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ن�ساب الأرقام الهاتفية املميزة 
يف قب�سة �رشطة اأبوظبي

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اجلا�سو�ص �سنودن 
يوا�سل رحلة الّتيه

•• دبي-وام:

�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل م�شروع �لتجول �الفرت��شي لربج خليفة يف 
دبي �أعلى برج يف �لعامل وذلك بعد �أن �طلع �شموه على 
مكونات وتفا�شيل �مل�شروع �لذي تنفذه �شركة جوجل 

للمباين  �فرت��شية  ���ش��ور  ب��ن��اء  يف  و�ملتمثل  �لعاملية 
�ل�����ش��اه��ق��ة ون���اط���ح���ات �ل�����ش��ح��اب ح����ول �ل���ع���امل على 
خر�ئط جوجل �لتي ي�شتخدمها نحو مليار ن�شمة يف 
�شموه من خالل  �شاهد  وق��د  �لعامل.  �أرج��اء  خمتلف 
�شبكة �الإنرتنت مبنى برج خليفة يف دبي كاأول م�شروع 
عاملي يتم بناء جولة �فرت��شية كاملة له عرب خر�ئط 

جوجل.                         )�لتفا�شيل �س2(

   

نتائــــج ال�شـف الثانــي ع�شـــر اليـــوم وطباعــة
 ال�شهادات مبراكز الر�شد وت�شليمها للطالب باملدار�س

•• دبي – حم�شن را�شد 

يعتمد معايل حميد حممد �لقطامي وزير �لرتبية و�لتعليم نتائج 
 ، �ل��ي��وم  و�الأدب����ي  �لعلمي  بق�شميها  ع�شر  �ل��ث��اين  �ل�شف  �متحانات 
ويتم �الإع��الن مع �لنتائج عن �لع�شرة �الأو�ئ��ل على م�شتوى �لدولة 
للطلبة  �ل�شهاد�ت  توزيع  يف  �ملد�ر�س  وتبد�أ   ، و�لفني  �لعام  بالتعليم 
فود �عتماد معايل وزير �لرتبية لها ، وكانت �لوز�رة قد منحت كافة 
مر�كز تقدير ور�شد �لدرجات بكافة مناطقها �لتعليمية �أم�س �الأول 
�الأحد ، �شالحيات طباعة �شهاد�ت �لطلبة و�إخطار�ت موؤجل �لثالث 
ومن لهم حق دخول �الإعادة ، ل�شفوف �لثاين ع�شر ب�شعبتيها �لعلمي 

و�الأدبي .                                                          )�لتفا�شيل �س3(

��ستخدم يف �إجر�ء عملية ناجحة باملنظار يف �أبوظبي
الروبوت »فيكي« يعمل م�شاعدًا للجراح 

وي�شتجيب لتعليماته بب�شمة ال�شوت
 •• ابوظبي-الفجر:

جنح �الطباء يف م�شت�شفى �لنور يف �بوظبي يف ��شتخد�م ذر�ع ربوتي 
�لعمليات �جلر�حية يف  يطلق عليه فيكي ي�شتخدم للمرة �الوىل يف 
�لذر�ع  و يعترب م�شاعد للجر�ح حيث يقوم �جل��ر�ح بتوجيه  �لدولة 

�لربوتي خالل �جر�ء �لعملية من خالل ب�شمة �شوت �جلر�ح.
 )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد يت�شلم ر�شالة ويل عهد �لبحرين من  �حمد بن خليفة �آل خليفة )و�م( حممد بن ر��شد يطلع على م�شروع �لتجول �الفرت��شي لربج خليفة  )و�م(

حممد بن را�شد يطلق م�شروع
 التجول الفرتا�شي لأعلى برج يف العامل

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ت�شلم 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�شاحب  �أخيه  من  خطية  ر�شالة  �مل�شلحة  للقو�ت 
خليفة  �آل  حمد  ب��ن  �شلمان  �الأم���ر  �مللكي  �ل�شمو 
�لبحرين  �الأعلى مبملكة  �لقائد  نائب  �لعهد  ويل 

�لبلدين  بني  �الأخوية  بالعالقات  تت�شل  �ل�شقيقة 
�ل�شقيقني و�لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.

جاء ذلك خالل ��شتقبال �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان �م�س بق�شر �لبحر معايل 
�ل�شيخ �حمد بن خليفة �آل خليفة م�شت�شار �شاحب 
�ل�شمو ويل �لعهد �لبحريني �لذي قام بنقل �لر�شا

لة.                           )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن زايد يت�شلم ر�شالة 
خطية من ويل عهد البحرين 

يوجه �سباح �ليوم كلمة �ىل �سعبه

اأمري قطر يقرر ت�شليم ال�شلطة لويل عهده
•• الدوحة -وكاالت:

�أعلن �لديو�ن �الأم��ري يف قطر 
حمد  �ل�������ش���ي���خ  ���ش��م��و  �أن  �م�������س 
دولة  �أم���ر  ث���اين  �آل  خليفة  ب��ن 
�ل�شعب  �إىل  كلمة  �شيوجه  قطر 
�ل�شاعة  يف  �ل�����ي�����وم  �ل����ق����ط����ري 

�لثامنة �شباحا.
�لقطرية  �الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت   
�إنه  عن �ل��دي��و�ن �الأم��ري قوله 
ت��ق��رر �ع��ت��ب��ار ه���ذ� �ل��ي��وم عطلة 

ر�شمية يف قطر.
�لقطرية،  �جلزيرة  قناة  وذك��رت 
�أح�����اط  ق���ط���ر  �أم�������ر  �أن  �م���������س 
ت�شليم  ب��ق��ر�ره  �حلاكمة  �الأ���ش��رة 
متيم  �ل�شيخ  عهده  لويل  �حلكم 

بن حمد بن خليفة �آل ثاين.
قطر  �أم�����ر  �إن  �ل���ق���ن���اة  وق���ال���ت 
�حلاكمة  �الأ�����ش����رة  �م�����س  �ل��ت��ق��ى 

و�أحاطهم  و�ل��ع��ق��د  �حل���ل  و�أه����ل 
ب���ق���ر�ره ت�����ش��ل��ي��م �ل�����ش��ل��ط��ة لويل 

عهده �ل�شيخ متيم.
 

�جلي�س �للبناين ينت�شر يف �شو�رع مدينة �شيد�   )رويرتز(

�أمر قطر وويل عهده

عنا�شر �جلي�س �حلر يطلقون قذ�ئف �ملورتر باجتاه �لقو�ت �لنظامية يف �شو�حي دم�شق  )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

�ل�شورية  �ملعار�شة  م�شادر  قالت 
�حل��ر متكن من �شد  �إن �جلي�س 
ه��ج��وم ل���ق���و�ت �الأ����ش���د ع��ل��ى حي 
�ل��ق��اب��ون وب���رزة يف دم�����ش��ق، فيما 
ت�����ش��ه��د �جل��ب��ه��ات �جل��ن��وب��ي��ة من 
��شتباكات  �ل�����ش��وري��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 

عنيفة.
ويف حلب قال �لنا�شطون �إن قو�ت 
�لنظام وحزب �هلل �رتكبو� جمزرة 
يف بلدة �ملزرعة يف ريف حلب ر�ح 
بح�شب  مدنياً  خم�شون  �شحيتها 
�لهيئة  حتدثت  فيما  �لنا�شطني، 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ث��ورة ع��ن ���ش��د �لثو�ر 
��شتعادة  �لنظام  ق��و�ت  حم��اوالت 
حي �لر��شدين يف حلب بالتز�من 

مع ق�شف عنيف على �حلي.
�لهيئة  �أف�����ادت  دم�����ش��ق  ري���ف  ويف 
للمرة  �حل��ر  �جلي�س  با�شتهد�ف 
�لقطيفة  يف   14 �ل��ف��وج  �الأوىل 

بقذ�ئف �لهاون.
يتمتع  �ل���ق���اب���ون  ح���ي  �أن  ي���ذك���ر 
بالن�شبة  ��شرت�تيجي هام  مبوقع 
يقع  �إذ  �شوريا،  يف  �ل��ن��ز�ع  لطريف 
���ش��م��ال ����ش���رق دم�����ش��ق ع��ل��ى بعد 
ث���الث���ة ك���ي���ل���وم���رت�ت ف���ق���ط من 
�ملدينة،  م���رك���ز  �مل����رج����ة  ����ش���اح���ة 

�ل�����ش��ر�ع �لذي  ت�����و�زن يف  �ع�����ادة 
�أ�شفر عن مقتل 93 �ألف �شخ�س 

�أغلبهم من �ملدنيني.
�ل�شوري  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
�نهم يقولون �ن �لهدف من قر�ر 
موؤمتر جنيف  �لت�شليح هو جعل 
�ملعار�شة  ت�����ش��ل��ي��ح  ل��ك��ن  ن��اج��ح��ا 
�ل�شعب  م�����ن  �مل�����زي�����د  ����ش���ي���ق���ت���ل 

