ن���ان،  اإىل 
يحدث  م���ا  واإن  مت���ام���ا،  خم��ت��ل��ف��ة 
لل�شعب  م��ن��ظ��م  ت��ه��ج��ر  ه��و  الآن 
طائفية  لأغ������را�������س  ال���������ش����وري 

و�شيا�شية، بح�شب تعبره.

اإن  يقولون  دبلوما�شيون  اأن  غر 
اجل���ه���ات الأج��ن��ب��ي��ة امل��ان��ح��ة غر 
للحكومة  امل��ال  لتقدمي  م�شتعدة 
الطائفي  ال��ط��اب��ع  ذات  اللبنانية 
ب�شدة  منق�شمة  تعتربها  وال��ت��ي 

ب�شاأن الو�شع يف �شوريا.
ال�شويد  �شفر  ق��ال  جانبه،  فمن 
لبنان  اإن  كيبون  نيكول�س  بلبنان 
لتكوين  اآل���ي���ة  و���ش��ع  اإىل  ي��ح��ت��اج 
ال��ث��ق��ة يف احل��ك��وم��ة ح��ت��ى يت�شنى 

للمانحني زيادة متويلهم .
ال�شفرة  ع��ل��ي��ه  اأك������دت  م���ا  وه����و 
اآدمز  ت�شايلدز  ه��ي��الري  الكندية 
التي قالت اإنه ل بد من وجود اآلية 

لإر�شال م�شاعدات اإىل لبنان.
وك���ان���ت وزي�����رة خ��ارج��ي��ة الحت���اد 
الأوروب���������������ي ك����اث����ري����ن اآ�����ش����ت����ون 
قد  غوتري�س  الأمم���ي  واملفو�س 

وجاءت ت�شريحات اأبو فاعور اأثناء 
املتحدة  الأمم  مفو�س  مع  لقائه 
اأنطونيو  ل���الج���ئ���ني  ال�������ش���ام���ي 
الذي  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  غوتري�س 
لي�س  دع��م كبر  ت��ق��دمي  اإىل  دع��ا 
للمجتمعات  ب��ل  ل��الج��ئ��ني  ف��ق��ط 
وزارات  ذاك���را  اللبنانية،  املحلية 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال�������ش���ح���ة وال���������ش����وؤون 

الجتماعية.
وجهت  امل���ت���ح���دة  الأمم  وك����ان����ت 
ن��داء قبل اأي���ام و�شف ب��الأك��رب يف 
جمع  اإىل  دع��ت  عندما  تاريخها، 
نحو خم�شة مليارات دولر لإغاثة 
ال���الج���ئ���ني ال�������ش���وري���ني وال�����دول 
الأمم  وح��������ددت  ل���ه���م  امل�����ش��ي��ف��ة 
دولر  م��ل��ي��ار   1.7 مبلغ  امل��ت��ح��دة 
لأع��م��ال الإغ��اث��ة يف ل��ب��ن��ان، منها 
450 مليونا للحكومة اللبنانية.

ح���ذرا اأم�����س مم��ا و���ش��ف��اه بتزايد 
الأع����داد  تفر�شها  ال��ت��ي  الأع���ب���اء 
يف  ال�شوريني  لالجئني  امل��ت��زاي��دة 
األف   530 وال��ذي تخطى  لبنان، 

�شخ�س.
املتحدة  الأمم  مفو�شية  وق��ال��ت 
اإن  ب���ي���ان  ال���الج���ئ���ني يف  ل�������ش���وؤون 
الثالثاء  و�شل  ال��ذي  غوتري�س 
اإىل بروت دق اليوم جر�س الإنذار 
حول احلجم ال�شخم للم�شاعدات 
اإليها،  ال���الج���ئ���ون  ي��ح��ت��اج  ال���ت���ي 
اإ�شافة اإىل الدول واملجتمعات التي 
اأن  ت�شت�شيفهم وتوقع غوتري�س 
يتخطى عدد الالجئني ال�شوريني 
بحلول  امل��ل��ي��ون  عتبة  ل��ب��ن��ان  اإىل 

نهاية العام 2013.
ال���ذي ���ش��در ام�س  ت��ق��ري��ره��ا  ويف 
املتحدة  الأمم  ح���ذرت  الأرب���ع���اء، 

ترجيح اأممي بتخطي عدد الالجئني بلبنان عتبة املليون 

وزير لبناين يتهم الأ�ضد مبمار�ضة التطهري العرقي 

�ضيدا رئي�ضًا للكتلة الكردية بالوطني ال�ضوري 
•• عوا�شم-وكاالت:

انتخبت الكتلة الكردية يف املجل�س الوطني ال�شوري ع�شو الئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�شة ال�شورية 
الكردي عبد البا�شط �شيدا رئي�شا لها، وذلك يف اجتماع للكتلة يف اأربيل ب�شمال العراق.  وقال �شيدا يف موؤمتر 
�شحفي عقب الجتماع اإن الكتلة التي تعد من موؤ�ش�شي املجل�س الوطني ال�شوري تتكون من ثالثة اأحزاب 
كردية اإ�شافة اإىل اأغلبية التن�شيقيات ال�شبابية الكردية يف حمافظتي حلب واحل�شكة والعديد من الن�شطاء 
امل�شتقلني. وكان �شيدا قد انتخب رئي�شا للمجل�س الوطني يف العا�شر من يونيو-حزيران املا�شي خلفا لربهان 
غليون، وا�شتمر يف من�شبه حتى التا�شع من نوفمرب-ت�شرين الثاين من العام نف�شه و�شيدا )57 عاما( يعترب 
من املجموعة الأوىل التي عملت على تاأ�شي�س املجل�س الوطني ال�شوري يف الثاين من اأكتوبر-ت�شرين الأول 
2011، وهو ع�شو يف املكتب التنفيذي للمجل�س ورئي�س مكتب حقوق الإن�شان فيه. ي�شار اإىل اأن �شيدا الذي 
ولد يف حمافظة احل�شكة ال�شورية ذات الأغلبية الكردية حا�شل على دكتوراه يف الفل�شفة من جامعة دم�شق، 

وعمل ب�شكل �شري �شد النظام ال�شوري الذي ي�شيطر عليه حزب البعث منذ اأكرث من اأربعني عاما.

•• كانو-ا ف ب:

على  م�شلحة  ع�شابة  نفذته  هجوم  يف  �شخ�شا   48 قتل 
بلدة يف �شمال نيجريا يف ما يبدو انها عملية انتقامية 
ام�س  م�شوؤول  اف��اد  ما  وف��ق  حملية،  ميلي�شيا  ا�شتهدفت 
وق���ال اب��راه��ي��م ب��رن��ني م��اغ��اج��ي امل��ت��ح��دث با�شم ولية 
زمفارا حيث تقع البلدة التي ح�شل فيها احلادث ح�شل 
ادى  ما  كيزارا  بلدة  على  م�شلحة  ع�شابات  �شنته  هجوم 
48 من �شكانها بايدي �شارقي موا�شي يبثون  اىل مقتل 
واو���ش��ح لوكالة فران�س   . زم��ن  ال��ولي��ة منذ  ال��رع��ب يف 
بر�س ان ع�شرات امل�شلحني و�شلوا اىل البلدة قبل الفجر 

على منت دراجات نارية وا�شاف بع�شهم ت�شلقوا اله�شبة 
امل�شرفة على القرية واطلقوا النار ع�شوائيا .

وتابع ثم انتقلوا من منزل اىل منزل قائلني لل�شكان انهم 
اثاروا  انهم  قالوا  حملية  ميلي�شيا  عنا�شر  عن  يبحثون 
لهم م�شكالت . وا�شار اىل ان من بني القتلى زعيم حملي 

وامام حملي ورئي�س ميلي�شيا حملية.
وتقوم بلدات عدة يف نيجريا بت�شكيل ميلي�شيات للدفاع 
ع��ن ال�����ش��ك��ان م��ن ه��ج��م��ات ���ش��ارق��ي امل��وا���ش��ي وع�شابات 
اجرامية اخرى، وبع�شها يثر موجات عنف وا�شتباكات 
و�شهدت ولية زمفارا الواقعة �شمال غرب نيجريا عددا 
من هذه احلوادث. ول موؤ�شر حتى اليوم اىل ارتباط لهذا 

احلياة تعود لطبيعتها يف 
�ضاحة تق�ضيم با�ضطنبول

•• ا�شطنبول-ا ف ب:

ا�شتعادت �شاحة تق�شيم يف ا�شطنبول 
ح����ي����اة ����ش���ب���ه ط��ب��ي��ع��ي��ة ب���ع���د اك���رث 
التظاهرات  م����ن  ا����ش���ب���وع���ني  م����ن 
�شجلت  فيما  للحكومة  املناه�شة 
وا�شكي�شهر  ان��ق��رة  يف  ليال  ح���وادث 
واملتنزهون  ال�شياح  وع���اد  )و���ش��ط( 
تق�شيم  ���ش��اح��ة  اىل  ك���ربى  ب���اع���داد 
الحتجاج  حركة  �شلب  كانت  التي 
رجب  ال��رتك��ي  ال����وزراء  رئي�س  �شد 
ت�������زال حتت  ول  اردوغ����������ان  ط���ي���ب 
من  خففت  التي  ال�شرطة  مراقبة 
عليها  �شيطرت  ان  منذ  انت�شارها 
قبل ا�شبوع كما افاد مرا�شلو وكالة 
ف��ران�����س ب���ر����س. و���ش��ج��ل��ت ح����وادث 
ل��ي��ال يف ان���ق���رة وا���ش��ك��ي�����ش��ه��ر حيث 
ت��دخ��ل��ت ال�����ش��رط��ة ل��ت��ف��ري��ق بع�س 
املتظاهرين م�شتخدمة الغاز امل�شيل 
افادت  كما  املياه  وخراطيم  للدموع 
و�شائل العالم الرتكية ويف خطابه 
ال���ش��ب��وع��ي ام����ام ن����واب ح��زب��ه قال 
دميقراطيتنا  ان  الثالثاء  اردوغ��ان 
وخرجت  لختبار  جم��ددا  تعر�شت 
ال�شعب  ان  م�شيفا   ، منت�شرة  منه 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  وح��ك��وم��ة 
ال��ت��ي حاكها  امل���وؤام���رة  ه��ذه  احبطا 
خ���ون���ة و����ش���رك���اوؤه���م يف اخل�������ارج . 
باعتقال  الرتكية  ال�شلطات  وقامت 
مئات ال�شخا�س منذ اخالء حديقة 
جيزي بالقوة ال�شبت بح�شب نقابة 

حمامي انقرة وا�شطنبول .

تنويه
متديد خا�س باملناق�سة العامة رقم 2013/43

�شيتم متديد موعد تقدمي عرو�س اأ�شعار مناق�شة 
ان�����ش��اء واجن����از و���ش��ي��ان��ة ح��دي��ق��ة يف ال��ظ��اه��رة رقم 
موعد  اآخ��ر  يكون  اأن  على  ا�شبوع   : مل��دة   2013/43
يوم  م��ن  ظ��ه��راً  الثالثة  ال�شاعة  ال��ع��رو���س  لتقدمي 
املظاريف  فتح  وم��وع��د   2013/7/7 امل��واف��ق  الأح���د 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  م��ن  �شباحاً  التا�شعه  ال�شاعة 

2013/7/8 ودون تغير يف باقي البيانات الأخرى.
مدير عام بلدية مدينة العني 
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العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/558  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليهما /1- ال�شدف البي�س  للتجارة �س.ذ.م.م 2- �شراكو للتجارية العامة 
�س.ذ.م.م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك �شادرات ايران وميثله: ابراهيم 
بالتكافل  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  القا�شم   حممد  احمد  حممد 
 ) دره��م   3.402.444.51( وق���دره  مببلغ  علهيم  امل��دع��ي  وال���زام  بينهم  فيما  والت�شامن 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع 15% من تاريخ ال�شتحاق 
املوافق  يوم اخلمي�س  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  احلا�شل يف 2013/1/20 وحتى 
2013/7/18 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch.2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/558  جتاري كلي                              
هند    بيد  جراغي  ح�شني  حممد   -2 احمدي  تقي  ح�شن  �شيد   -1/ عليهما  املدعي  اىل 
ابراهيم حممد  اي��ران وميثله:  بنك �شادرات   / املدعي  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
احمد حممد القا�شم  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالتكافل والت�شامن 
والر�شوم   ) دره���م   3.402.444.51( وق���دره  مببلغ  علهيم  امل��دع��ي  وال����زام  بينهم  فيما 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع 15% من تاريخ ال�شتحاق احلا�شل 
يف 2013/1/20 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/18 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch.2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 
ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري )وامرت بتق�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1187  جتاري كلي                              
ب�شفته  البلو�شي  مر  �شم�س  حممد   -2 التجارية  الكويت  ب��رج  موؤ�ش�شة   -1/ عليهم  املدعي  اىل 
ال�شخ�شيه وب�شفته مالك املوؤ�ش�شة املدعى عليها الوىل امل�شماه) موؤ�ش�شة برج الكويت التجارية(3- 
�شيد حممود �شيد حممد جاويد 4- ح�شن علي جا�شم البلو�شي   جمهويل حمل القامة مبا ان 
اي��ران) فرع املكتوم(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  املدعي / بنك �شادرات 
املدعى عليهم )5، 3، 2، 1( بالتكافل والت�شامن فيما بينهم مببلغ وقدره )3.437.312.43 درهم( 
بالت�شامن والتكافل مع املدعى عليه الرابع يف حدود قيمة الوديعة املرهونة بواقع )1.350.000 
درهم( والفائدة التفاقية املعدلة 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحاق يف 2007/2/20 وحتى ال�شداد 
لها  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم   )1  ،2  ،3  ،4  ،5( عليهم  املدعي  وال��زام  التام 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/22 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch.2.E.21 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/111 ك.ع.غ

عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
عبدالعزيز علي غدير حممد الكتبي اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على التوقيع 
التجارية/ذ.م.م(  التل  )جنمة  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )56915( وامل�شجل 
المارات  اجلن�شية:  نظر  غ��الم  اىل:�شمره  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى 
مبوافقة: طارق بوت خودا بخ�س اجلن�شية: باك�شتان  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  ال��ع��دل 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/211 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ناجي 
على  الت�شديق  وطلب  الم����ارات   اجلن�شية:  القمزي  الظفري  �شامل  خليفه  ابراهيم 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )الزاجل للخدمات الربيدية  ( 
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )28513( وامل�شجل 
ح�شن  عبيد  عبدالرحمن  ال�شيد:خليفه  اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى 
ال�شويدي اجلن�شية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/609
اىل املحكوم عليه / غالم يحيى حممد غل �شاحب �شركة اخلان للمقاولت 
البناء ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد 
ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2013/4/24 يف الق�شية املدين اجلزئي رقم 
2012/1947 يقت�شى بالزامك بدفع مبلغ وقدره )14932( درهم �شامال 
الر�شوم وامل�شاريف. وحيث ان املحكوم له/ �شركة املرجان ملقاولت البناء 
ذ.م.م   قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2013/609 
لذا انت مكلف ل�شداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر 
الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية  رقم )2013/1522 ( ايجارات املنظورة 
اللجنة  اب��وظ��ب��ي(   ( الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ام���ام جلنة ف�س 
املزروعي  �شيف  حممد  �شعد  املدعي:  من  واملرفوعة  الثانية 
وذلك لعالن املدعي عليه : موؤ�ش�شة النجم القطبي لل�شيانة 
العامة وميثلها/ نور المني ن�شراً.  وقد حتدد لنظر الدعوى 
جلل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 يف متام ال�شاعة 6.00 

م�شاء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/222 )مدين كلي  ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ ال�شان اخو 
ندوف جن�شيته: اذربيجاين  اقام املدعي/تاجلات عتيعوبايف عنوانه: عجمان- 
�شارع الكورني�س بناية الهدى مكتب رقم 312    الدعوى برقم 2013/222 -مدين 
كلي    - عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره  314000 درهم  مع الفائدة 
امام  املحاماة.  فانت مكلف باحل�شور  واتعاب  وامل�شروفات  والر�شوم  القانونية 
او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا 
للنظر يف  وذل��ك  ل�شنة 2013  يونيو  �شهر  24 من  يوم  املوافق  ال�شاعة 11.00  يف 

الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1677   مد جز  - م ر - ب- ع ن

عي�شى  فرج  عي�شى  هالل  قانونا  وميثلها  ال�شيارات  لتاجر  الطرا�س  مدعي/مكتب 
المارات    اجلن�شية:  ال�شعاد  ابو  حممد  وحممد  �شيد  عمرو  عنه  ووكيال  الفالحي 
مدعي عليه: حيدر �شحاته خزمه اجلن�شية: �شوريا  مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 
عنوانه:  �شوريا    اجلن�شية:  خزمه  �شحاته  حيدر   / اعالنه  املطلوب  13.280درهم   
بالن�شر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/3 املوافق  الربعاء  يوم 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/549   مد جز  - م ر - ب- ع ن

العربي اجلن�شية:  ه�شام  بوكالة  ال�شيارات  لتاجر  كار  مدعي/موؤ�ش�شة موف 
المارات   مدعي عليه: �شلطان بطي حمد بطي البلو�شي اجلن�شية: المارات 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 53950 درهم املطلوب اعالنه / �شلطان بطي 
حمد بطي البلو�شي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
 2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/6/18
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/647   مد جز  - م ر - ب- ع ن

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لتاجر  الطرا�س  مدعي/مكتب 
 650 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  لبنان  اجلن�شية:  فليحان  عادل  �شماح 
درهم   املطلوب اعالنه / �شماح عادل فليحان اجلن�شية: لبنان عنوانه: بالن�شر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/622

�شد/ �شالح را�شد �شالح ال�شام�شي- امارات العنوان: بالن�شر   نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/6/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�شالح/ علي �شلطان �شعيد حممد الكويتي- امارات- حكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري وفقا لحكام ال�شريعة ال�شالمية الغراء والقانون.... بالزام 
قدرها  والبالغ  الدعوى  �شند  ال�شيك  قيمة  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعى 
خم�شون الف درهم والزمته مب�شاريف الدعوى. حكما قابال لال�شتئناف خالل 
30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.   �شدر بتوقيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/6/18م.
القا�سي    

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن  احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/326

املدعي عليه: جمعه علي نا�شر حممد احلامدى اجلن�شية: المارات  العنوان: 
الدعوى  قد �شدر �شدكم حكم يف  بتاريخ 2013/6/17  انه  نعلمكم  بالن�شر   
عبداهلل  ال�شيارات- وميثلها  لتاأجر  غنتوت  موؤ�ش�شة  املدعي:  اعاله  املذكورة 
�شلطان حمد العرياين اجلن�شية: المارات حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري 
وفقا لحكام ال�شريعة ال�شالمية الغراء والقانون... بالزام املدعى عليه ) جمعه 
علي نا�شر حممد احلامدي( بان ي�شدد للمدعي مبلغ وقدره  اثنا ع�شر الف 
ومائتان وخم�شة وثالثون درهم قيمة الأجرة امل�شتحقة عليه من تاريخ بدء 
اليجار حتى تاريخ ا�شتالم ال�شيارة وقيمة املخالفات وقيمة ن�شبة التحمل على 

النحو املبني باأ�شباب احلكم والزمته مب�شاريف الدعوى.
القا�سي    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن  احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/446

املدعي عليه: بابال كانتي مهري مريدول كانتي مهري اجلن�شية: بنغالدي�س     
بتاريخ 2013/6/17 قد �شدر �شدكم حكم يف  انه  نعلمكم  بالن�شر    العنوان: 
وميثلها  ال�شيارات-  لتاأجر  لندن  موؤ�ش�شة  املدعي:  اعاله  املذكورة  الدعوى 
املقبايل اجلن�شية: المارات   حكمت املحكمة مبثابة  عبداهلل خاطر �شلطان 
ح�شوري وفقا لحكام ال�شريعة ال�شالمية الغراء والقانون... بالزام املدعى 
عليه ) بابال كانتي مهري مريدول كانتي مهري(   بان ي�شدد للمدعي مبلغ 
وقدره  �شبعة ع�شر الف ومائة درهم قيمة الجرة امل�شتحقة عليه من تاريخ بدء 
اليجار حتى تاريخ ا�شتالم ال�شيارة وقيمة املخالفات على النحو املبني باأ�شباب 

احلكم والزمته مب�شاريف الدعوى.
القا�سي    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن  احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/391

افغان�شتان    اجلن�شية:  خان-  زربه  خان  نظر  �شياء  عليه:  املدعي 
العنوان: بالن�شر نعلمكم انه بتاريخ 2013/5/28 قد �شدر �شدكم 
حكم يف الدعوى املذكورة اعاله املدعي: موؤ�ش�شة غنتوت لتاأجر 
ال�شيارات- اجلن�شية: المارات    حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري 
: بالزام املدعى عليه بان ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره 700 درهم 

)�شبعمائة درهم( كما الزمته مب�شاريف الدعوى.

القا�سي    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعالن يف الدعوى رقم   2013/327  

املدعى : نايل را�شد �شيف ال�شام�شي و�شعيد �شلطان �شاملني بن حرمل 
�شالون  اع��الن��ه:  املطلوب  ماجد   خالد  املحامي  بوكالة  الظاهري 
او�شكار ليدي لل�شيدات وميثلها عائ�شة �شفر نا�شر  العنوان: بالن�شر 
مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم الثنني املوافق 
 12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا   2013/7/1
ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا 

اوبوا�شطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/180   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �شيتارجنون موندال ليت �شيتا راجنان موندال اجلن�شية: بنغالدي�س    
مدعي عليه: توب �شيكرت للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات   
�شيكرت  توب   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/4
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1773   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ عامل �شيخ ح�شني علي �شيخ اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: بينتا 
الدعوى:  المارات   مو�شوع  �س.ذ.م.م اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  فور�س 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / بينتا فور�س للمقاولت العامة �س.ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1319   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ م�شطفى احمد حممد جان اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: انطوان 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  للديكور  ع�شكر 
املطلوب اعالنه /انطوان ع�شكر للديكور اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/853   عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان    اجلن�شية:  ح�شني  مظهر  حممود  في�شل  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ال�شباغ  لعمال  اقبال  �شمريز 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /�شمريز اقبال لعمال ال�شباغ اجلن�شية: 
المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/687   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد اقبال حممد يو�شف اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  ال�شاخمة  املباين 
للمقاولت  ال�شاخمة  املباين  /موؤ�ش�شة  اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1712   عم جز- م ع-ب- اأظ

�شوب     كويف  الليوان  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�شية:  كرامى  زهرة  مدعي/ 
اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / 
الليوان كويف �شوب اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
 2013/6/24 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1553   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممود خوكون موؤمن اهلل اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: عرب 
احلقول للطاقة والن�شاءات اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه / عرب احلقول للطاقة والن�شاءات اجلن�شية: المارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

لإعالناتكم 

يرجى الت�شال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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اأ�شدر �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم 
ال�شارقة قرارا يق�شي بقبول ا�شتقالة رئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة نادي 

احتاد كلباء الثقايف الريا�شي.
ون�س القرار على اإعادة ت�شكيل اإدارة النادي برئا�شة ال�شيد علي ح�شني 
اللوغاين وع�شوية كل من الدكتور خالد �شيف مطر الزعابي وعادل 
اليماحي  عبيد  حممد  و  الدرمكي  �شيف  �شامل  وعلي  م�شلم  دروي�����س 

وخلفان علي الدرمكي وعبداللطيف حممد فكري.
ون�س القرار اأي�شا يف مادته الثالثة على اأن يتم توزيع املنا�شب الإدارية 

بني الأع�شاء يف اأول اجتماع له فيما ن�شت مادته الرابعة على اأن مدة 
الع�شوية يف املجل�س ثالث �شنوات مع جواز متديدها ملدد اأو مدة مماثلة 
يتم  اأن  اإىل  مدته  انتهاء  ل��دى  اأعماله  ت�شريف  املجل�س  ا�شتمرار  مع 
تعيني جمل�س جديد مع جواز اإعادة تعيني من انتهت ع�شويتهم ..يف 

حني ن�شت املادة اخلام�شة على تنفيذ هذا القرار من تاريخ �شدوره.
اأم���ني ع���ام جمل�س ال�����ش��ارق��ة الريا�شي  اأح��م��د ن��ا���ش��ر ال���ف���ردان  ووج���ه 
القا�شمي  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير  ال�شكر  خال�س 
نائب حاكم ال�شارقة ملا يبديه من اهتمام كبر ومتابعة حثيثة ل�شوؤون 

الأندية والعمل على تهيئة كل الظروف الإيجابية كي توؤدي عملها على 
بن �شقر  �شعيد  ال�شيخ  به  يقوم  ال��ذي  بالدور  ..م�شيدا  الأكمل  الوجه 
القا�شمي رئي�س النادي الذي ي�شعى لدعم وم�شاندة جمل�س الإدارة يف 
اأداء اأعمالهم وتقدمي كل ما من �شاأنه الإ�شهام يف جناحهم من خالل 
اإعطاء جمل�س الإدارة دورهم كامال يف اإدارة النادي. كما توجه الفردان 
بال�شكر اإىل ال�شيد ح�شن �شامل القايدي رئي�س جمل�س الإدارة ال�شابق 
واإخوانه اأع�شاء جمل�س الإدارة الذين قادوا العمل خالل الفرتة املا�شية 
واأدوا واجبهم على اأكمل وجه وعلى ما اأبدوه من تعاون مثمر وجهود 

�شادقة طيلة فرتة تكليفهم بالعمل يف هذا الكيان. وهناأ اأحمد نا�شر 
ح�شني  علي  ال�شيد  الريا�شي  ال�شارقة  ملجل�س  العام  الأم��ني  ال��ف��ردان 
اللوغاين رئي�س جمل�س الإدارة واأع�شاء املجل�س على هذه الثقة الغالية 
اأوليت لهم لقيادة العمل يف نادي احتاد كلباء يف املرحلة القادمة  التي 
..متمنيا لهم كل التوفيق وال�شداد يف تاأدية واجباتهم والعمل الدوؤوب 
الهادف اإىل حتقيق الأهداف املرجوة يف خدمة �شباب وريا�شيي النادي 
الأن�شطة  جميع  يف  اأف�شل  نتائج  لتحقيق  متطلعا  ر�شالته  وحتقيق 

الريا�شية ب�شكل عام.

اإعـــادة ت�ضكيــــل جملـــــ�س اإدارة نــــــادي اتـحــــاد كلبــــــاء الثقــــــايف الريا�ضــــــــي

تنطلق غداً اجلمعة املوافق 21 يونيه الدورة الثالثة 
م���ن ع���امل دب���ي ل��ل��ري��ا���ش��ة، اأ���ش��خ��م ح���دث ريا�شي 
الهواء  مكيفة  املغلقة  ال��ق��اع��ات  داخ��ل  يقام  �شيفي 
وتنطلق  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  منطقة  م�شتوى  ع��ل��ى 
فعاليات احلدث للعام الثالث على التوايل يف قاعات 
ال�شيخ �شعيد واأرينا املركز التجاري، وي�شغل م�شاحة 
للريا�شة  دب��ي  ع��امل  ويقدم  مربع.  28،000 مرت 
احلما�س والإثارة والرتفيه من خالل جمموعة من 
الأن�شطة الريا�شية التي ي�شمها ككرة القدم وال�شلة 
القدم اخلما�شية  والطائرة والرجبي والتن�س وكرة 
وتن�س الطاولة والكريكت وتدريبات اللياقة البدنية 
الدراجات  الأل����واح ورك���وب  وال��ت��زل��ج على  واجل���ري 

والبلياردو، وغرها.

ي��ت�����ش��م��ن ع���امل دب���ي ل��ل��ري��ا���ش��ة خم��ي��م��ات �شيفية 
زجاجياً  م��ل��ع��ب��اً  م�����رة  لأول  وُي�����ق�����ّدم  ل����الأط����ف����ال، 
ل��ال���ش��ك��وا���س وح��ل��ب��ة ل��رك��وب ال���دراج���ات ومالعب 
ك��م��ا يت�شمن احلدث  ال��ط��ائ��رة،  ال��ري�����ش��ة  ل��ري��ا���ش��ة 
كذلك منطقة للعناية بال�شحة توّفر جمموعة من 
والتوازن  والبالت�س  كاليوجا  الريا�شية  الأن�شطة 
ال�شحية  ال��ن�����ش��ائ��ح  امل��خ��ت�����ش��ون  وي���ق���دم  ال���ب���دين، 

والغذائية لل�شيدات.
على مدى  يومياً  اأب��واب��ه  للريا�شة  دب��ي  ع��امل  يفتح 
���ش��ه��ري��ن اع��ت��ب��اراً م��ن م��ن 21 ي��ون��ي��ه وح��ت��ى 21 
اأغ�شط�س، من ال�شاعة الثامنة �شباحاً حتى ال�شاعة 
الثالثة  ال�شاعة  حتى  وي�شتمر  ل��ي��اًل،  ع�شر  الثانية 
ف��ج��راً خ��الل �شهر رم�����ش��ان امل��ب��ارك، وت��ه��دف هذه 

والزائرين  املقيمني  ت�شجيع  اإىل  الكربى  الفعالية 
خالل  ون�شيطة  �شحية  ح��ي��اة  ن��ط  على  للحفاظ 

ف�شل ال�شيف احلار.
ويوفر عامل دبي للريا�شة جمموعة من مع�شكرات 
التدريب ينظمها �شركاء الريا�شة واللياقة البدنية 
امل��ع��روف��ني م��ث��ل دوب���الي���ز  و اأوري��ج��ي��ن��ال فيتن�س ، 
الواعدين  للريا�شيني  منفذاً  توفر  يف  ي�شهم  م��ا 
مهارات جديدة  وتعّلم  مواهبهم،  لتنمية  بالإمارات 
يف لعبتهم املف�شلة حتت اإ�شراف مدربني ذوي خربة 
احلاجه،  اأحمد  قال  املنا�شبة  وبهذه  عالية.  ومهارة 
واملوؤمترات  املعار�س  قاعات  اإدارة  اأول  رئي�س  نائب 
دبي  ع��امل  ات�شع  لقد  العاملي:  التجاري  دب��ي  مبركز 
األعاباً  اإ�شافة  العام، عرب  هذا  اأكرب  و�شار  للريا�شة 