�ل�شوري.
نتوجه  �ننا  يقول  �ملعلم  وم�شى 
من  ج����دي����ة  ب���ك���ل  �مل�����وؤمت�����ر  �ىل 
�ل��و���ش��ول �ىل وق��ف �لعنف  �أج���ل 
و�الره�����اب �ل���ذي ن��ع��ت��ربه مطلبا 
بالن�شبة  �الول��وي��ة  يحتل  �شعبيا 
�قامة  �أج������ل  وم�����ن  ل���ل�������ش���وري���ني 
وحدة  وحكومة  حقيقية  �شر�كة 
وطنية و��شعة ت�شمل ممثلني عن 
ولي�س  �ل�����ش��وري  �ل�شعب  �أط��ي��اف 
م���ن �أج�����ل ت�����ش��ل��ي��م �ل�����ش��ل��ط��ة �ىل 
�لطرف �الخر ومن لديه وهم يف 
ياأتي  �أال  �أن�شحه  �الخ��ر  �لطرف 

�ىل جنيف.
�ملجتمعة  �ل�����دول  �ل���ت���ز�م  وت���اب���ع 
�ل�شوريون  يطلبه  مب��ا  جنيف  يف 
�أن  يجب  �شتو�شع  �لتي  و�الليات 
�ل�شورية  �حلكومة  عليها  تو�فق 
و����ش���ت���ك���ون ب���االت���ف���اق م����ع �المم 

�ملتحدة.

�حلر ي�سد هجومًا للنظام على �لقابون وبرزة

املعلم: جنيف لبحث اإقامة حكومة وحدة وطنية ولي�س لت�شليم ال�شلطة

•• بريوت-وكاالت:

متعددة  �شحفية  م�شادر  �أف���ادت 
�أن عدد  ل��ب��ن��ان  يف ���ش��ي��د� ج��ن��وب 
���ش��ح��اي��ا �جل���ي�������س �ل���ل���ب���ن���اين يف 
�أن�شار  م��ع  �ل��د�ئ��رة  �ال�شتباكات 
�ل�شيخ �أحمد �الأ�شر باملدينة منذ 
�أم�س �الأول بلغ 15 قتيال ونحو 
�إىل وجود  �إ���ش��اف��ة  م��ائ��ة ج��ري��ح، 
م����ن �جلثث  ع������دد غ����ر حم������دد 
د�خل م�شجد بالل بن رباح حيث 
حني  يف  �ل�شيخ،  �أن�شار  يتح�شن 
�أعلن �جلي�س �للبناين عن دخوله 
�ملجمع �الأمني �لذي يتح�شن به 

�مل�شلحون.
حتدثو�  قد  �الأ�شر  �أن�شار  وك��ان 
حتى  م�شلحيهم  �أح��د  مقتل  ع��ن 
مقربة  م�شادر  لكن  �م�س  �شباح 
م��ن �الأ����ش���ر حت��دث��ت ع��ن وجود 
�لقتلى  م����ن  حم�����دد  غ����ر  ع�����دد 
د�خل م�شجد بالل بن رباح �لذي 

يتح�شنون فيه.
لبنانية  �أم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر  و�أف�����ادت 
على  �شيطرته  �أحكم  �جلي�س  باأن 

جممع �الأ�شر وو�شل �إىل حميط 
عليه،  �ل�شيطرة  ليحكم  �مل�شجد 
مع  �ال���ش��ت��ب��اك��ات  ت��ت��و����ش��ل  بينما 
على  �ملتمركزين  �لقنا�شة  بع�س 

�أ�شطح �الأبنية.
و�أكدت �مل�شادر وقوع ��شتباك بني 
على  م�شلحة  وجمموعة  �جلي�س 
�لكورني�س �لبحري ملدينة �شيد�، 
�مل�شلحني  م��ن  ع��دد  �أ�شيب  حيث 

بجروح يف حني فر �لباقون .

ويف �الأثناء، حتدثت و�شائل �إعالم 
حم��ل��ي��ة ع��ن ح��رك��ة ن����زوح كبرة 

من �شيد� باجتاه بروت
�جلي�س  ���ش��ح��ب  ط��ر�ب��ل�����س،  ويف 
�للبناين �شحب �آلياته �لتي كانت 
منت�شرة د�خل �ملدينة، تز�منا مع 
رجال  ل��دوري��ات  حم���دود  �نت�شار 

�ل�شرطة.
ول����وح����ظ �ن���ت�������ش���ار مل�����ش��ل��ح��ني يف 

�شاحة �لنور و�شط �ملدينة.

وه���و م���ا ي��ق��ل��ق �ل��ن��ظ��ام، ويحده 
م��ن �ل�����ش��م��ال ب���رزة وم���ن �ل�شرق 
ح��ر���ش��ت��ا وع��رب��ني وم���ن �جلنوب 
ج��وب��ر، وه���ي �أح��ي��اء ت��ع��د معاقل 
دم�شق  يف  �حل��ر  للجي�س  رئي�شية 

و�شو�حيها.
�خلارجية  وزي����ر  ق���ال  ذل���ك  �ىل 
�ل�������ش���وري ول��ي��د �مل��ع��ل��م �م�����س �ن 
ت�شليح  دول غربية وعربية  ق��ر�ر 

يعر�س  �ل���������ش����وري����ة  �مل����ع����ار�����ش����ة 
�ملقرتحة  �ل�������ش���الم  حم�����ادث�����ات 

للخطر و�شيطيل �أمد �ل�شر�ع.
�مل��ع��ل��م يف م��وؤمت��ر �شحفي  وق���ال 
بدم�شق نقله �لتلفزيون �ل�شوري 
�أمل  �أم��ام��ه��ا  لي�س  �مل��ع��ار���ش��ة  �ن 
ق���وة �جلي�س  ي��ذك��ر يف م�����ش��اه��اة 
�ل�����ش��وري رغ���م وع���د م���ن �ل���دول 
�أ�شدقاء  جم��م��وع��ة  ت�شكل  �ل��ت��ي 

�لع�شكري  �لدعم  بتقدمي  �شوريا 
ملقاتليها.

�أنه �ذ� تخيل �لبع�س �ن  و�أ�شاف 
من �ملمكن �ح��د�ث ت��و�زن للقوى 

فانهم �شينتظرون �شنو�ت.
وعربية  غ���رب���ي���ة  دول  وق����ال����ت 
وكذلك تركيا وكلها �ألقت بثقلها 
ت�شليح  قر�رها  �ن  �ملعار�شة  ور�ء 
ه��و لتحقيق  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ق��ات��ل��ي 

غار�ت على �لقطاع و�عتد�ء�ت ملتطرفني يف �لقد�س اجلي�س اللبناين يحا�شر م�شجد بالل ب�شيدا والتوتر ي�شل طرابل�س

ليربمان يهدد باإعادة احتالل غزة
•• غزة-القد�س-وكاالت:

�أرب��ع غ��ار�ت على �الأق��ل، فجر �م�س، على  �شنت �لطائر�ت �الإ�شر�ئيلية، 
7 قذ�ئف  �شقوط  م��ن  ���ش��اع��ات  بعد  غ���زة،  ق��ط��اع  م��ن  �أه����د�ف متفرقة 
�خلارجية  جلنة  رئي�س  دع��ا  ح��ني  يف  �إ�شر�ئيل،  جنوب  على  �شاروخية 
�إعادة  �إىل  ليربمان،  �أفيغدور  �لنائب  �الإ�شر�ئيلي،  �لكني�شت  يف  و�الأم��ن 
�عتد�ء  تنفيذ  على  يهود،  متطرفون  �أق��دم  بينما   ، غ��زة  قطاع  �حتالل 
جديد ب�شل�شة �إعتد�ء�ت ما ي�شمى جباية �لثمن من خالل ثقب �إطار�ت 
�لقد�س  �شمال  يف  حنينا  بيت  حي  �شو�رع  �أحد  يف  متوقفة  �شيارة   21
�ل�شرقية. فقد قال م�شدر حقوقي و�شكان حمليون �إن طائر�ت حربية 
�إ�شر�ئيلية �شنت فجر�ً، غارتني على موقعني تابعني ل� �شر�يا �لقد�س يف 

خان يون�س ورفح جنوب قطاع غزة.
�ملحطة  زر�عية يف منطقة  �أر�شاً  ��شتهدفت  ثالثة  غ��ارة  �ن  �شكان  وذك��ر 
 14 رق��م  �لكتيبة  موقع  ��شتهدفت  ور�ب��ع��ة  �لقطاع  و�شط  �لبلح  بدير 

�لتابع لقو�ت �الأمن �لوطني �لفل�شطيني يف دير �لبلح.
ويف �لقد�س �ملحتلة خط �ملتطرفون �ليهود �شعار جنمة د�وود على �أحد 
�جلدر�ن، وكتبو� لن ن�شكت على �إلقاء �حلجارة، علما �أن حي بيت حنينا 

يعترب حياً هادئا ونادر�ً ما حتدث فيه مو�جهات.
من جهته قال ليربمان، يف حديث لالإذ�عة �الإ�شر�ئيلية �إنه ال مفر من 
در��شة �إعادة �ل�شيطرة على قطاع غزة و�لقيام بتطهر �شامل فيه ال �شيما 

و�أن حما�س ال تنوي �لت�شليم بوجود دولة يهودية يف �أر�س ��شر�ئيل.
�إذ� مل ترد ��شر�ئيل على �الإعتد�ء�ت �ملنطلقة من �لقطاع،  و��شاف �نه 

فاإن حركة حما�س �شتملك بعد عامني طائر�ت و�ملئات من �ل�شو�ريخ.

�أهال بكم يف 
موقع جريدة 

�لفجر 
�لإلكرتوين 

�جلديد

مواقــيت ال�سالة
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طبيب تخدير يوؤدون امتحان دبلوم التخدير وت�شكني الأمل الناحي بدبي  36
�ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ل��ل��ع��ل��وم �لطبية 
يعد  له  �لطلبة  �جتياز  �ن  �المتحان  �شر  تفقده  عقب 
�أ�شا�شيا حل�شولهم على �شهادة �لدبلوم �ملعتمدة  �شرطا 
من جامعة مونبلييه �لفرن�شية وذلك عقب �شتة �أ�شهر 
�لذي  ل��ل��دب��ل��وم  �لعلمي  �ل��ربن��ام��ج  �ن��خ��ر�ط��ه��م يف  م��ن 
ت�شمن م�شاركتهم يف 64 حما�شرة علمية و�جتيازهم 
ع�شرة �أيام من �لتدريب �لعملي �الإكلينيكي مب�شت�شفى 
بدبي حيث  ر��شد  م�شت�شفى  �أو يف  فرن�شا  الب��روين يف 
�أنه �مل�شت�شفى �لوحيد مبنطقة �ل�شرق �الأو�شط �ملعتمد 
من �جلامعة كمركز تدريبي طبي عاملي. و�أ�شار �إىل �أن 
تد�شني �جلائزة لدبلوم �لتخدير وت�شكني �الأمل �لناحي 

•• دبي-وام: 

�أدى طلبة �لدفعة �لثالثة من دبلوم �لتخدير وت�شكني 
�لذي نظمته  للدبلوم  �لنهائي  �المتحان  �لناحي  �الأمل 
جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية 
بالتعاون مع جامعة مونبلييه �لفرن�شية مب�شاركة 36 
�الإم��ار�ت وقطر وعمان و�ل�شعودية  طبيب تخدير من 
و�ل��ب��ح��ري��ن ول��ب��ن��ان و�ل���ع���ر�ق و�إي�����ر�ن وذل���ك يف مركز 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �لطبي �الأكادميي يف مدينة دبي 

�لطبية.
�لتنفيذي جلائزة  �مل��دي��ر  ���ش��وق��ات  ب��ن  �هلل  ع��ب��د  وق���ال 

يف عام 2011 بدولة �الإمار�ت يهدف �إىل تعزيز �الأد�ء 
�ملهني الأطباء �لتخدير يف �ملنطقة و�لعامل خا�شة لدى 
�أحدث ما  �إىل فرن�شا لدر��شة  من يتعذر عليهم �ل�شفر 
�لهام  �لتخ�ش�س  ذل��ك  يف  �حل��دي��ث  �لعلم  �إل��ي��ه  تو�شل 
على  ن�شبيا  �حلديثة  �لتخ�ش�شات  �أح��د  يعترب  و�ل��ذي 
م�شتوى �لعامل باأ�شره يف جمال طب �لتخدير. و�أو�شح 
�أنه قد تخرج من دبلوم �لتخدير وت�شكني �الأمل �لناحي 

69 طبيب تخدير ..
للم�شاركة  �النتظار  قائمة  على  �أط��ب��اء  هناك  �أن  كما   
يناير  بحلول  �شتبد�أ  و�لتي  للدبلوم  �لر�بعة  �ل��دورة  يف 

�ملقبل ومتتد حتى يونيو 2014.

جامعة خليفة تطلق املخيم الطبي ال�شيفي
•• اأبوظبي-وام:

�إنطلقت فعاليات �ملخيم �لطبي �ل�شيفي �لتعليمية و�لرتفيهية يف حرم جامعة خليفة باأبوظبي. ويعترب �ملخيم �الأول 
من نوعه يف �لدولة ومينح طلبة �ل�شفني �الأول و�لثاين �لثانوي �لذين يرغبون مبز�ولة مهنة �لطب بتدريب عملي 
للمهار�ت �ملختلفة يف جماالت �لطب و�ل�شحة �لعامة .. ومت ت�شميم �لربنامج ليقدم لطلبة �لطب �ملحتملني جتربة 
فريدة من نوعها. وي�شرف على �أن�شطة �ملخيم �لذى �نطلق يوم �أم�س وي�شتمر خم�شة �أيام عدد من طلبة و�أع�شاء هيئة 
�لتدري�س بجامعة خليفة . وي�شارك عدد من �الأطباء �ملحليني و�لعاملني يف جمال �لرعاية �ل�شحية و�لذين يديرون 
حلقات نقا�شية للطلبة وينظم �ملخيم جمموعة من �الأن�شطة �لتي ت�شمل جتارب علمية و�شيناريوهات ت�شاعد �لطلبة 
يف فهم و�إيجاد حلول للم�شاكل �ملختلفة وندو�ت ت�شجيعية. وقال �لدكتور ر��شد �لنعيمي �ملدير �لتنفيذي لكلية �لطب 
و�لعلوم �ل�شحية يف جامعة خليفة ي�شاهم �ملخيم يف ت�شجيع �ل�شباب يف �لدولة على �الهتمام بدر��شة �لعلوم �ل�شحية 
مبا يتنا�شب مع روؤية �أبوظبي 2030 �الأمر �لذي �شيعزز نوعية حياة و�شحة جميع �شكان �لدولة وهي �مل�شوؤولية 

�ملنوطة مبوؤ�ش�شات نظام �لرعاية �ل�شحية يف �لدولة وجامعة خليفة �جتاه جمتمع دولة �الإمار�ت.

�أكد �أنه من حق جميع �سكان �لعامل �لتعرف على برج خليفة كظاهرة معمارية فريدة 

حممد بن را�شد يطلق م�شروع التجول الفرتا�شي لأعلى برج يف العامل
•• دبي-وام:

�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�لتجول �الفرت��شي  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل م�شروع  رئي�س جمل�س 
�أن �طلع �شموه على  �أعلى برج يف �لعامل وذل��ك بعد  لربج خليفة يف دبي 
مكونات وتفا�شيل �مل�شروع �لذي تنفذه �شركة جوجل �لعاملية و�ملتمثل يف 
�لعامل  �ل�شحاب حول  وناطحات  �ل�شاهقة  للمباين  �فرت��شية  بناء �شور 
على خر�ئط جوجل �لتي ي�شتخدمها نحو مليار ن�شمة يف خمتلف �أرجاء 

�لعامل.
وقد �شاهد �شموه من خالل �شبكة �الإنرتنت مبنى برج خليفة يف دبي كاأول 
جوجل  خر�ئط  عرب  له  كاملة  �فرت��شية  جولة  بناء  يتم  عاملي  م�شروع 

�أكد  جوجل لبناء مر�آة رقمية للو�قع �حلقيقي على تطبيقات خر�ئطها 
�شموه �أنه من حق جميع �شكان �لعامل �لتعرف على برج خليفة كظاهرة 
مميز  و�إن�شاين  عمر�ين  وك�شرح  �لعامل  م�شتوى  على  فريدة  معمارية 
وقال �شموه نحن نرحب بهوؤالء �لزو�ر �الفرت��شيني عرب �الإنرتنت مثلما 
نرحب بهم متاما كزو�ر و�شياح على �أر�س دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�شركة  دور  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وث��م��ن   .
جوجل كموؤ�ش�شة معرفية عاملية و�أيقونة للمعلومات �ل�شياحية و�لثقافية 
و�لفكرية و�لعلمية وغرها معترب� �شموه �أنها �إىل جانب ذلك فاإنها تلعب 
دور� ح�شاريا فاعال يف بناء ج�شور �لتو��شل �الإن�شاين و�لثقايف بني �شعوب 
عجلة  دفع  يف  �لبناءة  م�شاهماتها  على  �شموه  �أثنى  كما  وثقافاته  �لعامل 
خا�شة  �الأ�شعدة  كافة  على  �الإن�شاين  و�لتقدم  و�ملعريف  �لعلمي  �لتطور 

و�لذي �أطلق عليه �ملدينة �لقائمة«.
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
م�شوؤويل �شركة جوجل �لعاملية بح�شور معايل حممد عبد�هلل �لقرقاوي 
وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء. وقد �أثنى �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي على مبادرة جوجل �إطالق هذ� �مل�شروع 
�اللكرتوين �لر�ئد ونتائجه وجمموعة �ل�شور �لتي �شاهدها �شموه و�لتي 
جلميع  خليفة  ب��رج  وخ���ارج  د�خ��ل  م��ن  ممتعة  �فرت��شية  جولة  �شت�شكل 
حقيقية  فر�شة  لهم  �شتتاح  و�ل��ذي��ن  �ل��ع��امل  ح��ول  �ل�شبكة  م�شتخدمي 
لزيارة هذ� �ملعلم �حل�شاري �الإن�شاين و�لتعرف على ت�شاميمه �لهند�شية 
نائب  �ل�شمو  �شاحب  �ط��الع  وعقب  كامل.  ب�شكل  و�خلارجية  �لد�خلية 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي على �مل�شروع �لذي تنفذه 