ليقدم  فعالياته  حلافظة  جديدة  واأن�شطة  ريا�شية 
ب��ي��ئ��ة دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة وح��ي��وي��ة ل����الأف����راد م���ن خمتلف 
امل��ه��اري��ه ، واأ����ش���اف: �شيكون  الأع���م���ار وامل�����ش��ت��وي��ات 
�شواء  ال�شيف  الأول هذا  امل��الذ  للريا�شة  دبي  عامل 
للراغبني يف ق�شاء اأوقات �شعيدة مع العائلة و�شط 
اأو  ودي��ة  مباراة  للعب  اأو  وترفيهية،  ريا�شية  اأج��واء 
الأ�شدقاء،  اأو  العمل  زم���الء  م��ع  ال��ي��وج��ا  مم��ار���ش��ة 
كل  بجمع  للريا�شة  دب��ي  ع��امل  ق��ام  اأن  بعد  وذل���ك 
ليكون  واح��د  مكان  يف  والرتفيه  الريا�شة  عنا�شر 

وجهة للريا�شة والرتفيه يف دبي .
باحلجم  مالعب  ثمانية  للريا�شة  دبي  عامل  ي�شم 
الطبيعي لكرة القدم اخلما�شية وال�شباعية والرجبي 
وكرة القدم ال�شرتالية، وملعبان لكرة ال�شلة وملعباً 

مالعب  وثالثة  للتن�س،  وملعبان  الطائرة،  للكرة 
للري�شة الطائرة، وملعباً لال�شكوا�س، وقاعة للياقة 
ال��ب��دن��ي��ة ع��ل��ى اأرق�����ى م�����ش��ت��وى، ك��م��ا ي��وف��ر احلدث 
وم�شماراً  م���رت،   660 ب��ط��ول  ل��ل��ج��ري  م�����ش��م��اراً 
لركوب الدراجات، واآخر للتزلج ولركوب دراجات بي 
اإم اأك�س ، وتت�شع مقاعد احلدث الريا�شي املتدرجة 
املنطقة  وحت���ت���وي  م���ت���ف���رج،   1،400 م���ن  لأك�����رث 
طاولت  و���ش��ت  تن�س،  ط��اول��ة   12 على  الرتفيهية 

بلياردو، و�شت طاولت كرة قدم )بيبي فوت(.
وُيقام عامل مده�س هذا العام يف اجلهة املقابلة لعامل 

دبي للريا�شة ليقدم املزيد من الأن�شطة الرتفيهية 
لإ�شعاد جميع اأفراد الأ�شرة داخل قاعات مركز دبي 

التجاري العاملي.
و�شوف ت�شل الإثارة اإىل ذروتها خالل ف�شل ال�شيف 
دبي  اإىل  املحرتفني  القدم  ك��رة  جن��وم  يعود  عندما 
قدم  لكرة  دب��ي  بطولة  يف  الثالث  للعام  للم�شاركة 
 2 م��ن  ال��ف��رتة  يف  فعالياتها  �شتقام  التي  ال�����ش��الت 
البطولة  را�شد. وجتمع  ال�شيخ  بقاعة  6 يوليو  اإىل 
مناف�شة  يف  والإقليميني  العامليني  الالعبني  اأف�شل 

قوية للفوز بلقب البطولة.

البحرية-  الريا�شات  احتاد   ••
بالج اجلزائر:

التنازيل ملوعد انطالق  العد  بداأ 
بطولة  م��ن  ال��ع�����ش��ري��ن  الن�شخة 
ل��ل�����ش��راع والتي  ال���ب���ارح ال��دول��ي��ة 
البحريني  الحت��������اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
ل���ل���ري���ا����ش���ات ال���ب���ح���ري���ة خ���الل 
يونيو   29–25 م����ن  ال����ف����رتة 
اجل����اري ع��ل��ى م��ي��اه ���ش��اح��ل مقر 
الحت�����اد ب��ب��الج اجل���زائ���ر وذلك 
مب�����ش��ارك��ة وا���ش��ع��ة ج����دا يف هذا 
العام �شمت منتخبات وفرق من 
عمان،  الإم���ارات،  قطر،  الكويت، 
اجل��زائ��ر، م�شر،  امل��غ��رب،  تون�س، 
الهند  ك��ازاخ�����ش��ت��ان،  ب��اك�����ش��ت��ان، 
ومنتخب البحرين البلد امل�شيف 
اللجنة  و����ش���ج���ل���ت  ل���ل���ب���ط���ول���ة، 

جديدا  تطورا  للبطولة  املنظمة 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى امل�������ش���ارك���ة حيث 
اإندوني�شيا  م��ن  ف��ري��ق��ني  دخ���ول 
املناف�شة  خ����ط  ع���ل���ى  وم���ون���اك���و 

واعتماد م�شاركتهما ر�شميا.

ال�شيفني  م���������ش����ارك����ة  وت�����ع�����د 
اجل���دي���دي���ن ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة من 
الأوىل  ه��ي  وموناكو  اإندوني�شيا 
لهما بعدما ذاع �شيط هذا احلدث 
ب��داأ حمليا بعدد  ال��ذي  الريا�شي 
ال�شراعية  ال��ق��وراب  حم��دود م��ن 
وجم���م���وع���ة ب�����ش��ي��ط��ة ج�����دا من 
ممار�شي اللعبة يتقدمهم ال�شيخ 
خليفة  اآل  ع���ب���داهلل  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الحت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
البحرية  للريا�شات  البحريني 

وم��ن ثم تدرجت وت��ط��ورت �شيئا 
ل��ت�����ش��م جن���وم���ا لمعني  ف�����ش��ي��ئ��ا 
ودولية  وعربية  خليجية  وف��رق��ا 
متميزة وذلك نظرا للثقة الكبر 
ب�شبب  البطولة  اكت�شبتها  التي 
تقدمه  وم������ا  ال���ت���ن���ظ���ي���م  ح�������ش���ن 
فريد  تعاون  املنظمة من  اللجنة 
من نوعه وت�شهيالت عالية جدا 
واأجواء منا�شبة لإقامة مثل هذه 
ال�شباقات التي تعتمد يف طبيعتها 

على ن�شبة الرياح.
وت���ع���ت���رب ب���ط���ول���ة ال����ب����ارح ال����ذي 
البحرية  الريا�شات  احت��اد  اعتاد 
رياح  م��و���ش��م  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف  ع��ل��ى 
ال���ب���ارح م��ن ك��ل ع���ام واح����دة من 
التي  ال����ب����ط����ولت  واأق���������دم  اأه������م 

ي��ن��ظ��م��ه��ا ه����ذا الحت������اد ب��ع��د اأن 
ب�شكلها   1989 ع��ام  يف  انطلقت 
وح��ج��م��ه��ا امل���ت���وا����ش���ع وت���ط���ورت 
بف�شل عزمية الرجال يف ريا�شة 
اإيجاد  على  واإ���ش��راره��م  ال�����ش��راع 
والراغبني  حتت�شنهم  ب��ط��ول��ة 
الدول  خمتلف  م��ن  امل�����ش��ارك��ة  يف 
اأن  �شاأنها  تناف�شية من  اأج��واء  يف 
تعزز مكانة هذه الريا�شة وترثي 
اأن�شطتها وقاعدتها من الالعبني 
ولت�شمل  للعبة  املحبني  ال�شباب 
ال��ك��ب��ر م���ن الفرق  ال���ع���دد  ه����ذا 
كما  امل�شاركة  وال��دول  وامل�شابقات 

هي عليه اليوم.
وب��ح�����ش��ب ال��ن��ظ��ام امل��ع��م��ول ب��ه يف 
يتناف�س  الدولية  ال��ب��ارح  بطولة 

يفوق  اأن  امل���ت���وق���ع  ال����الع����ب����ون 
ع�����دده�����م امل����ئ����ة لع������ب يف اأرب������ع 
م�شابقات بح�شب الفئات العمرية 
املعتمدة  الأرب����ع����ة  والأ�����ش����ن����اف 
الأوبتم�شت  وه����ي  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
)ال�����ت�����ف�����اوؤل(، ال���ل���ي���زر ري����دي����ال، 
�شتاندرد،  وال��ل��ي��زر   4.7 ال��ل��ي��زر 
للبطولة  املنظة  اللجنة  وتوا�شل 
ا�شتعدادها ل�شتقبال هذا احلدث 
اأهمية  ع��ل��ى  م�����ش��ددة  ال��ري��ا���ش��ي 
النجاح  م���ع���دلت  اأع���ل���ى  حت��ق��ي��ق 
التي تالم�س طموح امل�شئولني يف 
جمل�س الإدارة وتعك�س ما و�شلت 
تطور  من  البحرين  مملكة  اإليه 
واه��ت��م��ام ك��ب��ري��ن ع��ل��ى م�شتوى 

احت�شانها لأهم البطولت.

لوكا رئي�شا للجنة احلكام
للبطولة  املنظمة  اللجنة  ت�شعى 
وبتوجيهات من ال�شيخ خليفة بن 
عبداهلل اآل خليفة رئي�س جمل�س 
يف  البطولة  اإق��ام��ة  على  الإدارة 
اأف�شل الظروف الإدارية والفنية، 
و�شعيا منها للمزيد من احليادية 
وك�شب ر�شا جميع الفرق امل�شاركة 
الدويل  احل��ك��م  اللجنة  خاطبت 
بابيني  ل��وك��ا  ال�شهر  الإي��ط��ايل 
ل��رئ��ا���ش��ة جل��ن��ة احل���ك���ام وال����ذي 

ا���ش��ت��ع��داده ليكون  اأب����دى  ب����دوره 
اللجنة احل�شا�شة  راأ�س هذه  على 
جانبه  واإىل  ع���م���ل���ه���ا،  يف  ج�����دا 
ي�شارك يف جلنة التحكيم ال�شيني 
����ش���اجن زوه�������وجن، الأمل�������اين وال���ج 
�شكيليزي،  ب��ول  اليوناين  لورنز، 
اليونانية مارينا  الن�شائي  الوجه 
عباحلميد  امل�شري  �شايكوجيو، 
مر�شي، الباك�شتاين عبدالرحمن 
البحريني عي�شى  والدويل  اأر�شد 

البو�شميط.
ال�شيخ خليفة  اأب��دى  ومن جانبه 
ارتياحه  خليفة  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن 
متوا�شل  جهد  من  مل�شه  ملا  التام 
ي��ج��ري خالل  وع��م��ل متقن وم��ا 
هذه الأي��ام من �شر عمل منظم 
البحرين  لأبناء  ج��ادة  وتدريبات 
باآمال  املناف�شة  يدخلون  ال��ذي��ن 

ك��ب��رة يف م��ق��ارع��ة جن��وم اللعبة 
الآ�شيوية  ال�����دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 
جمل�س  دول  وم�����ن  والأورب������ي������ة 
النتائج  ول���ت���ح���ق���ي���ق  ال����ت����ع����اون 
والتي  البحرين  ململكة  امل�شرفة 
ريا�شة  اإل��ي��ه  و���ش��ل��ت  م��ا  تعك�س 
تطور  م��ن  البحرين  يف  ال�����ش��راع 
وازدهار كبرين، كما اأثنى خليفة 
ب��ن ع��ب��داهلل ع��ل��ى ال��دع��م الرائع 
الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��دم��ه  ال����ذي 
البطولة  ل����ه����ذه  ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة 
والربامج  ال��ب��ط��ولت  ومل��خ��ل��ت��ف 
الحتاد  يقيمها  التي  والأن�شطة 
البحرية  للريا�شات  البحريني 

على مدى املو�شم.
البطولة  ه�����ذه  اإق����ام����ة  وت����اأت����ي 
ب���ع���د الإجن�����������از الأخ���������ر ال�����ذي 
البحرية  ال���ري���ا����ش���ات  ح��ق��ق��ت��ه 

البيئة  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ب��ح�����ش��ول��ه��ا 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ت�����ش��ل��م��ه��ا  وال���ت���ي 
رئي�س  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع���ب���داهلل  ب���ن 
البحريني  الحت��اد  اإدارة  جمل�س 
رئي�س  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
حفل  خ��الل  التنظيمية  اللجنة 
ال��ت��ك��رمي، ال���ذي اأق��ي��م يف مملكة 
اجتماع  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ن 
روؤ�شاء  وامل��ع��ايل  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
�شمو  وح�شرة  الأومل��ب��ي��ة  اللجان 
اآل خليفة  ال�شيخ نا�شر بن حمد 
لل�شباب  الأع��ل��ى  املجل�س  رئ��ي�����س 
والريا�شة رئي�س اللجنة الأوملبية 
املا�شي،  مايو   19 يف  البحرينية 
ويوؤكد امل�شئولون يف الحتاد على 
ويف  البيئة  على  املحافظة  اأهمية 
يف  �شعارا  اعتمدته  ال��ذي  ال��وق��ت 

بطولة البارح لهذا العام.

الـــدورة الثـــالثــة مــن عالـــم دبـــي للريا�ضــــة تنطـلــق غــــدًا

فريقان من اأندوني�شيا وموناكو ي�شاركان للمرة الأوىل

بدء العد التنازيل لنطالق بطولة البارح الدولية 20 لل�ضراع

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2009/05/26 املودعة حتت رقم : 129685  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جر�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 برجميات متعلقة بتعقيم الأدوات الطبية . 
الواقعة بالفئة : 9

 PROTECTING LIVES AGAINST ال��ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة   : ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
الإجنليزية.  باللغة    INFECTION

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/01/08 املودعة حتت رقم : 167652  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جر�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 مواد تواليت للعناية ولتنظيف الب�شرة وال�شعر.  
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمتني  ACTIVE NATURALS باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

EAT 61139EAT 41545

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ حم��م��د علي 
ح�������اج�������ي ج��������اري��������ب ع����ل����ي- 
اجلن�شية   ب����ن����ج����الدي���������س   
رق������م  �������ش������ف������ره  ج��������������واز    -
يجده  م��ن   )1766940(
رقم       بتليفون  الت�شال  عليه 

055/9907355

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ عبداحلليم 
عبداحلميد - بنغالدي�س   
اجلن�شية  -  جواز �شفره 
 )632096( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

055/6435688

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ ي���ى 
ال�شني     - زه����������او   ل�����ني 
اجلن�شية  -  جواز �شفره 
 )44486971( رق���م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

055/1025988

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ اح��م��د علي 
حممد احل��ي��ارى  - الردن   
�شفره  ج���واز    - اجلن�شية  
)527010(�شادر  رق���م 
م���ن الم��������ارات م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم      

050/7605580

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ اف�������ش���ر علي 
����ش���اه ن����ور اهلل ج����ان ����ش���اه   - 
باك�شتان   اجلن�شية  -  جواز 
)5142311( رق��م  �شفره 

�شادر من باك�شتان من يجده 
رقم       بتليفون  الت�شال  عليه 

050/4123330

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����وة/ فاطمة  ف���ق���دت  
م����غ����رب����ي����ة   - ال������ب������ح������ري 
اجلن�شية-   -  جواز �شفرها 
)5495816(�شادر  رقم 
من املغرب من يجده عليه 
املغرب  ب�����ش��ف��ارة  الت�������ش���ال 

بالدولة .