على �شعيد �لتنمية. من جانبهم �أو�شح م�شوؤولو �ل�شركة �لذين عر�شو� 
�لت�شوير  �أنظمة  �أح��دث  فيه  ��شتخدمت  �مل�شروع  �أن  �شموه  �أم��ام  �مل�شروع 
جلمع �شور بز�وية 360 درجة يف برج خليفة حيث ميكن �لقيام بجولة 

�فرت��شية كاملة يف �لربج عرب موقع جوجل.  للخر�ئط 
و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  ملنطقة  رئي�س جوجل  نائب  وقال حممد جودت 
�ملتو��شلة  �ل�شركة  جهود  �إط��ار  يف  ياأتي  �لر�ئد  �مل�شروع  ه��ذ�  �إن  �إفريقيا 
م�شتخدمي  �إم����د�د  ج��ان��ب  �إىل  �حلقيقي  للعامل  رقمية  م���ر�آة  لت�شميم 
�لع�شر  يف  �الإن�شان  �شيده  مبنى  �أعلى  لزيارة  و�قعية  بتجربة  �الإن��رتن��ت 
�حلديث وهو �أول مبنى على م�شتوى �لعامل ت�شتخدم فيه تقنية �لتجول 
�الإفرت��شي �شمن خر�ئط جوجل و�أعلى نقطة ت�شلها �لكامر� �لرحالة 

�خلا�شة ببناء خر�ئط جوجل.
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حممد بن زايد يت�شلم ر�شالة خطية من ويل عهد البحرين 
ح�شر جمل�س �شموه بق�شر �لبحر �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
�لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل حاكم �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلرية و�الإن�شانية 
و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة 
نهيان  �آل  مبارك  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ومعايل  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�ل�شيخ هز�ع بن طحنون �آل نهيان 
�شمو  و�شيوف جمل�س  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  دي��و�ن ممثل  وكيل 

ويل عهد �بوظبي بق�شر �لبحر .

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ت�شلم 
�أخيه  من  خطية  ر�شالة  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمر �شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب 
�لقائد �الأعلى مبملكة �لبحرين �ل�شقيقة تت�شل بالعالقات �الأخوية بني 

�لبلدين �ل�شقيقني و�لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبال  ذلك خالل  جاء 
خليفة  �آل  خليفة  ب��ن  �حمد  �ل�شيخ  معايل  �لبحر  بق�شر  �م�س  نهيان 

م�شت�شار �شاحب �ل�شمو ويل �لعهد �لبحريني �لذي قام بنقل �لر�شالة.

��ستخدم يف �إجر�ء عملية ناجحة باملنظار يف �بوظبي 

الروبوت )فيكي( يعمل م�شاعدًا للجراح وي�شتجيب لتعليماته بب�شمة ال�شوت
•• ابوظبي-الفجر:

جنح �الطباء يف م�شت�شفى �لنور يف 
ربوتي  ذر�ع  ��شتخد�م  يف  �بوظبي 
للمرة  ي�شتخدم  فيكي  عليه  يطلق 
يف  �جلر�حية  �لعمليات  يف  �الوىل 
للجر�ح  م�شاعد  يعترب  و  �ل��دول��ة 
حيث يقوم �جلر�ح بتوجيه �لذر�ع 
�لربوتي خالل �جر�ء �لعملية من 

خالل ب�شمة �شوت �جلر�ح .
�لعملية �جلر�حية �لتي ��شتغرقت 
بالنجاح  90 دقيقة تكللت  حو�يل 
�ملعدة  ج��زء من  ومت خاللها ق�س 
ملعاجلة مري�شة مو�طنة تعاين من 
�ل�شمنة �ملفرطة، حيث قام �جلر�ح 
عبد�لرحمن  ���ش��ف��و�ن  �ل���دك���ت���ور 
�ملناظر  ج���ر�ح���ة  ����ش��ت�����ش��اري  ط���ه 
و�ل�������ش���م���ن���ة و�مل�����دي�����ر �ل���ط���ب���ي يف 
م�شت�شفى �لنور يف �بوظبي باجر�ء 
�لعملية �جلر�حية مب�شاركة �لذر�ع 
�شاعد �جل��ر�ح يف  و�ل��ذي  �لربوتي 
د�خل بطن  �ملنظار  كامر�  توجيه 
�و�شح  ����ش���ورة  �مل��ري�����ش��ة الع���ط���اء 
�ملهمة  بهذه  يقوم  وك��ان   ، للجر�ح 
��شتخد�م  ق��ب��ل  �جل�����ر�ح  م�����ش��اع��د 

�لذر�ع �لربوتي . 
و�كد �لدكتور قا�شم �لعوم �لرئي�س 
م�شت�شفيات  ملجموعة  �لتنفيذي 
تطوير  على  �الد�رة  حر�س  �لنور 

يف  �مل�شتخدمة  �لطبية  �لتقنيات 
من�شات �ملجموعة من خالل توفر 
�ح��دث �الج��ه��زة و�مل��ع��د�ت �لطبية 
�مل�شتوى  على  �ملتطورة  و�ال�شاليب 
�لعاملي �نطالقا من �حلر�س على 
للمر�شى  �خلدمات  �ف�شل  توفر 

و�ملر�جعني. 
وقال �ن ��شتخد�م �لذر�ع �لربوتي 
ميثل  �جل���ر�ح���ي���ة  �ل���ع���م���ل���ي���ات  يف 
�ال�شرت�تيجية  للخطة  �م���ت���د�د� 
�لتي تتبناها �د�رة �ملجموعة وتعمل 
من�شات  خمتلف  يف  تطبيقها  على 
مب�شتوى  ل���الرت���ق���اء  �مل���ج���م���وع���ة 
�ن  �ىل  م�شر�  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
�ملرحلة �ملقبلة �شت�شهد عقد مزيد 

من �لدور�ت �لتدريبية للجر�حيني 
يف خمتلف �لتخ�ش�شات �جلر�حية 
ل�����ش��ق��ل خ���رب�ت���ه���م �جل���ر�ح���ي���ة يف 
�لتقنيات  ه���ذه  ����ش��ت��خ��د�م  جم���ال 

�ملتطورة . 
م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال �ل����دك����ت����ور طه 
�لنور  م�شت�شفى  م��دي��ر  �ب��ر�ه��ي��م 
�لذر�ع  ��شتخد�م  �ن  �مل��ط��ار  ���ش��ارع 
�جلر�حي �لربوتي يف �لعمليات يف 
متقدمة  خطوة  تعترب  �مل�شت�شفى 

�ىل  �الوىل  �ل����درج����ة  يف  ت���ه���دف 
تطوير نوعية �خلدمات �جلر�حية 
�لتي توفرها �الق�شام �جلر�حية يف 
جناح  �ن  �ىل  م�����ش��ر�  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�لتقنية  ب���ا����ش���ت���خ���د�م  �ل���ع���م���ل���ي���ة 
�جلديدة يفتح �ملجال ال�شتخد�مها 
�جلر�حية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
�ل����ك����ربى و�ل����دق����ي����ق����ة.  و�و�����ش����ح 
�ل��دك��ت��ور ���ش��ف��و�ن ط��ه �ن �ل����ذر�ع 
برجمته  يتم  �جل��ر�ح��ي  �ل��رب��وت��ي 

ب��ا���ش��ت��خ��د�م �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر ق��ب��ل بدء 
على  للتعرف  �جل��ر�ح��ي��ة  �لعملية 
ال  وبالتايل  �جل���ر�ح  �شوت  ب�شمة 
�جلر�ح  �لربوتي  �ل��ذر�ع  ي�شتجيب 
�جلر�حية  �لعملية  �ج���ر�ء  خ��الل 
�دخل  �ل��ذي  �جل��ر�ح  لتعلميات  �ال 
قبل  �جل����ه����از  ����ش���وت���ه يف  ب�����ش��م��ة 

�لعملية �جلر�حية. 
ميتاز  �لربوتي  �ل��ذر�ع  �ن  و��شاف 
يف  �لتحكم  على  �لعالية  ب��ال��ق��درة 

�شوت  ب�شمة  خ���الل  م��ن  حت��رك��ة 
�جل��������ر�ح، و�م���ك���ان���ي���ة �ل��ت��ح��ك��م يف 
حت��رك��ه ي���دوي���ا �ذ� �ح���ت���اج �الم���ر، 
وي�����ش��ت��خ��دم �ل�������ذر�ع �ل���رب���وت���ي يف 
�ملعقدة  �جل����ر�ح����ي����ة  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
�ل�شمنة  ج��ر�ح��ات  مثل  و�لطويلة 
وفتق �حلجاب �حلاجز و��شتئ�شال 
�لعمليات  م���ن  وغ���ره���ا  �الور�م 
�لدقة  �ىل  حتتاج  �لتي  �جلر�حية 
يف  �جل���ر�ح  ي�شاعد  حيث  و�ل��ث��ب��ات 
�ي�����ش��ال �ل��ك��ام��ر� �مل��ن��ظ��اري��ة �ىل 
و�ملنطقة  �ل��ب��ط��ن  جت��وي��ف  د�خ����ل 
للح�شول  �جل����ر�ح  ي��ري��ده��ا  �ل��ت��ي 

على ���ش��ور و����ش��ح��ة خ��الل �جر�ء 
�لعملية. وقال �ن �لعملية �لتي مت 
�جر�وؤها بنجاح كانت ملو�طنة تعاين 
من �شمنة مفرطة وبلغ وزنها نحو 
ك��ي��ل��وغ��ر�م ح��ي��ث مت خالل   136
من  جزء  ق�س  �جلر�حية  �لعملية 
بنجاح م�شر� �ىل فعالية  معدتها 
هذ� �لنوع من �لعمليات �جلر�حية 
مع  �مل��ف��رط��ة  �ل�شمنة  م��ع��اجل��ة  يف 
�الخذ يف �العتبار �حلالة �ل�شحية 
للمري�س وطبيعة ونوعية �ل�شمنة 
و�الم���ر�����س �الخ���رى �ل��ت��ي يعاين 

منها.  

�شيارة تودي بحياة عاملني اأثناء تركيبهما 
النرتلوك ، باجلزيرة الو�شطية باأم القيوين

•• اأم القيوين – حم�شن را�شد

تعر�شهما  نتيجة  �الأ���ش��ي��وي��ة،  �جلن�شية  م��ن  ع��ام��الن  �أم�����س  ���ش��ب��اح  ت���ويف 
حلادث ده�س، وذلك �أثناء قيامهما برتكيب بالط �النرتلوك ، باجلزيرة 
عن  �شيارة  �نحرفت  بعدما   ، �لقيوين  ب��اأم  �الحت���اد  ���ش��ارع  على  �لو�شطية 
م�شارها ، فده�شتهما مما �أدى �إىل وفاة �أحدهما مبكان �حلادث وتويف �الأخر 

بامل�شت�شفى متاأثر� باإ�شابته . 
�ل�شلمة  �شرطة  رئي�س مركز  �شامل  �شيف  �لدكتور  �لر�ئد  �أف��اد  ومن جهته 
�ل�شامل بالقيادة �لعامة ل�شرطة �أم �لقيوين، �إن غرفة �لعمليات تلقت بالغاً 
ده�س  ح��ادث  بوقوع  يفيد  �أم�س،  و�لن�شف من �شباح  �ل�شاعة �خلام�شة  يف 
�شيار�ت  �نتقلت  �لفور  �لقيوين، وعلى  �أم  �إم��ارة  �شارع �الحت��اد باجتاه  على 

�الإ�شعاف و�ل�شرطة �إىل �ملوقع.
وتبني من تخطيط �حلادث كما ذكر �لر�ئد �شيف ، �أنه وقع نتيجة �إهمال 
قائد �ملركبة �ملت�شببة ويقودها مو�طن، كان قادماً من ر�أ�س �خليمة باجتاه 
فقد�نه  �إىل  �أدت  مفاجئة،  بطريقة  مركبته  �نحرفت  حيث  �لقيوين،  �أم 
�ل�شيطرة على �ل�شيارة ، ودخوله �إىل �جلزيرة �لو�شطية ، وده�س عاملني 

كانا يقومان برتكيب �النرتلوك بني �ل�شارعني.
و�أ�شاف �إن �حلادث �أ�شفر عن وفاة �أحد �لعمال على �لفور يف �ملوقع، يف حني 
�لقيوين،  �أم  م�شت�شفى  �إىل  �مل��دين  �لدفاع  �إ�شعاف  بو��شطة  �الآخ��ر  نقل  مت 
ولكنه فارق �حلياة متاأثر�ً باإ�شاباته �لبالغة، الفتاً �إىل �إن �شائق �ملركبة مل 

يتعر�س الأية �إ�شابات تذكر.
�أم  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �ل�شامل  �ل�شلمة  �شرطة  مركز  رئي�س  ونا�شد 
�لطرقات  على  �مل��ح��ددة  بال�شرعات  ب��االل��ت��ز�م  �ل�شائقني  جميع  �لقيوين، 
�خلارجية و�لد�خلية وعدم جتاوزها، و�النتباه �أثناء �لقيادة، وعدم �الن�شغال 

بغر �لطريق، وذلك حفاظاً على �شالمتهم و�شالمة �الآخرين.

النتائج اليوم وطباعة ال�شهادات مبراكز الر�شد وت�شليمها للطالب باملدار�س
•• دبي – حم�شن را�شد 

نتائج  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  �ل��ق��ط��ام��ي  حم��م��د  حميد  م��ع��ايل  يعتمد 
ويتم   ، �ل��ي��وم  و�الأدب����ي  �لعلمي  بق�شميها  ع�شر  �ل��ث��اين  �ل�شف  �متحانات 
بالتعليم  �لدولة  م�شتوى  على  �الأو�ئ���ل  �لع�شرة  عن  �لنتائج  مع  �الإع��الن 
�لعام و�لفني ، وتبد�أ �ملد�ر�س يف توزيع �ل�شهاد�ت للطلبة فود �عتماد معايل 
�ل��وز�رة قد منحت كافة مر�كز تقدير ور�شد  ، وكانت  وزي��ر �لرتبية لها 
�لدرجات بكافة مناطقها �لتعليمية �أم�س �الأول �الأحد ، �شالحيات طباعة 
 ، �الإع��ادة  �لثالث ومن لهم حق دخول  و�إخطار�ت موؤجل  �لطلبة  �شهاد�ت 
�لتقومي  �إد�رة  ، ووجهت  �لعلمي و�الأدب��ي  �لثاين ع�شر ب�شعبتيها  ل�شفوف 
و�المتحانات بالوز�رة من جهتها ، وعلى ل�شان نائب مدير �الإد�رة �أحمد 
�لدرعي ، كافة �ملناطق �لتعليمية بالبدء يف طباعتها من ليل �أم�س �الأول 
�ل�شهاد�ت  كافة  حت�شر  يتم  �أن  على   ، دقيقة  وخم�شني  �لتا�شعة  �الأح��د 
�ملناطق  تلقي  حلني   ، �ل��درج��ات  ور�شد  تقدير  مر�كز  يف  بها  و�الحتفاظ 
�لتعليمية من �لوز�رة �إفادة �شباح �ليوم �لثالثاء ، تفيد �عتماد معايل وزير 
�ملد�ر�س  كافة  ت�شليم  �لفور  على  فيتم   ، ر�شميا  للنتائج  و�لتعليم  �لرتبية 

و�ملر�كز �ل�شهاد�ت لتقوم بدورها بت�شليمها الأولياء �الأمور .

بلدية مدينة ابوظبي حتتفل بليلة الن�شف من �شعبان
•• ابوظبي-الفجر: 

�بوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن���ظ���م���ت 
من  �لن�شف  بليلة  تر�ثية  �حتفالية 
فقر�ت  ت�شمنت  �لليلة  ح��ق  �شعبان 
لالألعاب �ل�شعبية و�ليولة وم�شابقات 
و�الدو�ت  �مل������اأك������والت  يف  ت����ر�ث����ي����ة 

بح�شور  تر�ثيا  ومعر�شا  �ل�شعبية 
�شعادة خليفة حممد �ملزروعي مدير 
و�ملدر�ء  �بوظبي  مدينة  بلدية  ع��ام 
�لبلدية  وم���وظ���ف���ي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ون 

و��شرهم. 
�شارك يف تقدمي �لفقر�ت و�لعرو�س 
من  �مل�شتوحاة  و�ل��رت�ث��ي��ة  �ل�شعبية 

طلبة  �لبلدية  م�شرح  على  �مل��ا���ش��ي 
�المار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  م��ن  وطالبات 
ت���وزي���ع  �حل����ف����ل  خ������الل  ك���م���ا مت   ،
�لهد�يا على �الطفال و�جلو�ئز على 
�لفائزين ، و�شاحب �لربنامج �قامة 
م��ع��ر���س ت��ر�ث��ي ق��دم��ت م��ن خالله 

�لوجبات و�ملنتجات �ل�شعبية 
و�ك�����د ع��ل��ي �ل���ع���م���اري رئ��ي�����س ق�شم 
خدمات  ب������اإد�رة  �ملجتمعية  �مل���ر�ك���ز 
مدينة  ب��ل��دي��ة  �ح��ت��ف��ال  �ن  �ملجتمع 
�شعبان  م��ن  �لن�شف  بليلة  �بوظبي 
هي بادرة من �لبلدية الإبر�ز �ملوروث 
�لذي  �ل���رت�ث���ي  و�مل���خ���زون  �ل�شعبي 
ت��ت��م��ي��ز ب���ه دول�����ة �الم�������ار�ت و�ل����ذي 
باحلا�شر  �مل��ا���ش��ي  �رت���ب���اط  يج�شد 
ويدل على قوة ومتانة �لرو�بط �لتي 