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ حممد مياه  فقد  
حم���م���د م����ون����ا م������ي������اه     - 
بنجالدي�س اجلن�شية- جواز 
�شفره رقم )0596759( 
ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
�شرطة  م���رك���ز  اق�����رب  اىل 
بنجالدي�س  ال�������ش���ف���ارة  او 

م�شكوراً.

اعـــالن تغيري ا�سما 
ان�����������ا  ب�����را������ش�����ان�����ا ك�������وم�������ار ه����ن����دي 
اجل��ن�����ش��ي��ة  واح��م��ل ج����واز ���ش��ف��ر رقم  
من  �������ش������ادر   )K8440828(
  29/10/2012 ب��ت��اري��خ  اب��وظ��ب��ي 
القا�شر  اب��ن��ه  ا���ش��م  تغير  وارغ���ب يف 
ب��را���ش��ان��ا ك��وم��ار  ���ش��ي��ده��ارت��ه  هندي 
رقم  ���ش��ف��ره  ج���واز  واح��م��ل  اجلن�شية 
برا�شانا  م���ن     )G4153049(
�شيدهارته  اىل  �شيدهارته   كومار  

برا�شانا كومار    وهذا للعلم.       

اعـــــــــــــالن
العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     

مت الت�شديق على طلب �شركة اإي اإم دي  للياقة البدنية �س ذ.م.م 
برهن ال�شركة ل�شالح بنك المارات دبي الوطني برنامج طموح 
لتمويل امل�شاريع الوطنية النا�شئة دبي فعلى من لديه اي اعرتا�س 
الثبوتية  الوراق  معه  م�شطحبا  بدبي  العدل  كاتب  اىل  التقدم 

وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر العالن.
�شركة اي ام دي للياقة البدنية ) �ّس.ذ.م.م(
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اخلا�س  ل��الومل��ب��ي��اد  القليمية  ال��رئ��ا���ش��ة  اع��ل��ن��ت 
بالقاهرة  الرئي�شي  مكتبها  خ��الل  م��ن  ال���دويل 
اأم�س املوعد اجلديد للدورات التدريبية الدولية 
الثالث لإعداد كبري مدربي كرة اليد والدراجات 
اقامتهم  املقرر  والتي كان من  الطائرة  والري�شة 

ابريل  الريا�س خالل �شهر  ال�شعودية  بالعا�شمة 
املا�شي،ومت تاأجيلهم ب�شبب ان�شغال ال�شعودية يف 
الت�شفيات املوؤهلة لأول كاأ�س عامل يف كرة القدم 
لالوملبياد اخلا�س �شيقام بالربازيل عام 2014 
ال�شرق  لدول  التاأهل  ببطاقة  ال�شعودية  وف��ازت   ،

ال��دي��ن مدير  . و���ش��رح د. عماد حميي  الأو���ش��ط 
الريا�شة وال��ت��دري��ب ب���اأن امل��وع��د اجل��دي��د ه��و يف 
الفرتة من 6 وحتى 12 �شبتمرب 2013 ، على 
اأن يكون الو�شول يوم 6 �شبتمرب واملغادرة 12 ، 
باأ�شماء  الرئا�شة  تزويد  ب�شرورة  ال��دول  وطالب 

من  و���ش��ورة  الذاتية  ال�شرة  واإر���ش��ال  املر�شحني 
موعد  يف  �شخ�شية  و���ش��ورة  �شالح  ال�شفر  ج��واز 
�شرورة  ع��ل��ى  م���وؤك���دا   ، ي��ول��ي��و  منت�شف  اق�����ش��اة 
قبل  من  الرت�شيحات  اأر�شلت  التي  الربامج  قيام 

التاأكيد هذه الأ�شماء.

القليمية  الرئا�شة  ب���اأن  ال��دي��ن  حميي  واأ���ش��اف 
قامت بتجديد الدعوة ملختلف الدول لال�شرتاك 
يف تلك الدورة بعد تعديل املوعد اجلديد وحر�س 
القليمي  الرئي�س  ال��وه��اب  عبد  امي��ن  املهند�س 
على تو�شيع قاعدة امل�شاركني من كبري املدربني 

خمتلف  خماطبه  ،فتمت  الريا�شات  خمتلف  فى 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ل���ال����ش���رتاك ف���ى ه����ذه ال�����دورة 
باإلقاء املحا�شرات  �شديدة الهمية والتي �شيقوم 
ال�شا�شية بها نخبة من اخلرباء الدوليني يف كل 

ريا�شة .  

ق���ام ���ش��ع��ادة ه�����ش��ام ع��ل��ي ال��ط��اه��ر الأم����ني العام 
لالحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن بزيارة اإىل اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ح��ي��ث اإل��ت��ق��ى م��ع الدكتور 
ال�شعودية  رئي�س اجلمعية  اأن�س خمدوم  حممد 
لل�شطرجن ويا�شر العتيبي الأمني العام للجمعية 

ال�شعودية للعبة. 
وق����د ا����ش���اد ال���دك���ت���ور خم�����دوم ب��ج��ه��ود ودع���م 
بن  �شلطان  ال�شيخ  برئا�شة  الأ���ش��ي��وي  الحت���اد 
الكبر  ودوره  ن��ه��ي��ان  اآل  �شخبوط  ب��ن  خليفة 
الحتاد  ل��دى  ال�����ش��ع��ودي  ال�شطرجن  اع��ت��م��اد  يف 
الدويل لل�شطرجن وجتهيز امللف الكامل ودعمه 
مب�شاعدة �شعودية من �شباب اجلمعية ال�شعودية 
العتيبي  ي���ا����ش���ر  ال����ع����ام  واأم���ي���ن���ه���ا  ل��ل�����ش��ط��رجن 
املمار�س  ال�����ش��ع��ودي  ال�����ش��ب��اب  م���ن  وجم��م��وع��ة 
اللعبة  ه���ذه  واإظ���ه���ار  لن�شر  وامل��ت��ح��م�����س  للعبة 
الراقية باململكة وتكللت جهود اجلميع بالنجاح 
اجلمعية   ، للعبة  ال��دويل  الحت��اد  اإعتمد  حيث 

التي  الجتماعات  خ��الل  لل�شطرجن  ال�شعودية 
ع��ق��دت يف اأرم��ي��ن��ي��ا واأك����د ال��دك��ت��ور خم���دوم اأنه 
بظهور ال�شطرجن ال�شعودي اإىل النور دوليا فقد 

حتقق حلم ظل يراوده طيلة 35 عاما .
وا�شتعر�س اجلانبان م�شرة ال�شطرجن ال�شعودي 
اإ�شت�شافة ع�شرة  2012 حيث متت  خالل عام 
الدولية  ال��ع��ني  ب��ط��ولت  يف  �شعوديني  لع��ب��ني 
يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  وامل����درب����ني  احل���ك���ام  ودورات 
الكثرين  و�شقل  ت��اأه��ي��ل  يف  �شاهم  مم��ا  ال��ع��ني 
وا�شت�شافتهم  ال�شعودية  الفنية  ال��ك��وادر  م��ن 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة ع��ل��ى ه��ام�����س ب��ط��ول��ة م���دن العامل 
وبطولة العني كال�شيك يف �شهر دي�شمرب املا�شي 
، ثم رعاية الحتاد الأ�شيوي لتنظيم دورة اإعداد 
فرباير  �شهر  خ��الل  ج��دة  يف  املحكمني  و�شقل 
تاأهيل خم�شة حكام  اأ�شفرت عن  والتي   2013
�شعوديني جدد اإىل ال�شاحة الدولية وح�شولهم 
على �شارة حكم احتاد دويل مبا�شرة وهم اأحمد 

العمري ورئيف اللحياين و�شعد احلبيب وطارق 
املقادي ويو�شف �شربيني.

ك��م��ا ت��ك��ف��ل الحت����اد الأ���ش��ي��وي ب��رع��اي��ة تنظيم 
ال���دول���ي���ة واإح���ت�������ش���اب���ه���ا �شمن  ب���ط���ول���ة ج�����دة 
الت�شنيف الدويل لل�شطرجن ال�شريع وقد لعبت 
الم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد ال���ش��ي��وي لل�شطرجن 
اخلارجية  امل�شاركات  اأوىل  يف  ال�شا�شي  ال���دور 
اعرتاف  نيلها  بعد  ال�شعودية  العربية  للمملكة 
امل�شاركة  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  ال������دويل  الحت������اد 
العامل  لكا�س  امل��وؤه��ل��ة  ا�شيا  غ��رب  ت�شفيات  يف 
الغامدي  احمد  الالعب  خ��الل  من  لل�شطرجن 
اأبلى بالءا ح�شنا وحقق نتائج مميزة يف  والذي 
الظهور الول لالأخ�شر ال�شعودي يف البطولت 

الر�شمية الأ�شيوية.
ال�شعوديني  امل�شئولني  م��ع  الطاهر  بحث  وق��د 
ال�شعودية  اجل��م��ع��ي��ة  اإ����ش���ت�������ش���اف���ة  ت���رت���ي���ب���ات 
واملخ�شرمني  للهواة  اأ�شيا  لبطولة  لل�شطرجن 

يف مدينة جدة خالل �شهر نوفمرب القادم بدعم 
لل�شطرجن  الأ�شيوي  الحتاد  كاملة من  ورعاية 
اجلمعية  جاهزية  خم���دوم  ال��دك��ت��ور  اأك���د  حيث 
ال�����ش��ع��ودي��ة وم��دي��ن��ة ج���دة لإ���ش��ت�����ش��اف��ة احلدث 
اأف�����ش��ل ���ش��ورة خا�شة  الأ���ش��ي��وي واإخ���راج���ه يف 
اأنها املرة الأوىل التي ت�شت�شيف فيها ال�شعودية 

بطولة قارية يف جمال ريا�شة ال�شطرجن.
وقد اأقام رئي�س اجلمعية ال�شعودية لل�شطرجن ، 
ماأدبة ع�شاء يف مكة املكرمة لأمني عام الحتاد 
الأ�شيوي ومت تقدمي درع تذكاري خا�س ل�شعادة 
ه�شام علي الطاهر كما اأبرزت �شفحات التوا�شل 
الجتماعي في�شبوك وتويرت الزيارة التاريخية 
لالأمني العام لالحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن اإىل 
الوىل  الر�شمية  ال���زي���ارة  ب�شفتها  ال�����ش��ع��ودي��ة 
امل�شتوى  رف��ي��ع  ق���اري  �شطرجني  م�����ش��وؤول  م��ن 
لل�شطرجن ال�شعودي بعد ت�شكيل جمل�شه الول 

املعتمد برئا�شة الدكتور حممد اأن�س خمدوم.

الكبار  بني  ح�شورها  وا�شرتاليا  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  منتخبات  كر�شت 
يف نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم لتوؤكد انها باتت من الثوابت يف القارة 
ال�شيوية وان على املنتخبات الخرى التناف�س لنيل البطاقة الرابعة املبا�شرة 
او جتربة حظها عرب امللحق. تاأهل منتخب اليابان بقيادة املدرب اليطايل 
الربتو زاكروين كان الكرث و�شوحا وح�شل قبل جولتني من نهاية الدور 
الرابع احلا�شم، تفرغ بعده للم�شاركة يف كاأ�س القارات املقامة يف الربازيل قبل 
عام من املونديال كونه بطال ل�شيا. وتوج منتخب اليابان بطال ل�شيا مطلع 
عام 2011 بفوزه يف النهائي على نظره ال�شرتايل واثبت املنتخب الياباين 
بدليل  اأهمها،  يكن  مل  ان  ال�شيوية  املنتخبات  اأه��م  ان��ه  املا�شية  الع���وام  يف 
ح�شوره القوي يف كاأ�س ا�شيا واحرازه على اللقب ثالث مرات يف الن�شخات 
الربع الخرة اعوام 2000 يف لبنان و2004 يف ال�شني و2011 يف قطر، 
كما انه حقق اف�شل اجناز له يف تاريخ م�شاركاته يف كاأ�س العامل بو�شوله اىل 

ا�شت�شافها مع كوريا اجلنوبية،  التي  الن�شخة  2002 يف  الثاين عام  الدور 
الياباين  2010. وباتت �شفوف املنتخب  قبل ان يعادله يف جنوب افريقيا 
وابرزهم  الوروب��ي��ة  الندية  اب��رز  املحرتفني يف  النجوم  بالعديد من  تزخر 
مو�شكو  �ش�شكا  مع  هوندا  وكي�شوكي  يونايتد  مان�ش�شرت  يف  كاغاوا  �شينجي 
للمرة  العاملية  النهائيات  اىل  املتاأهل  اجلنوبية  كوريا  منتخب  اما  الرو�شي. 
ن�شف  ببلوغه  فيها  ا�شيوي  اجن��از  اف�شل  و�شاحب  ال��ت��وايل،  على  الثامنة 
النهائي عام 2002، فاجتاز ام�س مطبا كاد يتحول اىل كارثة. ففي الوقت 
الذي كان الكوريون مينون النف�س بفوز على ار�شهم حيث احت�شد اكرث من 
ايران،  الوا�شع امام  الباب  ا�شتعدادا للتاأهل من  اول�شان  60 الف متفرج يف 
ومنعوا  النهاية،  حتى  عليه  وحافظوا  هدفا  �شجلوا  ال�شيوف  ب��اأن  فوجئوا 
هذا  لي�س  لهم.  �شنحت  التي  الكثرة  الفر�س  رغم  ال�شباك  هز  لعبيه من 
التي  ط�شقند  يف  وقطر  اوزبك�شتان  بني  الثانية  املباراة  نتيجة  ان  بل  فقط، 

كانت تقام يف التوقيت ذاته كانت تتجه اىل حتطيم المل الكوري اذ و�شلت 
اىل 5-1، ما جعل منتخب التايغوك الكوري يتاأهل من الباب ال�شيق بفارق 
هدف واحد فقط عن نظره الوزبكي بعد ان تعادل بر�شيد 14 نقطة لكل 
منهما. ال�شدمة بدت على وجود الف الكوريني املحت�شدين على مدرجات 
الالعبون ول حتى  ي�شلم منها  املباراة، ومل  الثواين الخ��رة من  امللعب يف 
املدرب ت�شوي كانغ هي الذي قال ل يوجد عندي ما اقوله، لقد تاأهلنا اىل 
نهائيات كاأ�س العامل لكن النهاية مل تكن جيدة . وتابع انا احتمل م�شوؤولية 
اخل�شارة، لقد قدم الالعبون ما بو�شعهم ولكننا مل نقدم امل�شتوى الذي كنا 
نريده، اأمتنى اأن يكون املنتخب الكوري ا�شتفاد الكثر من هذه الت�شفيات كي 
يقدم م�شتوى اأف�شل يف امل�شتقبل . املنتخب الكوري قدم م�شتويات متذبذبة 
يف الت�شفيات، ولي�س يف الدور الرابع احلا�شم فقط، بل اي�شا يف الدور الثالث 
ال�شرتايل  املنتخب  على  ال��دور  وياأتي  اللبناين.  املنتخب  ام��ام  �شقط  حني 

ت�شفيات  عرب  الثانية  وللمرة  مبا�شرة  النهائيات  اىل  بطاقته  حجز  ال��ذي 
خا�س  كان  ان  بعد   ،2006 عام  يف  كنفها  اىل  انتقل  التي  ال�شيوية  القارة 
�شك  ول  و2006.   1974 عامي  لوقيانيا  املونديال مرتني ممثال  غمار 
ان النجاح ال�شرتايل ا�شيويا جاء على ح�شاب املنتخبات العربية التي ف�شلت 
اي منها يف التاأهل اىل النهائيات عام 2010 يف جنوب افريقيا وذلك للمرة 
الوىل من عام 1982. وكان منتخب الكويت اول ممثلي عرب ا�شيا يف كاأ�س 
العامل عام 1982، تاله العراق يف 1986، ثم تاأهلت المارات يف 1990، 
1994 و1998 و2002  اع��وام  الراية  ال�شعودي  املنتخب  ان يحمل  قبل 
كان  الرابع احلا�شم،  ال��دور  الخ��رة من  التا�شعة  و2006. وحتى اجلولة 
تاأهل ا�شرتاليا غر حم�شوم ويحتاج اىل فوز على العراق يف �شيدين، فتحقق 
المر ولو متاأخرا وقبل �شبع دقائق من النهاية عرب البديل جو�شوا كينيدي 

بعد �شمود العراقيني واهداره العديد من الفر�س.

اليــــابــــان وكـــوريـــا اجلنوبيــــة واأ�ضتـــراليــــا تكــــر�س ح�ضـــورهـــا باملونديـــــــــال

دعوه الإمارات و19 دولة عربية لال�ضرتاك يف الدورة التدريبية الدولية لكبريي مدربي كرة اليد والدراجات والري�ضة الطائرة لالأوملبياد اخلا�س تقام بالريا�س

بـــاريــــ�س �ضـــــــان جـيـــــرمــــــان يتــعــــاقـــــد مــــع كـــابيللـــــــو

تكرمي الحتاد الآ�شيوي لل�شطرجن يف مكة املكرمة

ال�ضعودية ت�ضت�ضيف بطولة اآ�ضيا للهواة واملخ�ضرمني يف نوفمرب القادم

باري�س  تعاقد  ال��ي��وم  اخ��ب��اري��ة  تقارير  ك�شفت 
���ش��ان ج��رم��ان ال��ف��رن�����ش��ي م��ع ف��اب��ي��و كابيللو 
الإيطايل  خل��الف��ة  ال��رو���ش��ي  املنتخب  م���درب 
ر�شميا  الإع��الن  �شيتم  الذي  اأن�شيلوتي،  كارلو 

الإ�شباين  م���دري���د  ري����ال  ت���دري���ب  ت��ول��ي��ه  ع���ن 
خالل ال�شاعات املقبلة. واأ�شارت �شحيفة ماركا 
اإيطالية،  الإ�شبانية نقال عن تقارير �شحيفة 
واحد  ملو�شم  ي�شتمر  عقدا  وقع  كابيلو  اأن  اإىل 

مع باري�س �شان جرمان، على اأن يقوم الأخر 
بت�شديد ال�شرط اجلزائي البالغة قيمته ثالثة 
القدم.  لكرة  الرو�شي  لالحتاد  ي��ورو  ماليني 
فينجر، مدرب  اأر���ش��ني  يتوىل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

الفرن�شي  النادي  تدريب  الجنليزي  اأر�شنال 
اعتبارا من مو�شم 15-2014.

وك����ان ال���ن���ادي ال��ف��رن�����ش��ي ي��ره��ن ال��ت��خ��ل��ي عن 
اأن�شيلوتي بالتعاقد مع خليفة له، وفقا لو�شائل 

الإعالم، ما يجعل انتقاله لقيادة ريال مدريد 
و�شيكا. ورغم التقارير الإيطالية، فاإن كابيللو 
اأن  الإ�شبانية  لل�شحيفة  ت�شريحات  يف  اأك���د 

انتقاله لباري�س �شان جرمان لي�س موؤكدا.

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 يف الق�سية رقم 2013/226 مدين كلي      

البلو�شي �شد: 1- بنك ال�شتثمار  املرفوعة من : احمد يارك احمد جا�شم 
2- عبداهلل عو�س عبداهلل موؤن�س 3- �شعيد �شلطان �شعيد القايدي

 اىل �شعيد �شلطان �شعيد القايدي املدعى عليه يف الق�شية رقم 2012/226 
ح�شور  عليك  البلو�شي  جا�شم  احمد  يارك  احمد  من  املرفوعة  كلي  مدين 
املوافق  الحد  يوم  ظهرا  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  يف  املقرر  اخلربة  اجتماع 
يف  الكائن  �شاهني  عزمي  حممد  احل�شابي  اخلبر  مكتب  يف   2013/6/23
ما  كل  م�شطحبا  �شريف،  احمد  بناية  ال�شناعية-  املنطقة  العني-  مدينة 
رقم  متحرك  هاتف  لال�شتف�شار  م�شتندات  من  املذكورة  الق�شية  يخ�س 

0506193909 ار�شي 037219260
اخلبري احل�شابي/ حممد عزمي �شاهني

دعوة اجتماع اخلربة

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  569و623/ 2013 -عمايل - م ع - �س- اأظ

امل�شتاأنف : احللم الذهبي للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات     امل�شتاأنف عليهما:1- 
حممد با�شو مياه حممد ابو القا�شم  2- جوتام �شاركار با�شوديف �شاركار اجلن�شية: 
ال�شفر  تذكرة   + درهم  امل�شتاأنف 5400  الغاء احلكم   : ال�شتئناف  بنغالدي�س مو�شوع 
2- الغاء احلكم يف املبلغ كامال15300 درهم ما عدا تذكرة �شفر + جواز �شفر املطلوب 
اعالنه/ حممد با�شو مياه م حمد ابو القا�شم اجلن�شية: بنغالدي�س لعنوان: بالن�شر  
مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2013/573  والدعوى رقم 2013/574 عم جز- م ع- ب- 
اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا 

عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     

العقارية  للو�شاطة  ال�شائب  �شركة   / الول  املتدخل  اخل�شم  كل  اىل 
�شركة   /3 املتدخل  اخل�شم  الدعاء  �شركة   /2 املتدخل  اخل�شم  ذ.م.م 
اللهام للو�شاطة العقارية ذ.م.م. اقام عليكم ال�شيد �شوقي عبداحلميد 
كلي  ع��ق��اري   2010 على   509 رق��م  ال��دع��وى  عبدال�شميع  عبدالعزيز 
ل�شرتجاع الموال امل�شددة والبالغة 224193 درهما وف�شخ عقد �شراء 
الوحدتني 409 و 410 من م�شروع حدائق الدعاء بقرية اجلمرا لعدم 
حممد  اخلبر  البتدائية  املحكمة  عينت  ولقد  العقد  وفق  ا�شتكمال 
بتاريخ  املعلن  جمال �شيخوين ويطالب اخلبر ح�شوركم اىل مكتبه 
�شيكمل  ح�شوركم  ع��دم  ح��ال  ويف  ظهرا  ال��واح��دة  مت��ام   2013/6/30

املهمة وفقا للم�شتندات املوجودة لجناز التقرير الفني. 
اخلبري الهند�شي

اإعالن بالن�سر

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �شيكر�س فريت اند لوج�شتيك�س ) �س.ذ.م.م(
ال�شم التجاري:�شيكر�س فريت اند لوج�شتيك�س ) �س.ذ.م.م(

القيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية  ذات  القانوين:�شركة  ال�شكل   580189  : رق��م  رخ�شة 
بال�شجل التجاري: 996835 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه 
قد مت التا�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اع��اله،  وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل�شدق   2012/8/16 بتاريخ  العدل  كاتب  عن  ال��ق��رار  مبوجب 
امل�شفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�شات  اي  لديه  من  وعلى   2012/8/16 بتاريخ 
امل��ع��ني مكاتبة ال��ك��ائ��ن��ة حم��ل 5 م��ل��ك م��رك��ز دب���ي ال��ع��ق��اري��ة - دي���رة - رق���ة البطني 
امل�شتندات والوراق  كافة  هاتف:2298222-04 فاك�س: 2211125-04 م�شطحبا معه 

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: املفهوم اجلديد لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات 
 مبوجب هذا ت�شهد دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شر يف ال�شجل 
التجاري بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية �شركة/ �شيكر�س فريت اند 
ا�شم جتاري: �شيكر�س فريت اند لوج�شتيك�س  لوج�شتيك�س )�س.م.م( حتت 
بتاريخ 2012/8/16  العدل  ال�شادر عن كاتب  القرار  وذلك مبوجب  )�س.ذ.م.م( 
او  العدل بتاريخ 2012/8/16. وعلى من لديه اي اعرتا�شات  وامل�شدق لدى كاتب 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني مكاتبة الكائنة حمل 5 ملك مركز دبي العقارية - 
ديرة - رقة البطني هاتف:2298222-04 فاك�س: 2211125-04 م�شطحبا معه كافة 

امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10823 بتاريخ   2013/6/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  406/ 2013 -عمايل - م ع - �س- اأظ

المارات       اجلن�شية:  احلديدية  واملباين  للمقاولت  امانة  �شركة   : امل�شتاأنف 
امل�شتاأنف عليه:�شالح الدين حممود حممد الكرد اجلن�شية: الردن  مو�شوع 
درهم    7000 ومبلغ  اخلدمة  نهاية  مكافاة  مبلغ  على  ا�شتئناف   : ال�شتئناف 
املطلوب اعالنه/ �شالح الدين حممود حممد الكرد اجلن�شية: الردن  العنوان: 
بالن�شر )بقرار جتديد ال�شتئناف من ال�شطب وبطلب وقف التنفيذ( مبا ان 
امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2013/406 عمايل - م ع - �س- اأظ  وحدد لنظره جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2013/6/24 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10823 بتاريخ 2013/6/20     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/588  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1- راجي�س �شيام لل   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
فر�شت لل�شفريات ذ.م.م وميثله: علياء خليفة �شامل خليفة ال�شويدي     قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ )120.353 درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد 
والر�شوم  وامل�شاريف واتعاب و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة  وحددت لها 
 ch.1.C.15 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/2 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شتكون الطريق م�شرعة ملنتخب ا�شبانيا يف بلوغ ن�شف نهائي م�شابقة كاأ�س 
تاهيتي  ي��واج��ه  عندما  ال��ربازي��ل،  يف  املقامة  ال��ق��دم  لكرة   2013 ال��ق��ارات 
املتوا�شعة يف بيلو هوريزونتي اليوم اخلمي�س يف اجلولة الثانية من ت�شفيات 

املجموعة الثانية من الدور الول.
العامل  وب��ط��ل  2008 و2012  اوروب�����ا  ب��ط��ل  ال���ش��ب��اين،  امل��ن��ت��خ��ب  وك���ان 
2010، ا�شتهل م�شواره يف ري�شيفي الحد املا�شي بالفوز على الوروغواي 
2-1، فيما منيت تاهيتي �شاحبة المكانات املتوا�شعة بخ�شارة �شاحقة امام 
دل  في�شنتي  امل��درب  بخيارات  �شككوا  كثرين  ان  و�شحيح   .1-6 نيجريا 
بو�شكي الذي قرر عدم ا�شتدعاء لعبني مثل احلار�س دافيد دي خيا وتياغو 

الكانرتا واي�شكو اىل كاأ�س القارات والبقاء عليهم مع منتخب دون 21 عاما 
املتوج اوروبيا، رغم انهم فر�شوا انف�شهم من العنا�شر ال�شا�شية يف فرقهم 
وعلى اعلى امل�شتويات، ال انه جنح بخربته يف قيادة ل فوريا روخا اىل الفوز 
املباراة الوىل على احلار�س  الكبرين يف  ال�شاربني  الول. واعتمد �شاحب 
املخ�شرم ايكر كا�شيا�س بدل من فيكتور فالدي�س على رغم جلو�شه احتياطيا 
مع فريقه ريال مدريد املو�شم املا�شي، وت�شايف يف خط الو�شط، فلم تعك�س 
النتيجة حقا جمريات اللقاء والهيمنة ال�شبانية خ�شو�شا يف ال�شوط الول.  
ل ميكن القول بان منتخب دل بو�شكي منتخب عجوز لن��ه، وحتى يف ظل 
وجود كا�شيا�س وت�شايف يف الت�شكيلة، كان معدل العمار يف مباراة الحد 27 

عاما فقط، وذلك لن مدرب ريال مدريد ال�شابق اعتمد ومنذ و�شوله بعد 
ال�شابة يف  2008 خلفا للوي�س اراغوني�س على الزج بالوجوه  كاأ�س اوروب��ا 
الت�شكيلة، م�شتندا على النجاحات يف البطولت العمرية مثل بطولة اوروبا 
اوروبا  وبطولة  الخ��رت��ني،  بن�شختيها  ال�شبان  ف��از  التي  عاما   19 ل��دون 
وام�س  ال��دن��ارك  يف  عامني  قبل  روخيتا  ل  بها  ف��از  التي  عاما   21 ل��دون 
الأول �شد ايطاليا 4-2. وا�شر لعب الو�شط بيدرو على احرتام تاهيتي، 
اىل  تعود  القيا�شية  خ�شارتها  ب��ان  علما  اله���داف،  من  املزيد  بتلقي  املهددة 
اننا  الوا�شح  من  10-�شفر:  نيوزيلندا  امام  �شقطت  عندما   2004 العام 
املر�شحني، لكن كل املباريات �شعبة. ما ميكننا القيام به هو تطبيق ا�شلوبنا 

واحرتام خ�شمنا بدل من القول اننا �شن�شحقهم وتابع الالعب الذي �شجل 
يف مرمى الوروغ��واي رافعا ر�شيده هذا املو�شم اىل 11 هدفا مع منتخب 

بالده: يتمتعون بال�شرعة لكن لديهم بع�س امل�شكالت الدفاعية .
وا�شبح بيدرو على بعد 3 اهداف من معادلة الرقم القيا�شي لالملاين غرد 
مولر )14 هدفا يف مو�شم 1971-1972( والربازيلي رونالدو )1996-
1997(، والهولندي باتريك كاليفرت )1999-2000( واعترب بيدرو: 
مل اكن حمظوظا امام املرمى هذا املو�شم مع فريقي، هنا املك حرية اكرب 
وامل ال�شتمرار على هذا املنوال ، م�شيفا ان ال�شوط الول امام الوروغواي 

هو الف�شل ل�شبانيا.