جتمع �بناء �المار�ت. 
تنتع�س من خالل  ذ�كرتنا  �ن  وق��ال 
�ل��ع��اد�ت �لعريقة  �أح��ي��اوؤن��ا ملثل ه��ذه 
ومن   .. جد  عن  �أب��ا  تو�رثناها  �لتي 

بالن�شف من  �الحتفال  �شمنها هذ� 
����ش��م��ا �شعبيا  ���ش��ع��ب��ان و�ل����ذي ح��م��ل 
متد�وال لي�س يف �الإمار�ت فح�شب بل 
قاطبة  �لعربي  �خلليج  منطقة  ويف 
حيث جند من ي�شميه قرقعوه و�خر 
ي�شميه حق  وثالث  ي�شميه قرقيعان 
�لليلة . وقال �ننا نلتقي �ليوم لنعيد 
و�لقيم  �لرت�ثية  �لقيم  ه��ذه  غر�س 
�ملجتمعية يف وجد�ن �جليل �جلديد 
�لتو��شل  لنحقق  �أبنائنا  نفو�س  ويف 
�الأ�شيل  ما�شينا  ب��ني  م��ا  �مل��ط��ل��وب 
�إن  �مل�شرق  وغدنا  �ملزدهر  وحا�شرنا 
�ملغفور  ملقولة  جت�شيد�   .. �هلل  �شاء 
له باإذن �هلل موؤ�ش�س �الإمار�ت �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ث����ر�ه  م��ن لي�س ل��ه م��ا���س لي�س له 

حا�شر وال م�شتقبل .
�لن�شف  بليلة  �الح��ت��ف��ال  �ن  وي��ذك��ر 
من �شعبان هي �حتفالية ر��شخة يف 
ذ�كرة �بناء �المار�ت ، جم�شدة لوحة 

�مل��ج��ت��م��ع��ي، وحتيي  �ل����رت�ب����ط  م���ن 
دينية  مبظاهر  �لليلة،  ه��ذه  �الأ���ش��ر، 
�لتالحم  �إىل  ت��دع��و  و�ج��ت��م��اع��ي��ة، 

�الأ�شري و�لتز�ور و�شلة �لرحم. 
ويقبل كثر من �ملو�طنني و�ملقيمني 
�ملنا�شبة،  ح���اج���ي���ات  �����ش����ر�ء  ع���ل���ى 
ومالب�س  و���ش��ك��اك��ر  م��ك�����ش��ر�ت  م���ن 
�لعديد  ك��م��ا حت��ر���س  ب��ه��ا،  خ��ا���ش��ة 
�حلكومية  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ش�شات  من 
و�خلا�شة يف �لدولة، على �مل�شاركة يف 
�ملنا�شبة، فت�شتقبل مر�جعيها  �إحياء 
�لتهنئة.  وع��ب��ار�ت  �حل��ل��وى  ب�شالل 
�آباءهم يف  �الأطفال  �أن ي�شارك  وبعد 
�إع����د�د ���ش��الل و�أك��ي��ا���س �حل��ل��وى، يف 
هذه �لليلة، يخرجون من بيوتهم يف 
�أبهى ُحلة، مرتدين �ملالب�س �لز�هية، 
م��رددي��ن ع��ب��ار�ت �ل��دع��اء الأف���ر�د كل 
لالأهل  متمنني  بابه،  يطرقون  بيت 
ويطيل  رزق���ه،  م��ن  �هلل  يزيدهم  �أن 

�أعمار �أبنائهم.

�لدكتور قا�سم �لعوم

�لدكتور �سفو�ن خالل �جر�ء �لعملية وبا�ستخد�م �لذر�ع �لربوتي 

�لذر�ع �لربوتي �ثناء ��ستخد�مه يف �جر�ء �لعملية  

�ل�سيارة �ملت�سببة يف �حلادث

عاجل للرتبية �لمتحان بعد �أقل من 48 �ساعة !
اأهل امليدان يطالبون الوزارة بتاأجيل امتحانات الإعادة

من جهة �أخرى مبجرد ت�شليم �ل�شهاد�ت �ليوم �لثالثاء 
، وبعد �أقل من 48 �شاعة تبد�أ على �لفور �لثامنة من 
�ملوؤجل و�الإعادة  �متحانات   ، �شباح بعد غد �خلمي�س 
ملن   ، و�لعلمي  �الأدب��ي  بالق�شمني  �لثاين ع�شر  لطلبة 
 ، ، وك��ذ� موؤجلي �المتحان  بالنجاح  مل ي�شعفه حظه 
�متحانات  ، فيما  �ملقبل  �الأربعاء  �المتحانات  وتنتهي 
 12 وتنتهي  �ملقبل  �شبتمرب   8 ت��ب��د�أ  �الإع���ادة  م��وؤج��ل 
منه . و�نتقد �لعديد من �لرتبويني بامليد�ن و�لوز�رة 
�ل��ذي ت�شر عليه وز�رة  و�أول��ي��اء �الأم��ور، هذ� �لتوجه 
�لرتبية منذ �شنو�ت، رغم �العرت��شات �لعديدة على 
�أن يكون �متحان �الإعادة يتبع �إعالن �لنتائج مبا�شرة 
�مل����ادة �لعلمية  مل��ر�ج��ع��ة  �ل��ط��ال��ب ف��ر���ش��ة  ، دون م��ن��ح 
�لتي ر�شب فيها ، خا�شة و�أن �متحان �الإعادة  للمو�د 

�لف�شل  ن��ه��اي��ة  �م��ت��ح��ان  ع��ن  تختلف  خ�شو�شية  ل��ه 
�لدر��شي �لثالث ، �إذ �أن �متحان �الإعادة ي�شمل �ملنهج 
يف �لف�شول �لدر��شية �لثالثة ، حتى و�إن كانت درو�س 
مادة  �أن  �إىل  ، الف��ت��ني  در����ش��ي  ك��ل ف�شل  م��ن  منتقاة 
كالفيزياء و�لتي �شكا منها �لطالب ، تعد مادة تر�كمية 
و�شعبة وال جمال للطالب �أن ينجح يف مر�جعتها يف 
�أق��ل من 48 �شاعة ، ودع��ا كل  هذه �لفرتة �لق�شرة 
من �أدىل بدلوه من �لرتبويني و�أولياء �الأمور ، فيما 
، فقط  ع��ام  ك��ل  �ل����وز�رة على تطبيقه  ق��ي��اد�ت  ي�شر 
من منطلق �أنه نظام مطبق منذ �شنو�ت ، وال ينبغي 
، بالنظر فيما طرحوه وتاأجيل �متحانات  �مل�شا�س به 
للطالب  ليت�شنى  �ل�شيف  بعد عطلة  ما  �إىل  �الإع��ادة 

�إعادة در��شة �ملو�د �لتي ر�شبو� فيها .    

جانب من �لفعاليات خليفة �ملزروعي وعدد من �مل�سئولني يف �لبلدية خالل ح�سور �لفعاليات

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ �أن����ي���������س 
نايب  حم����م����د  �ل����رح����م����ن 
علي- بنجالدي�س �جلن�شية      
ج�����������������و�ز ��������ش�������ف�������ره رق�������م 
من  )1969516(�شادر 
ب��ن��ج��الدي�����س     م��ن يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

050/2333283

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل������دع������و/ م�������رو�ن 
�لعا�شى-فل�شطيني  و�شيم 
�جل��ن�����ش��ي��ة-   ج����و�ز �شفره 
)279233(�شادر  رق���م 
من فل�شطني.     من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

055/5731115

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ حممد علي 
��شد �بو�لكالم- بنجالدي�س   
�جلن�شية-   جو�ز �شفره رقم 
من  )1875287(�شادر 
ب��ن��ج��الدي�����س.     م��ن يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

050/2333283

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
حممد  ح�������ش���ني  ف�����ردو������س 
بنجالدي�س  ����ش���اج���ه���ان- 
�جلن�شية-   جو�ز �شفره رقم 
من  )690904(�شادر 
ب��ن��ج��الدي�����س.     م��ن يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

050/2333283
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حممد بن را�شد لالإ�شكان تعتمد براجمها وخدماتها الإلكرتونية اجلديدة
�حلكومة  وحتقيق  �الإل��ك��رتوين  �لتحول  على  حتر�س  �لتي  �لر�شيدة 
�ملعلومات  نظم  جم��ال  يف  تتجه  �ملوؤ�ش�شة  �أن  علي  �آل  و�أو���ش��ح  �لذكية. 
مل�شاندة  �ملوؤ�ش�شة  د�خ��ل  �ملتاحة  �لبيانات  كافة  ��شتغالل  �إىل  �الد�ري���ة 
للتخطيط  ف��ع��ال��ة  ط���رق  �ىل  و�ل��و���ش��ول  م�شتوياتها  ب��ك��اف��ة  �الد�رة 
و�ملتابعة و�تخاذ �لقر�ر.. الفتا �ىل �أن �إد�رة تقنية �ملعلومات عملت على 
�لقيام بخطو�ت تكميلية ال�شتكمال قاعدة بيانات �إ�شكانية ت�شتمل على 
�لتنفيذية  �للجنة  عمل  خمطط  و�أمتتة  �الإلغاء  عمل  خمطط  �أمتتة 
�ملكتب �لتنفيذي �إ�شافة �إىل �أمتتة �شر عمل جلنة �الإعفاء�ت و�لعمل 
�إد�رة �ملعرفة من خالل تطبيق نظام بيتنا �جلديد ودليل  على تعزيز 
�ملدير  معلومات  لوحة  �لذكية  �لتقارير  وتفعيل  �حلكومية  �خلدمات 

�لتنفيذي وم�شاعدي �لقطاعات وقطاع �الإ�شكان. 