باملجموعة الثانية يف كاأ�س القارات

اإ�ضبـــانيـــا يف نـــزهــــة ومعـــركــــة بيــــن الأوروغــــواي ونيجيـــــريــــــــــــا 

الإجازات  مو�شم  اأن  من  الرغم  على 
اأن  اإل  ح���ل،  ق��د  ال�شيفية  وال��ع��ط��ل 
القا�شمي  خ��ال��د  الإم����ارات����ي  ال�����ش��ي��خ 
اأ�شعب  م��ن  واح����د  خل��و���س  ي�شتعد 
وال���ذي   ،2013 مل��و���ش��م  اخ��ت��ب��ارات��ه 
الأ�شبوع  ن���ه���اي���ة  اأح�����داث�����ه  ت��ن��ط��ل��ق 

اجلاري يف اإيطاليا.
والذي  الإم���ارات���ي،  ال�شائق  وي��واج��ه 
املالح  جانب  اإىل  ال�شباقات  يخو�س 
ب�شيارة  م��ارت��ن  ���ش��ك��وت  ال��ربي��ط��اين 
العاملية  ت���وت���ال  ���ش��رتوي��ن  اأب��وظ��ب��ي 
رايل  يف  �شعبة  م��واج��ه��ة  ل��ل��رال��ي��ات، 
���ش��ردي��ن��ي��ا الإي���ط���ايل، ال����رايل الذي 
امل�شاركة  الراليات  اأق�شر  من  يعترب 
اأنه  اإل  للراليات،  ال��ع��امل  بطولة  يف 
والأكرث  الأ���ش��ع��ب  اأن���ه  على  ي�شنف 

ق�شاوة. 
وبعد تعرثه م�شاعيه خالل م�شاركته 
القا�شمي  اأك��د  اأكروبولي�س،  رايل  يف 
بطولة  يف  حملته  ملوا�شلة  ا�شتعداده 
مرتاحا  وب�����دى  ل���ل���رال���ي���ات،  ال���ع���امل 
يبلغ  ال��ذي  ال��رايل،  لطبيعة مراحل 
م��ع��دل ط���ول امل���راح���ل ف��ي��ه 19 كم 
مراثونية  اأق�����ش��ام  ع��ل��ى  ي�����ش��م��ل  ول 
تت�شمنها  ال��ت��ي  الأخ�����رى  ك��امل��راح��ل 

الراليات الأخرى.  
القا�شمي: هذا الرايل منا�شب  وقال 
يعني  وه��ذا  اأق�شر  مراحله  لأن  يل، 
اأق��ل لل�شيارة الأه���م م��ن هذا  ���ش��ررا 
اأنه اأ�شهل على الذاكرة. عندما تكون 
خ�شناها  التي  كتلك  طويلة  املراحل 

امكانية  ف��اإن  واليونان،  الربتغال  يف 
وعندما  اأك�����رب،  ت��رك��ي��زك  ت��ف��ق��د  اأن 
ي���ح���دث ه����ذا ���ش��ت��خ�����ش��ر ال��ك��ث��ر من 

الوقت .
املقبل،  ال����رايل  وا���ش��ت��ع��دادا خل��و���س 
يف  زم��ي��ل��ه  ب��ا���ش��ت�����ش��ارة  القا�شمي  ق���ام 

والذي  ه��رف��ون��ني،  ميكو  ال��ف��ري��ق، 
له  م��ت��ع��اق��ب  ث���اين  لتحقيق  يتطلع 
�شيارته  م���ق���ود  خ��ل��ف  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  ت���وت���ال  ���ش��رتوي��ن 
ل���ل���رال���ي���ات. وك�����ان ال��ق��ا���ش��م��ي اأك���رث 
تركيزا على كيفية تعزيز عالقته مع 

مارتن وال�شتعداد معا خلو�س ثامن 
رايل احرتايف لهما.

وعلق قائال: عالقتنا جيدة وتتطور 
اأهم �شيء هو التوا�شل  �شيئا ف�شيئا. 
داخل  ومالحه  ال�شائق  بني  ال�شريع 
ال�شيارة. اأعرف الكثر من الأ�شدقاء 

عن  الكثر  يعرفون  ب��دوره��م  ال���ذي 
الراليات، لكن اأن ت�شارك مع �شديق 
حميم لك يف ال��رايل ميكن اأن يكون 
كارثة . واأ���ش��اف: كل ي��وم اأك��ون فيه 
مع �شكوت نتعلم الكثر معا، ونبقى 
ع��ل��ى ات�����ش��ال ح��ت��ى يف ال��ف��رتات بني 

الراليات. نتطلع دائما لتجربة اأ�شياء 
جديدة، واإذا مل نكن نعمل نحاول اأن 

جند �شيئا اآخرا ن�شتفيد منه .
وت����اب����ع: ع���الق���ت���ي ج���ي���دة ج�����دا مع 
معه  بالتحدث  قمت  وبالطبع  ميكو 
و�شوؤاله. وقد قدم يل بع�س الن�شائح 

الفوز  م���ن  مت��ك��ن  اأن  ب��ع��د  وامل����زاي����ا 
امل��ا���ش��ي. بالن�شبة يل  ال��ع��ام  ب��ال��رايل 
من املهم اأن اأكون ب�شخ�شي اأنا. علي 
ارتبط  واأن  ذه��ن��ي مت��ام��ا  اأ���ش��ف��ي  اأن 
اأك����رث م���ع ال�����ش��ي��ارة خ��ا���ش��ة ب��ع��د ما 

حدث يف اأكروبولي�س .
وب���الإ����ش���اف���ة ل��ب��ح��ره��ا ال����ف����روزي 
تتميز  الرائعة،  الرملية  و�شواطئها 
ال��وق��ت من  ج��زي��رة �شردينيا يف ه��ذا 
املرتفعة  احل�����رارة  ب���درج���ات  ال��ع��امل 
وع���دد ال�����ش��واح ال��ك��ب��ر، ع��ل��ى الرغم 
واملراحل  احل������رارة  درج�����ات  اأن  م���ن 
�شعوبة  �شت�شكل  ب��احل��ج��ارة  املليئة 
على ال�شائقني والإطارات طوال ايام 

الرايل الثالث.  
وبعد ا�شتكماله ليومني ا�شتطالعيني 
القا�شمي  ين�شم  اليوم،  الرايل  مل�شار 
ل� 55 �شائقا على خط النطالق يوم 
تاأهيلية  مرحلة  يف  )اخلمي�س(  غ��د 
بطول 3.86كم خارج مدينة اأولبيا 
، يف حني ينطلق ال��رايل مع ا�شراقة 
)اجلمعة(  ال����ت����ايل  ال����ي����وم  ����ش���ب���اح 
ويختتم  خ��ا���ش��ة،  م���راح���ل  ب��ث��م��ان��ي��ة 
اأحداثه يوم ال�شبت بنف�س العدد من 

املراحل.

•• �شاحية ال�شيف – اللجنة االأوملبية:

ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج للرجال  ال��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي��ج��ري 
وال�����ش��ي��دات ا���ش��ت��ع��دادات��ه م���ن اج���ل امل�����ش��ارك��ة يف 
والتي  املغلقة  لل�شالت  الآ�شيوية  الأل��ع��اب  دورة 
اجلنوبية  الكورية  اأن�شون  مدينة  �شت�شت�شيفها 
يوليو   6 اىل  ي��ون��ي��ه   29 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
ب���الحت���اد  امل��ن��ت��خ��ب��ات  م���دي���ر  وق������ال   .  2013
املنتخب  ب��اأن  اخلاجة  خالد  للبولينج  البحريني 
اأيام   3 يخو�س حت�شراته الفنية حالياً مبعدل 
اأن يكثف  األبا، على  ن��ادي  الأ�شبوع على �شالة  يف 
حت�����ش��رات��ه خ����الل الأ����ش���ب���وع امل��ق��ب��ل ب���واق���ع 4 
الالعبني  و�شول  بهدف  وذل��ك  الأ�شبوع  يف  اأي��ام 
الفنية  م��راح��ل اجلاهزية  اأع��ل��ى  اإىل  وال��الع��ب��ات 

والبدنية قبيل خو�س ال�شتحقاق القاري.
واأو����ش���ح اخل���اج���ة ب����اأن امل��ن��ت��خ��ب ب��ق��ي��ادة امل���درب 
مناف�شات  ���ش��ي��خ��و���س  م��ر���ش��ل  ع�����ارف  ال��وط��ن��ي 

اإىل  م�شرا  لع��ب��ات،  و4  لع��ب��ني   4 ب���  البطولة 
باختيار  اكتملت  ق��د  ال��رج��ال  منتخب  قائمة  اأن 
القعود،  اأحمد  �شابري،  م�شعود  وه��م  لعبني   4
يتم  فيما مل  اإب��راه��ي��م،  ط��ه  ع��ب��داجل��ب��ار،  عي�شى 

اختيار القائمة النهائية لل�شيدات.
واأكد اخلاجة باأن الالعبني �شيدخلون مناف�شات 
الدورة من اجل حتقيق نتائج م�شرفة تليق ب�شمعة 
�شنخو�س  م�شيفاً   البحرينية،  البولينج  ريا�شة 
مب�شتويات  الظهور  اجل  من  البطولة  مناف�شات 
ب�شورة  حت�شراتهم  يجرون  فالعبونا  م�شرفة، 
والعزمية  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ب���ال���روح  م��ت�����ش��ل��ح��ني  ج����ادة 
اأن الحت��اد حر�س على  اإىل  ، م�شراً  والإ���ش��رار 
ال���دورة  يف  ال�شابة  العنا�شر  م��ن  نخبة  اإ���ش��راك 
لإك�����ش��اب��ه��م امل���زي���د م���ن اخل�����ربة، م��و���ش��ح��اً باأن 
الالعبني �شبق لهم امل�شاركة يف بطولت خارجية 
وب���ط���ولت داخ��ل��ي��ة م��ف��ت��وح��ة وه���م ق���ادري���ن على 

املناف�شة بقوة لإحراز نتائج اإيجابية.

واأو���ش��ح اخل��اج��ة ب���اأن ال���دورة الآ���ش��ي��وي��ة �شتمثل 
فر�شة مثالية لالعبني لكت�شاب املزيد من الثقة 
الهامة  اخلارجية  للم�شاركات  متهيداً  واخل��ربة 
�شيخو�س  ح��ي��ث  ال���ق���ادم���ني،  ال�����ش��ه��ري��ن  خ����الل 
بهونغ  لل�شباب  اآ�شيا  بطولة  مناف�شات  املنتخب 
كونغ خالل �شهر �شبتمرب، بالإ�شافة اإىل بطولة 
املتحدة  ال���ولي���ات  �شت�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال���ع���امل 

الأمريكية خالل �شهر اغ�شط�س املقبل.
الالعبني  م���ن  احل���ال���ي���ة  امل��ج��م��وع��ة  اأن  وراأى 
فاإن  وبالتايل  لل�شباب  اآ�شيا  بطولة  يف  �شت�شارك 
الآ���ش��ي��وي��ة لل�شالت  الأل���ع���اب  ب����دورة  امل�����ش��ارك��ة 
وتطوير  اخلربة  لكت�شاب  جيدة  حمطة  �شتكون 
ان  اإىل  النظر  لف��ت��اً  لالعبني،  الفنية  ال��ق��درات 
الالعبني مل يدخلوا مناف�شات الدورة باأي تهاون 
اأف�شل  لتحقيق  �شيبذلوا ق�شارى جهدهم  واإنا 
اململكة خر  لت�شريف  امل�شتويات  واأح�شن  النتائج 

ت�شريف.

ف���رق املود70  ب��ني  ث��م��ان دق��ائ��ق  اأق���ل م��ن  ف�شلت 
الفائزة باملراكز الثالثة الأوىل اأثناء عبورها خلط 
الأيرلندية  لدبلن  لوغ��ر  دون  مدينة  يف  النهاية 
باملطاردات  م��ل��يء  ع�����ش��ي��ب وحم���ت���دم  ���ش��ب��اق  ب��ع��د 
الثانية  اجل���ول���ة  ن��ه��اي��ة  احل��ام��ي��ة يف  وامل��ن��اف�����ش��ات 
دي  روت  الأوروب���ي  للطواف  املحيطي  ال�شباق  من 

برين�شي�س.
واجتاز القارب الرائد التابع مل�شروع ُعمان لالإبحار 
وخم�شة  اخلام�شة  ال�شاعة  مت��ام  يف  النهاية  خ��ط 
املحلي  بالتوقيت  ث����واٍن  وخ��م�����س  دق��ي��ق��ة  واأرب���ع���ني 
دقيقة  و45  �شاعة  و15  ي��وم��ني  ا�شتغرق  بعدما 
990 مياًل  و5 ثواٍن لإنهاء اجلولة البالغ طولها 

بحرياً من مدينة ل�شبونة. 
– م�شندم  اأن���ه���ى ق����ارب ال���ط���ران ال��ُع��م��اين  وق���د 
33 ثانية فقط وراء  ال�شباق يف املركز الثالث بعد 
القارب الفرن�شي اإدموند دو روت�شيلد )جيتانا( بعد 
مناف�شة حمتدمة يف ال�شاعة الأخرة من ال�شباق، 
م���ع ت�����ش��در ق�����ارب ���ش��ب��ي��ن��دري��ف��ت مم��ث��ال الحت����اد 
الأوروب��ي لل�شباق وتقدمه بفارق �شبع دقائق و17 

ثانية. 
وحتى قبل ثالث �شاعات تقريباً من خط النهاية، 
داف��ع��وا بنجاح عن  العماين قد  ال��ق��ارب  ك��ان طاقم 
�شدارتهم التي كانوا قد احتفظوا بها خالل الأربعة 
الرياح  تدخل  مع  ولكن  املا�شية،  �شاعة  وع�شرين 
اخلفيفة واملتقلبة التي هبت على ال�شاحل ال�شرقي 
اأمراً  املراحل اخلتامية  التقدم يف  اأ�شبح  لأيرلندا، 

جزافياً مع ا�شتغالل كل قارب حلظه مع الرياح. 
– م�شندم �شدارته  الُعماين  الطران  قارب  وفقد 
قريبة  مناف�شة  ب��ع��د  �شبيندريفت  ق���ارب  ل�شالح 
ميل  بعد  على  ث��م  ال�شاحل،  ط��ول  على  وحمتدمة 
ا�شتغل قارب جروب  النهاية،  واحد فقط من خط 

اإدموند دو روت�شيلد فر�شته يف التقدم اإىل الأمام.
نهاية  القارب خلط  بعد عبور  وق��ال فهد احل�شني 
نكون  اأن  دائ��م��اً  بامكاننا  لي�س  م��ب��ا���ش��رة:  ال�شباق 

القارب ال�شحيح يف املكان املنا�شب. 
املوؤمل  ج��داً، ومن  �شاقاً  ال�شباق  كان  لقد  واأ���ش��اف: 
اأننا فقدنا املركز الأول على مقربة كبرة من خط 
النهاية وقبلها بثالث �شاعات، كنا نتبارى مع فريق 
�شبيندريفت ملدة �شاعة، ثم زحف اإلينا فريق جيتانا، 
ال�شعور  الطبيعي  اأي�شاً. من  الثاين  املركز  وفقدنا 
ولكن  بذلناه  ال��ذي  اجلهد  بعد  خا�شة  يالحباط 
الريا�شية.  وال���روح  بال�شرب  التحلي  علينا  يجب 
اأب��ارك لفريق �شبيندريفت و فريق جيتانا. ل زلنا 
�شاء  ان  لل�شدارة  للعودة  و�شنثابر  الثاين  املركز  يف 
اهلل . وبالن�شبة للبحار اليرلندي داميان فوك�شول، 
قارب  طاقم  وع�شو  اأيرلندي  حميطي  بحار  اأب��رز 
– م�شندم، ك��ان ال��و���ش��ول اإىل  ال��ُع��م��اين  ال��ط��ران 
وط��ن��ه الأم ح��ل��واً وم����راً؛ حيث ق���ال: لقد ك��ان من 
اأي��رل��ن��دا، ولكن  اأت��واج��د يف  اأن  بالن�شبة يل  ال��رائ��ع 
حلولنا يف املركز الثالث مل يجعلني اأ�شعر بال�شعادة، 
املوهوب  الطاقم  لهذا  بالن�شبة  احل��ال  نف�س  وه��و 
الُعماين  املوجود على منت قارب الطران  واملثابر 

– م�شندم . 
واأ�شاف: مل يكن الأمر يتعلق بكيفية توقعنا لإنهاء 
بفارق  جيتانا  ق��ارب  خلف  احل��ل��ول  ولكن  ال�شباق، 
طول قارب واحد، واإنهاء ال�شباق بفارق دقائق قليلة 
وراء قارب �شبيندريفت يظهر مدى تقارب املناف�شة 
يف ال�شباق. واإجماًل، كانت هذه اجلولة ممتعة جداً. 