بهدف تقدمي �أف�شل �خلدمات �الإ�شكانية ومو�كبة �لتطور �لتي ت�شهده 
بالعديد  �ملا�شية  �ملوؤ�ش�شة قامت خالل �لفرتة  �إن  و�أ�شاف  �إمارة دبي. 
�حلديثة  و�لتقنيات  �لتكنولوجيا  ��شتخد�م  تعزز  �لتي  �خلطو�ت  من 
على م�شتوى �لعمل �الإد�ري باملوؤ�ش�شة وذلك الأهمية تقنية �ملعلومات 

ودورها �لفاعل يف تطوير خدماتها �الإ�شكانية.
و�أكد �أن ��شتخد�م �لتقنيات ي�شهم يف تر�شيد �لنفقات ويزيد من كفاءة 
كافة  تطوير  �إع��ادة  وتت�شمن  حاليا  �ملوؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
للمتعاملني  �ملوجهة  �الإلكرتونية  �خلدمات  لت�شمني  �ملعلومات  نظم 
مع �ملوؤ�ش�شة من خالل �ملوقع �الإلكرتوين و�أجهزة �مل�شاعد�ت �لرقمية 
خالل  من  �شابقا  �إطالقها  مت  �لتي  �الإلكرتونية  للخدمات  �إ�شتكماال 
�مل��وق��ع �أو �أج��ه��زة �الأي���ف���ون و�الأي���ب���اد �إن��ط��الق��ا م��ن ت��وج��ه��ات قيادتنا 

•• دبي-وام:

وخدماتها  ب��ر�جم��ه��ا  ل��الإ���ش��ك��ان  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  �إع��ت��م��دت 
�لكرتونية �جلديدة للعام �حلايل بعد �أن حققت �إد�رة تقنية �ملعلومات 
باملوؤ�ش�شة قفز�ت و��شعة يف جمال �دخال تكنولوحيا �ملعلومات يف عمل 

�د�ر�تها و�ق�شامها.
�إد�رة تقنية �ملعلومات باملوؤ�ش�شة �ن �خلطة  �آل علي مدير  وقال طالل 
�ملرتبطة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�شمل  �جل����اري  ل��ل��ع��ام  �لت�شغيلية 
�أهمية  ع��ل��ى  م�����ش��دد�  للموؤ�ش�شة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �الأه�����د�ف  بتحقيق 
�العتماد على منهجيات حديثة و�أدو�ت متطورة وع�شرية للتعامل مع 
�ملوؤ�ش�شة  �إد�ر�ت  �إعد�دها يف خمتلف  يتم  �لتي  �لتطوير  ��شرت�تيجيات 

ويل عهد اأم القيوين يقدم واجب 
العزاء يف وفاة عفراء العوي�س

•• اأم القيوين-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين و�جب 
ب��ن حمد  ب���اإذن �هلل تعاىل - ع��ف��ر�ء بنت ماجد  ب��وف��اة - �ملغفور لها  �ل��ع��ز�ء 
�لعوي�س..وذلك يف منزل �ملرحوم حميد بن علي �لعوي�س يف منطقة �لعزرة 
يف �ل�شارقة. و�أعرب �شموه عن �شادق تعازيه ومو��شاته الأهل �لفقيدة �شائال 
�أن يلهم �جلميع �ل�شرب و�ل�شلو�ن و�أن ي�شكن �لفقيدة ف�شيح  �هلل عز وجل 
جناته. وكان يف ��شتقبال �شموه..ر��شد بن حميد �ل�شام�شى وعلي بن حميد 
بن علي �لعوي�س وحممد بن عبد�لعزيز بن علي �لعوي�س وماجد بن حميد 

بن علي �لعوي�س. كما قدم �لعز�ء عدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني. 

د.عبد �للطيف �ل�سام�سي

�لر�بع:طارق جابر �جلابري�لثالث:م�سعل حممد �حمد�لثاين:عبد�لرحمن مقبل �ل�سيعري�لول:عمر خالد �مللحي

�ل�ساد�س:عبد �هلل مقبل �ل�سيعري �لتا�سع:�سهيل ر��سد �ملن�سوري�لثامن:ر��سد حممد ر��سد�ل�سابع:حممد عبد �هلل �لعبدويل�خلام�س:عبد�هلل نا�سر �ملال

% ن�سبة �لنجاح  91

طالب التكنولوجيا التطبيقية يحققون الدرجة النهائية يف امتحانات القيا�س الدولية
•• ابوظبي- الفجر

�أع������ل������ن م���ع���ه���د �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�أن  عن  �الثنني  �أم�س  �لتطبيقية 
ثانويات  خ��ري��ج��ي  جن����اح  ن�����ش��ب��ة 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة هذ�  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ملعدل  بلغ  و   91% بلغت  �ل��ع��ام 
�لناجحني  �لطلبة  جلميع  �ل��ع��ام 

 .  83%
�للطيف  ع���ب���د  �ل����دك����ت����ور  وق������ال 
�أن  �مل��ع��ه��د  ع���ام  م��دي��ر  �ل�شام�شي 
تقدمو�  �ل����ذي����ن  �ل���ط���ل���ب���ة  ع�����دد 
�لتكنولوجيا  ثانوية  الإمتحانات 
 888 بلغ  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لتطبيقية 
طالباً يف �أفرع �ملعهد �ل�شبعة باأبو 
ظبي و �لعني و دبي ور�أ�س �خليمة 

و�لفجرة .
معهد  ع���������ام  م������دي������ر  و�أع���������������رب 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة عن 
�لكبر  وت��ق��دي��ره  �جل��زي��ل  �شكره 

جوجل تطرح جمموعة �شور التجول الفرتا�شي 
التي مت التقاطها بزاوية 360 درجة لربج خليفة

•• دبي-وام:

�أعلنت جوجل �م�س عن طرح جمموعة �شور �لتجول �الفرت��شي �لتي مت 
�أطول مبنى يف �لعامل  360 درجة لربج خليفة �ل�شهر  �لتقاطها بز�وية 

وي�شتهر بلقب �ملدينة �لعمودية .
وتعد هذه �أول مرة تن�شم فيها ناطحة �شحاب �إىل جمموعات �شور �لتجول 
فيها  يتم  �أي�شا  م��رة  �أول  و  �لعامل  م�شتوى  على  جوجل  من  �الفرت��شى 

تطبيق هذه �لتقنية يف �لعامل �لعربي.
تطوير  عمليات  تولت  �لتي  �لعقارية  �إعمار  مع  بال�شر�كة  جوجل  وتقدم 
خليفة  ب��رج  د�خ��ل  للتجول  م�شبوقة  غ��ر  �إمكانية  للم�شتخدمني  �ل��ربج 
مل  �لتي  �لرحالة  بكامر�  جوجل  و��شتعانت  �شاحرة  مبناظر  و�ال�شتمتاع 
ي�شبق �أن ��شتخدمتها يف مثل هذ� �الرتفاع �ل�شاهق اللتقاط مناظر مثرة 