لقد كانت خمادعة، ولكنها ممتعة. 

وقال: لقد كان من الرائع احل�شول على النقطتني 
لإجتياز �شخرة فا�شت نت يف املركز الأول، وب�شفتي 
اأيرلندي، كان من الرائع بالن�شبة يل اأن اأرى �شروق 
ال�شم�س اأثناء اإبحارنا على طول ال�شاحل الذي كان 
الرمادية  ب��الأج��واء  مقارنة  جيداً  ترحيباً  مبثابة 

وت�شاقط الرذاذ الذي ا�شتقبلنا يف خليج بي�شكاي.
املركز  – م�شندم  الُعماين  ال��ط��ران  ق��ارب  ويحتل 
ال��ث��اين ع��ل��ى لئ��ح��ة ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام ل��ل�����ش��ب��اق مع 
ح�شوله على 88 نقطة متعادل مع قارب اإدموند 
حدة  احتدام  ظل  يف  ولكن  الفرن�شي،  روت�شيلد  دو 
املناف�شة وقربها، ل يزال هناك الكثر من الفر�س 
�شيدين  ال���رب���ان  ذك���ر  ح�شبما  ال��ن��ق��اط،  لت�شجيل 

غافينيه.
اأداًء يف ه��ذه اجل��ول��ة. وقد  اأدي��ن��ا  وحيث ق��ال: لقد 
واجتهاد  بجد  نكافح  كنا  لأننا  موؤملة  النهاية  كانت 
نبحر  وكنا  نت  فا�شت  ل�شخرة  اجتيازنا  كبر منذ 

ب�شكل جيد. 
ال��ف��ري��ق ب�شكل جيد مع  اأع�����ش��اء  ت��ع��اون  واأ����ش���اف: 
وقد  �شاقة  اجل��ول��ة  ه��ذه  وك��ان��ت  البع�س،  بع�شهم 
الأكمل،  الوجه  على  مب�شوؤوليته  ف��رد  كل  ا�شطلع 
ولكن ل يزال هناك طريق طويل يجب اأن نقطعه 
يف ال�شباق، ول تزال هناك الكثر من النقاط التي 

ميكن اأن نح�شل عليها.  
يف  النقاط  لت�شجيل  التالية  الفر�شة  تاأين  و�شوف 
الق�شرة  ال�شاطئية  لوغ��ر  دون  �شباقات  �شل�شلة 
اأن  املقرر  ال��ق��ادم؛ حيث من  ال�شبت  ي��وم  تبداأ  التي 

تنطلق ثالثة �شباقات حول العوامات يعقبها ثالثة 
�شباقات اأخرى تقام يوم الأحد املقبل وتبداأ اجلولة 
2013 يوم  الثالثة من �شباق روت دي برين�شي�س 
الإث��ن��ني ال��ق��ادم امل��واف��ق 24 ي��ون��ي��و اإن��ط��الق��اً من 

مدينة دون لوغر وحتى مدينة بالميوث.

قارب  فيها  ي�شارك  التي  املود70  �شباقات  ج��دول 
الطران الُعماين م�شندم خالل عام 2013

برين�شي�س  دي  روت  ل  ���ش��ب��اق  ي��ون��ي��و:   30 –  6
دون  الربتغال؛   – ل�شبونة  اأ�شبانيا؛   – )فالن�شيا 
املتحدة؛  – اململكة  – اأيرلندا؛ بالميوث  لوغ��ر 

رو�شكوف – فرن�شا(.
8 اأغ�شط�س: �شباق حتدي اأ�شبوع كاوز اأرتيميز

11 – 13 اأغ�شط�س: �شباق روليك�س فا�شت نت
3 نوفمرب: تران�شات جاكيه فابري

فريق قارب الطران الُعماين، م�شندم- امل�شارك يف 
�شباقات مود70 لعام 2013

�شيدين غافينيه )فرن�شا( – بحار حميطي
توما�س لو بريتون )فرن�شا( - بحار حميطي

فهد احل�شني )�شلطنة ُعمان( - بحار حميطي
حم�شن البو�شعيدي )�شلطنة ُعمان(

اأحمد احل�شني )�شلطنة ُعمان(
نيل ماكدونالد )بريطانيا( - بحار حميطي
داميان فوك�شول )اأيرلندا( - بحار حميطي

جيلي فافينيك )فرن�شا( - بحار حميطي

القا�شمي م�شتعد لالختبار ال�شعب يف �شردينيا

جنم الراليات الإماراتي يتطلع قدمًا ملوا�ضلة حملته لعام 2013 ب�ضيارة اأبوظبي �ضرتوين

�شي�شارك بـ 4 لعبني والإعالن عن قائمة الفتيات قريبًا

منتخب البولينج يكثف ا�ضتعداداته للم�ضاركة بدورة الألعاب الآ�ضيوية لل�ضالت

قارب �ضبيندريفت ينتزع ال�ضدارة يف اجلولة الثانية من الطواف الأوروبي 
والطريان الُعماين – م�ضندم ثانيًا يف لئحة الرتتيب العام 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 664
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1994/12/24 وامل�شجلة حتت رقم : 605  

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 663
با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �شرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ: 1994/12/24 وامل�شجلة حتت رقم : 615  

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  20  يونيو 2013 العدد 10823



اأجنلينا جويل تدعو لدعم لجئي �ضوريا 
ل�شوؤون  العليا  للمفو�شية  اخلا�شة  واملبعوثة  المركية  املمثلة  ح�شت 
الالجئني يف المم املتحدة اجنلينا جويل ام�س العامل على تقدمي املزيد 
ازمة  ا���ش��واأ  اعتربتها  التي  حمنتهم  يف  ال�شوريني  لالجئني  ال��ع��ون  م��ن 

ان�شانية يف القرن 21 .
الردنية  احل���دود  زي���ارة  اث��ن��اء  قولها  ج��ويل  ع��ن  للمفو�شية  بيان  ونقل 
ال�شورية برفقة املفو�س العام انطونيو غوتري�س ان ا�شواأ ازمة ان�شانية 
يف القرن 21 تتك�شف يف ال�شرق الو�شط اليوم مع نهاية هذا العام ن�شف 
بحاجة  ويكونوا  يهجروا  ان  يتوقع  ماليني،   10 نحو  اي  �شوريا،  �شكان 

للم�شاعدة .
وح�شت النجمة الهوليوودية العامل مبنا�شبة اليوم العاملي لالجئني على 
تقدمي املزيد مل�شاعدة ال�شعب ال�شوري، فا�شتجابة املجتمع الدويل لالأزمة 

ل تتواءم مع حجم هذه املاأ�شاة الن�شانية .
واكدت ان هناك حاجة اىل الكثر من الدعم الن�شاين ولكن الهم من 

ذلك ايجاد حل �شيا�شي لهذا ال�شراع .
للقاء  للمنطقة  بزيارة  يقومان  وجويل  العام  املفو�س  ان  البيان  واو�شح 
امل�����ش��وؤول��ني وال���ش��ط��الع ع��ل��ى او����ش���اع ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني يف الدول 

املجاورة.
وق���ال���ت ج���ويل ان ال��غ��ر���س م���ن ال���زي���ارة ه���و لظ���ه���ار ال���دع���م لالجئني 
ال�شوريني وح�س العامل على معاجلة حمنتهم، وفهم الحتياجات ب�شكل 
اف�شل يف الأردن ودول املنطقة الخرى املت�شررة ب�شكل مبا�شر من هذا 

النزاع املدمر .

را�ضــل كــرو.. اإىل الإخـراج 
فيلم  خ��الل  م��ن  الأوىل  للمرة  الإخ����راج  غمار  ك��رو  را���ش��ل  املمثل  يخو�س 
جتري اأحداثه يف احلقبة التي تلت احلرب العاملية الأوىل ،ويوؤدي فيه دور 
 The Water البطولة اأي�شاً وذكر موقع )ديدلين( اأن كرو �شيخرج فيلم
Diviner الذي �شي�شور بني اأ�شرتاليا وتركيا، ويروي ق�شة اأب ا�شرتايل 
1919 بحثاً عن جنليه اللذين فقدا خالل معركة  اإىل تركيا عام  ي�شافر 

غاليبويل.
كرو،  اأن  ويذكر  اأي�شاً  الفيلم  يف  البطولة  دور  كرو  ي��وؤدي  اأن  املتوقع  ومن 
املمثل الفائز بجائزة اأو�شكار، �شبق واأخرج عدداً من الأفالم الق�شرة ولكن 
هذا الفيلم �شيكون جتربته ال�شينمائية الأوىل خلف الكامرا ومن املتوقع 

بدء الت�شوير يف وقت لحق من العام احلايل.

   بانوراما
يومية - �سيا�سية - م�ستقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جوين ديب �ضبه اأعمى
حت����دث ال��ن��ج��م ال���ه���ول���ي���ودي، جون 
ديب، للمرة الأوىل عن انف�شاله عن 
بارادي،  فاني�شا  الفرن�شية  النجمة 
بعد عالقة ا�شتمرت 14 �شنة، موؤكداً 
اأن الأمر مل يكن �شهاًل اأبداً بالن�شبة 
اإليه واإليها واإىل ولديهما، كا�شفاً انه 
�شبه اأعمى يف عينه الي�شرى، يف حني 

انه ل يرى جيداً يف العني اليمنى.
وق�����ال دي�����ب، يف م��ق��اب��ل��ة م���ع جملة 
رولينغ �شتون ، اإن ال�شنوات الأخرة 
كانت م�شطربة بع�س ال�شيء، وكانت 
يف بع�س الأحيان مزعجة، ولكن هذه 
وخ�شو�شاً  الإن��ف�����ش��ال،  طبيعة  ه��ي 
العالقات  ان  واأ���ش��اف  اأولد  ب��وج��ود 
�شعبة جداً، خا�شة وانني اأكون بعيداً 
انف�شاله  ان  وت��اب��ع   . م�شتمر  ب�شكل 
بالن�شبة  �شهاًل  يكن  مل  ب���ارادي  ع��ن 
اإليها واإيل.. ومل يكن �شهاًل بالن�شبة 
ل�����الأولد وحت���دث دي���ب ع��ن م�شاكل 
ي�شع  م��ا  غالباً  ان��ه  فقال  ب�شره،  يف 
نظارات بطلب من الأطباء، مو�شحاً 
انه �شبه اأعمى يف عينه الي�شرى منذ 
ي�شعب  م�شكلة  فيها  ان  اإذ  ال����ولدة، 
اإ���ش��الح��ه��ا وه���و ي���رى م���ن خاللها 

الأ�شياء غر وا�شحة اأبداً.

يلعب املباراة وبراأ�ضه ر�ضا�ضة
مل يكن حار�س مرمى هاو من البو�شنة يعلم اأن ال�شداع 
التي خا�شها مع  امل��ب��اري��ات  اإح���دى  ال��ذي �شاحبه ط��وال 
�شراييفو،  العا�شمة  يف  للهواة  حملية  بطولة  يف  فريقه 

ب�شبب ر�شا�شة من عيار 9 ملم موجودة يف جمجمته.
كراتليت�شا  دو�شكو  املرمى  حلار�س  الغريبة  الق�شة  بداأت 
)51 ع��ام��ا( ع��ن��د ���ش��ع��وره ب�����ش��داع ���ش��دي��د اأث��ن��اء اإحدى 
لعتقاده  جتاهله  ولكنه  ف��ري��ق��ه،  م��ع  املحلية  امل��ب��اري��ات 
اإحدى  يف  املرمى  بقائم  راأ�شه  ل�شطدام  يرجع  ذل��ك  اأن 
 . �شبورت  ي��اه��و  م��وق��ع  ح�شب  امل��ب��اراة،  اأث��ن��اء  الت�شديات 
اأحد ذراعيه  ازداد الأمل وات�شع نطاقه حتى �شمل  لحقا 
وكانت  ال�شبب،  ملعرفة  امل�شت�شفى  اإىل  للذهاب  دفعه  ما 
املفاجاأة له ولالأطباء يف نف�س الوقت عندما اأظهرت �شور 
ومت  جمجمته.  داخ��ل  ر�شا�شة  وج��ود  املقطعية  الأ�شعة 
الأع�شاب  جراحات  لق�شم  الفور  على  كراتليت�شا  حتويل 
يف املركز الطبي جلامعة �شراييفو لتتم اإزالة الر�شا�شة، 
التي اأثارت الكثر من الت�شاوؤلت لدى احلار�س والأطباء 
ولدى ال�شرطة اأي�شا، التي قامت على الفور بفتح حتقيق 
الواقعة  يف  للمت�شبب  ال�شرطة  وتو�شلت  الواقعة.  حول 
واألقت القب�س عليه، وهو رجل يف الأربعينيات من عمره 
كان يحتفل يف اأحد الأعرا�س املقامة بجانب امللعب مطلقا 
اإح���دى ه��ذه الطلقات  اأن  ال��ر���ش��ا���س يف ال��ه��واء، وي��ب��دو 
مل  ال���ذي  ول��ك��ن   ، كراتليت�شا  راأ����س  اإىل  طريقها  وج���دت 
اإن�شان  خ��و���س  كيفية  ه��و  تف�شره  م��ن  الأط��ب��اء  يتمكن 
والأهم  راأ���ش��ه،  يف  بر�شا�شة  دقيقة(   90( كاملة  مل��ب��اراة 

كيفيه و�شولها اإىل راأ�شه بدون اأن ي�شعر بها.

جوارب م�ضّعرة للحماية من التحر�س 
مقاومة  األب�شة  ت�شنيع  من  الهدف  كان  اإذا  ما  يعرف  ل 
اأم هو جمرد حتايل على  للم�شايقات والتحر�س جتاريا 
التوا�شل  م��واق��ع  �شّجت  فقد  امل��ع��ل��ن.   ال�شامي  ال��ه��دف 
الأخرين  اليومني  يف  ال�شني  يف  العمالقة  الجتماعي 
مبنتج غريب جوارب م�ّشعرة مقاومة لالغت�شاب. وتقول 
ال�شركة املنتجة اإّن هدفها هو امل�شاركة يف جهود مكافحة 
ظاهرة الغت�شاب وفق ما ورد يف موقع �شينا ويبو الذي 

يعد اأكرب مواقع التدوين يف ال�شني.

ي�ضطاد حوتًا ب�ضنارة
اأن  اأدان���ه  الفيديو  يف  الظاهر  ال�شاب  ب��ال  يف  يخطر  مل 
مذهله،  من  اأك��رث  �شتكون  لها  ذه��ب  التي  ال�شيد  رحلت 
ي�شطاد  اأن  قا�شداً  املحيط  مياه  �شنارته يف  اأوق��ع  فحني 
�شمكة بحجم عادي اأو كبر نوعاً ما اأنه �شي�شطاد �شمكة 

مل يحلم يف حياته قط اأن ي�شطادها.
بلعت  املحيط  كائنات  اأح��د  ب��اأن  ال�شنارة  اأن��ذرت��ه  حينما 
الطعم ، قام ال�شاب ب�شحب ال�شنارة ليفاجاأ بانه ا�شطاد 
حوتاً عمالقاً ، وعلى ما يبدو اأن احلوت كان يلحق ب�شمكة 
 ، �شحبها  ال�شاب  الأ�شا�س وحني حاول  الطعم يف  ابتلعت 
ال�شنارة يف فمه ولكن  لتدخل  وتناولها  بها  حلق احلوت 
منظر  يف  بعيداً  وي�شبح  يرتكها  اأن  ا�شتطاع  ما  �شرعانه 

اأذهل ال�شياد واأ�شدقاءه.

فتاة تعي�س من دون قلب
ة 118 يوًما من دون قلب عن طريق م�شختني ا�شطناعيتني  ا�شتطاعت فتاة تبلغ من العمر 14 عاًما، اأن تعي�س ملَدّ

ع لإجراء عملَيّة زرع قلب لها.  ل�شخ الدم، وذلك بانتظار احل�شول على مترِبّ
وبح�شب �شحيفة اليوم ال�شعودية فاإن الفتاة بقيت على قيد احلياة عن طريق م�شختني ا�شطناعيتني ل�شخ 
ريقة، وبعد جناح العملَيّة ذكرت  الدم، وتعَدّ هذه املرة الأوىل التي يبقى فيها طفل على قيد احلياة بهذه الَطّ

ت مبرحلة و�شفتها باملخيفة، ومل تعهدها من قبل.  الفتاة من �شاوث كارولينا اأنها مَرّ
واأ�شافت ل ميكنك معرفة متى يحدث ف�شل ما، وكاأنني كنت اإن�شانة مزيفة ومل اأكن موجودة . 

ال، ويف الثاين من  م وال�شعف، ومل يعد قادًرا على �شخ الدم ب�شكل طبيعّي وفَعّ واأ�شيب قلب �شاميونز بالت�شُخّ
امل��زروع مل  اأُجريت لها عملَيّة زرع للقلب يف م�شت�شفى هولتز لالأطفال يف ميامي، ولكن القلب  يوليو املا�شي، 
يعمل ب�شكل طبيعّي، وتقرر اإزالته فوًرا، وُزرعت لها م�شختي دم داخل ج�شدها حتى يتدفق دمها، اإىل اأن عرث 
ع، واأجروا لها عملَيّة ناجحة يف 29 اأكتوبر املا�شي، وقال الدكتور ماركو ري�شي من ق�شم  الأطباء على قلب مترِبّ
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ميتة تعود بعد 50 عامًا
�شرخ �شعودي ب�شوت عاٍل خذوا قطعة من قلبي وحللوها واأثبتوا 
بنوتي لهذه املراأة.. نعم.. هي   ابنتي بال �شك ، هكذا قال مو�شى 
املنقري، بعد اأن اكت�شف اأن ابنته التي اعتقد طوال خم�شة عقود 
وقالت  �شعودي.   تقرير �شحفي  وفق  ت��رزق،  اأنها متوفاة حية 
بطلة الق�شة �شاملة )46 عاما( ل�شحيفة الوطن ال�شعودية، منذ 
ث��الث �شنوات، وبعد وف��اة وال��دت��ي، اع��رتف يل اأب��ي وه��و ح�شن 
اأنه لي�س وال��دي احلقيقي،  حممد مروعي قبل وفاته بدقائق 
الثاين،  اأم��ي  زوج  واأن���ه  تربيتي،  وت��وىل  با�شمه،  �شجلني  واأن���ه 
واأنني يف احلقيقة ابنة ملواطن �شعودي كان يعمل  يف بلدية جدة، 
وتنقل خالل عمله بني اأبو عري�س، والريا�س، وجدة، واأخربين 
اأبحث عنه كي ي�شرتيح �شمره  اأن  با�شمه وعنوانه، وترجاين 
انتهاء فرتة  بعد  واأ�شافت    . 43 عاما  يوؤنبه ط��ول  ال��ذي  ظل 
العزاء، ا�شتجمعت  �شجاعتي، وبداأت رحلة البحث عن احلقيقة، 
وعندما  زوج  والدتي،  يل  اأع��ط��اه  ال���ذي  ال��ع��ن��وان  اإىل  وذه��ب��ت 
اإىل م��وؤذن امل�شجد،  اإىل احلي الذي يقطن به، توجهت  و�شلت 
من  نزوله  وموعد  مكانه،  عن  فاأر�شدين  وال��دي،  عن  و�شاألته 
بيته لل�شالة ، م�شرة اإىل اأنها اتفقت مع اأحد املقربني لوالدها 
على اللقاء.  وعربت �شاملة عن م�شاعرها امل�شطربة، وهي ترى 
والدها احلقيقي لأول مرة، قائلة عندما راأيته �شعرت بالهيبة 
وال��ره��ب��ة، ولح��ظ��ت اأن��ن��ي اأح��م��ل م��الحم��ه و���ش��ف��ات��ه، وكانت 
يعرف  اأن  دون  اأب��وت��ه  حتركت  اأي�شا  وه��و  تو�شف،  ل  �شعادتي 
باملو�شوع موؤكدا اأين ابنته، واأنه كان يراوده ال�شعور باأنني على 

قيد  احلياة، ول�شت متوفاة كما اأوهمته والدتي .

حجم ثدييها دفعها لرتك عملها 
ثدييها  حجم  ان  ع��ام��ا(   27( ت��وم��ا���س  هايلي  تتوقع  تكن  مل 
ا�شطرت  فقد  ي��وم��ه��ا،  ق��وت  ك�شب  م��ن  مينعها  ق��د  الكبرين 
وال�شعور  ثدييها  حجم  لكرب  نظرا  الطفال  مع  عملها  ل��رتك 
ت�شيلم�شفورد،  من  هايلي  يوميا.  الطفال  حمل  جراء  بالتعب 
ا�شيك�س، كانت تعمل مع الطفال وكموظفة ا�شتقبال يف فندق 
قبل ان تقرر الرحيل، تقول ان الو�شع كان ا�شواأ يف الفندق حيث 
اأنه علي ان اأجل�س طوال اليوم، مما ي�شبب يل اللم يف الظهر، 
والياأ�س  الكتئاب  . ورغم حالة  ا�شتقالتي  لذلك قررت تقدمي 
التو�شل خلدمة  اأن حت��اول  ق��ررت  اأنها  اإل  بهايلي  التي حلقت 
ال�شحة الوطنية لت�شغر حجم ثدييها، وذلك بهدف تخفيف 
الطباء  ان  ال  عي�شها،  لقمة  بك�شب  لها  وال�شماح  الظهر  الم 
التي  كانينغهام  ج��وزي  اأغ��ار من  ل  ملطلبها.  الن�شياع  رف�شوا 
ح�شلت على حجم الثدي الذي تريده بدعم من خدمة ال�شحة 
الوطنية ، قالت هايلي هذه العبارة بعد اأن ُرف�س مطلبها مرارا 
وتكرارا، م�شرة اىل انها عندما بكت امام الطباء اكتفوا بالقول 
لها ان هذه هي القواعد واأو�شحت هايلي انها غر قادرة على 
 8000 دفع تكاليف ت�شغر حجم ثدييها والتي قد ت�شل اىل 
يف  هايلي  كانينغهام  ج���وزي  ت��دع��م  ب��دوره��ا  ا�شرتليني  جنيه 
ن�شالها، موؤكدة انه من غر العادل ال تتمكن من اجراء عملية 
ت�شغر لثدييها، وعن جتربتها اكدت ان العملية التي اجريت 
حياتها  غ��ّرت  الوطنية  ال�شحة  خدمة  من  بتمويل  لثدييها 

ب�شكل كامل .
املمثلة كاتلني كارمايكل لدى و�شولها حل�شور العر�س الأول من فيلم Wiener Dog Nationals يف لو�س اجنلي�س بكاليفورنيا. )ا ف ب( 

�ضعر كوبر الأكرث جاذبية
ت��غ��ل��ب ال��ن��ج��م الأم���رك���ي ب���راديل 
وحل  النجوم،  غالبية  على  كوبر، 
هو  �شعره  باعتبار  الأول  املركز  يف 
الأك��رث جاذبية على الإط��الق بني 

الرجال.
بريطانية،  اإع���الم  و�شائل  واأف���ادت 
 2000 فيه  �شاركت  ا�شتطالعاً  ان 
الربيطانية  ف���ادج  ل�شركة  ام����راأة 
العناية  املتخ�ش�شة مب�شتح�شرات 
���ش��ع��ر كوبر  ان  اأظ���ه���رت  ب��ال�����ش��ع��ر، 
ه��و الأك����رث ج��اذب��ي��ة ب��ني الرجال 
 %  45 ع��ل��ى  اإذ ح�����ش��ل  ال��ع��امل  يف 
راين  املمثل  واحتل  الأ�شوات.  من 
 % ب�20  ال��ث��اين  امل��رك��ز  غو�شلينغ، 
من الأ�شوات، متقدماً على النجم 
الذي  بيكهام  دي��ف��ي��د  ال��ربي��ط��اين 

% من الأ�شوات. ح�شل على 17 
الرابع  وحل الأم��ر ه��اري باملركز 
% من الأ�شوات، يف حني كان  ب�7 
امل��رك��ز اخل��ام�����س م��ن ن�شيب جنم 
 5 ال��ذي نال  البوب ه��اري �شتايلز، 
ان كوبر  الأ���ش��وات. يذكر  % م��ن 
الرجال  اأك���رث  بلقب  ف��از  ان  �شبق 

جاذبية .

�ضلمى بلري تغادر 
)اإدارة الغ�ضب(

غادرت املمثلة �شلمى بلر م�شل�شل 
مع  خ�����الف  ب���ع���د  ال��غ�����ش��ب  اإدارة 
�شريكها يف البطولة املمثل ت�شاريل 

�شني.
�شني  اأن  زي(  اأم  )ت��ي  وذك��ر موقع 
لبلر  ت�������ش���ري���ح���ات  م����ن  غ�������ش���ب 
العمل،  يف  اأخالقياته  فيها  تنتقد 
واإل  ط��رده��ا  املنتجني  م��ن  فطلب 

�شيغادر هو.
اأن  ا���ش��ت��ودي��و ليونز غ��اي��ت  واأع��ل��ن 
من  امل�شل�شل  اإىل  ت��ع��ود  ل��ن  ب��ل��ر 
دون اأن يقدم املزيد من التفا�شيل 
نف�شية  طبيبة  دور  ب��ل��ر  وت�����وؤدي 
امل�شل�شل  �شني يف  ل�شخ�شية  زميلة 
ويذكر اأن �شني بداأ يف ت�شوير اإدارة 
اأن ُطرد من م�شل�شل  الغ�شب بعد 
�شلوكه  ب�����ش��ب��ب  ون�����ش��ف  َرُج����ل����نَي 

وم�شاكله مع الإدمان.

ختام  يف  الوثائقية  ل��الأف��الم  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  يعر�س 
الأفالم  م��ن  فيلمني  احل���ايل  للعام  ال��ث��ق��ايف  مو�شمه 
ال��ف��ائ��زة يف ال�����دورة ال��راب��ع��ة مل��ه��رج��ان ج��ام��ع��ة زايد 
الثالثاء  م�شاء  وذل���ك  الأو���ش��ط  لل�شرق  ال�شينمائي 
اأبوظبي  م�شرح  بجانب  الثقافة  وزارة  مبركز  املقبل 

الوطني.
الذي  العينني  يف  حلم  يولد  فيلم  هو  الول  والفيلم 
اخ��رج��ت��ه ث��الث ط��ال��ب��ات م��ن جامعة زاي���د ه��ن عبر 
امل���رزوق���ي وع��ائ�����ش��ة ال��ع��ام��ري وخ��ول��ة امل��ع��م��ري وفاز 
ب��ج��ائ��زة اأف�����ش��ل فيلم وث��ائ��ق��ي وج��ائ��زة اأف�����ش��ل فيلم 
اإم����ارات����ي وج���ائ���زة اأف�����ش��ل ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ط��الب��ي يف 

مهرجان اأبوظبي ال�شينمائي يف دورته الأخرة.
اإماراتي يتم ت�شويره داخل خميمات  اأول فيلم  ويعد 
خالل  وي�شتعر�س  لبنان  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 
ع���رب عيون  امل��خ��ي��م��ات  ه����ذه  دق��ي��ق��ة احل���ي���اة يف   20

والأطفال  والأط���ب���اء  الجتماعيني  الخت�شا�شيني 
الذي يتلقون رعاية طبية من احدى جمعيات الغاثة. 
هبة  للمخرجة  احلبل  فيلم  فهو  ال��ث��اين  الفيلم  ام��ا 
ال�شمعية  املرئية  امل�شرحية  العلوم  طواجي من معهد 
وال�شينمائية بجامعة القدي�س يو�شف يف لبنان . وفاز 
بجائزة اأف�شل فيلم روائي ويحكي ق�شة غريبة لرجل 
يتدىل من  ال��ذي  وك��ان احلبل  بقالة  ميتلك متجرا  

ال�شماء �شببا يف �شعادته ونهايته يف الوقت ذاته.
ويعقب العر�س حلقة نقا�شية تقدمها خمرجات فيلم 
يولد حلم يف العينني الطالبات بكلية علوم الت�شال 

والإعالم يف جامعة زايد.
لالإنتاج  اأنا�شي  موؤ�ش�شة  النادي  تنظيم  على  وت�شرف 
الإعالمي بالتعاون مع وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع وجامعة زايد وبلدية مدينة اأبوظبي وجمعية 

اأ�شدقاء البيئة وموقع بيئة اأبوظبي.

اأبوظبي يختتم مو�ضمه بعر�س فيلمني من 
الأفالم الفائزة يف مهرجان زايد ال�ضينمائي

اعتقال رجل يرتب�س بريهانا 
بعدما مت توقيف رجل كان مي�شي حول  اأمنية جديدة،  ريهانا م�شكلة  النجمة  �شهدت حياة 

منزلها، ولكن حرا�شها ال�شخ�شيني متكنوا من القب�س عليه قبل الدخول اإىل البيت ونقل 
موقع تي اإم زي الأمركي، عن م�شادر اأمنية، قولها اإن حرا�س ريهانا ال�شخ�شيني ا�شتدعوا 

ال�شرطة لياًل بعدما األقوا القب�س على مت�شلل يف ال�26 من العمر.
واأوقف احلرا�س الرجل اإىل ان و�شلت ال�شرطة الذي األقت القب�س عليه بانتظار اإجراءات 
اإ�شافية واأكد ال�شاب انه مل يكن يعلم ان هذا منزل ريهانا، لكن امل�شادر اأو�شحت انه كان 

ي�شتخدم خريطة يف هاتفه وي�شار اإىل اأن ريهانا مل تكن موجودة بل هي يف بريطانيا باإطار 
جولة مو�شيقية.

ويذكر ان حياة ريهانا �شهدت هذه ال�شنة خ�شات اأمنية عدة، فبالإ�شافة اإىل البالغات الكاذبة 
بح�شول م�شاكل اأمنية يف منزلها، �شبق واعتقل �شاب، تردد انه ت�شلل اإىل بيتها ونام يف �شريرها، 

و�شدر اأمر تقييدي مينعه من الإقرتاب منها.