بز�وية 360 درجة من وحد�ت �شيانة �ملبنى �ملعلقة.
�لبعيدة  �الأماكن  �لتكنولوجيا يف  توفر هذه  وت�شعى  جوجل  من خالل 
من  �جلمهور  متكني  �إىل  �لعامل  ح��ول  �إليها  �لو�شول  ي�شعب  �لتي  وتلك 
�إىل  �لعامل من �ال�شتمتاع بعجائب ورو�ئ��ع ح�شرية ت�شر  �أرج��اء  خمتلف 
�ملدى �لذي و�شلت �إليه جوجل يف �شعيها �لدوؤوب لت�شميم �أكرث �خلر�ئط 
�الأجز�ء  من  �لعديد  �لتقاطها  مت  �لتي  �ل�شور  وت�شمنت  و�شمولية.  دق��ة 
بالربج  �ملحيطة  �حل��د�ئ��ق  بينها  م��ن  خليفة  ل��ربج  و�خل��ارج��ي��ة  �لد�خلية 
مفتوحة  م�شاهدة  من�شة  �أع��ل��ى  �ل���ربج  قمة  �إىل  م��ول  دب��ي  م��ن  و�مل��دخ��ل 
�لطابق  �لعامل وذلك يف  �لطلق على م�شتوى  �لهو�ء  للعموم مع �شرفة يف 
�ل�شور  و ت�شحب هذه  و�لتجاري.  �ل�شكني  �ملدخلني  �إىل  باالإ�شافة   124
�ملفتوحة  و�ل��رده��ات  �ل�شرعة  عالية  �مل�شاعد  ع��رب  رحلة  يف  �مل�شتخدمني 
على �ل�شماء و�أجنحة �ل�شركات وخدمات قاعات �الجتماعات باالإ�شافة �إىل 
�مل�شتخدمني  �لتي متنح  �ملبنى  �ل�شاحرة من د�خل وحد�ت �شيانة  �ملناظر 
رئي�س  نائب  ج��ودت  حممد  وع��رب  خليفة.   وب��رج  للمدينة  مذهلة  ���ش��ورة 
�إفريقيا عن فخره �لكبر باختيار برج  جوجل يف �ل�شرق �الأو�شط و�شمال 
خليفة �ل�شهر يف دبي ليكون �أول ناطحة �شحاب يتم �لتقاط هذه �ل�شور 
منها وو�شف �ل�شور باأنها �شاحرة وو�شف برج خليفة باأنه مثال معرب على 
ما يتمتع به �لبلد من روؤية و�إجناز�ت. من جانبه قال حممد �لعبار رئي�س 
جمل�س �إد�رة �إعمار �لعقارية �إن برج خليفة ميثل مدعاة فخر و�عتز�ز لنا 
�الإمار�ت  دول��ة  ت�شطرها  �لتي  �ال�شتثنائية  ل��الإجن��از�ت  و�أمن��وذج��ا  جميعا 
ويعرب يف �لوقت ذ�ته عن �لنجاحات �ل�شباقة �لتي ميكن لت�شافر �جلهود 
�الإن�شانية �أن يحققها من خالل �إر�شاء معاير غر م�شبوقة على م�شتوى 
�لهند�شة و�لعمارة و�لتخطيط �حل�شري. و�أ�شاف  ي�شرفنا �أن يكون �لربج 
�أول ناطحة �شحاب يقع �الختيار عليها ل�شور �لتجول �الفرت��شي يف �لعامل 
�لعربي وال ي�شعنا يف هذه �ملنا�شبة �إال �أن نتوجه بجزيل �ل�شكر �إىل جوجل 
على هذه �ملبادرة �لر�ئعة �لتي تتيح للم�شتخدمني من كافة �أ�شقاع �الأر�س 
فر�شة �لتعرف عن كثب على هذه �لتحفة �ملعمارية �ملذهلة �لتي �شاهمت 

بدور كبر يف تر�شيخ مكانة دبي على �ل�شاحة �لعاملية .

ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة �ل���ت���ي وف���رت 
�ملادي و�ملعنوي  �لدعم  �أنو�ع  كافة 
ثانويات  وك���اف���ة  �مل��ع��ه��د  ل��ت��م��ك��ني 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة من 
�كمل  على  �ل��وط��ن��ي  و�ج��ب��ه��ا  �أد�ء 
�أج��ي��ال متميزة  �ع���د�د  وج��ه نحو 
م���ن ���ش��ب��اب �ل���وط���ن �ل���ق���ادر على 
�ملعريف  �القت�شاد  متطلبات  تلبية 

و�ل�شات   8.0 مب��ع��دل  و�الي��ل��ت�����س 
720و�ل�شات  مب����ع����دل  �ل�����ع�����ام 
مبعدل  للريا�شيات  �لتخ�ش�شي 
�لتخ�ش�شي  و�ل���������ش����ات   760
و�أ�شاف   .800 مبعدل  للفيزياء 
�ل�شام�شي  عبد�للطيف  �لدكتور 
�الو�ئ��������ل يف  �ل��ط��ل��ب��ة  �أن ج��م��ي��ع 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانويات 

�ملناهج  �أرق���������ي  وف������ق  ب����ال����دول����ة 
و�لعملية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�ال���ش��ال��ي��ب 

�ملتطورة . 
من  �ل���رتت���ي���ب  يف  �الأول  ك�����ان  و 
�ل���ع�������ش���رة على  ����ش���م���ن �الأو�ئ����������ل 
�لتكنولوجيا  ث��ان��وي��ات   م�شتوي 
�لتطبيقية عمر خالد �مللحي من 
 99.3% بن�شبة  ظبي  �أب���و  ف��رع 

قد ح�شلو� على تقدير عام �متياز 
مبعدل تر�كمي قدرة 4.0 وذلك 
�لتوجهات  ذ�ت  �مل�����و�د  ج��م��ي��ع  يف 
�لتكنولوجية كما �أن جميع �لطلبة 
قد �أدو� �متحانات �لقيا�س �لدولية 
يف �للغة �الجنليزية �آيلت�س وكذلك 
�م��ت��ح��ان �ل��ري��ا���ش��ي��ات ���ش��ات �لعام 
وكذلك �متحان �شات �لتخ�ش�شي 

للريا�شيات و�لفيزياء 
ح���ي���ث ت���ع���د ه������ذه �الم���ت���ح���ان���ات 
�ال�شا�شية  �ملتطلبات  من  �لدولية 
�لتكنولوجيا  ثانويات  يف  للتخرج 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وه�����و �الم������ر �ل����ذي 
خريجي  �أم�������ام  �ل���ط���ري���ق  مي���ه���د 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية لاللتحاق 
باأرقى �جلامعات �لعاملية و�ملحلية 
دون �حلاجة �ىل �اللتحاق بال�شنة 
�ل���ت���م���ه���ي���دي���ة مم����ا مي��ك��ن��ه��م من 
�جلامعية  در����ش��ات��ه��م  يف  �ل��ت��م��ي��ز 
ب��ك��ل ج�����د�رة و����ش��ت��ح��ق��اق . وكان 
�ل�شام�شي  �للطيف  عبد  �لدكتور 
باأو�ئل ثانويات  قد قام باالت�شال 
حيث  �لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
معربا  بالنتيجة  �شخ�شيا  �أبلغهم 
عن تهنئته و�شعادته بهذ� �لتفوق 
يعك�س  �ل�����ذي  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل��ك��ب��ر 
مدى متتع �شباب �المار�ت بكافة 
�ملقومات �لالزمة ل�شناعة �لكو�در 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 
بالدولة، موؤكد�  �ملعريف  �القت�شاد 
�لتكنولوجيا  خ��ري��ج��ي  �أن  ع��ل��ى   ً
مو��شلة  على  ق��ادرون  �لتطبيقية 
�جلامعية  در����ش��ات��ه��م  يف  �ل��ت��ف��وق 
وحتقيق  �ل���ع���امل  دول  مب��خ��ت��ل��ف 

روؤية �أبوظبي 2030.

�سمن �لربنامج �لتدريبي �ل�سيفي 

طالب يتدربون يف معهد الدرا�شات   6
ال�شيا�شية يف باري�س

•• ابوظبي - الفجر 

�إلتحق 6 طالب وطالبات يف برنامج 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �ل�����ش��ي��ف��ي  �ل���ت���دري���ب 
ومعهد  �ل�شيا�شية  للعلوم  �لوطنية 
باري�س  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���در�����ش���ات 
و�ل�����ذي ي��ع��ق��د يف �ل���ف���رتة م���ن 22 
 2013 ي��ول��ي��و   14 ي��ون��ي��و وح��ت��ى 
لطالب  �لتدريبي  �لربنامج  ويتيح 
�ل���ع���ل���وم �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�ل����در������ش����ات 
قرب  ع��ن  �لتعرف  فر�شة  �ل��دول��ي��ة 
�ملت�شلة  �مل���و����ش���وع���ات  �أب�������رز  ع���ل���ى 
ومناق�شة  �الوروب������������ي  ب�����االحت�����اد 
�ل��ق�����ش��اي��ا �ل��ع��امل��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
�ل�شيا�شية  �ملوؤ�ش�شات  �أهم  من  و�حد 

يف �أوروبا. 
�ملطرو�شي  عي�شى  �ل��دك��ت��ور  و�أف�����اد 
و�ل��ب��ع��ث��ات يف  �الر����ش���اد  �إد�رة  م��دي��ر 
جمل�س �أبوظبي للتعليم �إن جمل�س 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ي���ح���ر����س على 
�لتدريبية  �ل��ف��ر���س  �أف�����ش��ل  ت��وف��ر 
موؤ�ش�شات  يف  �مل��ل��ت��ح��ق��ني  الأب��ن��ائ��ن��ا 
�لدولة  د�خ��ل  �شو�ء  �لعايل  �لتعليم 
تطوير  يف  ي�شهم  مب��ا  خ��ارج��ه��ا  �أو 
مهار�تهم وتعزيز ثقافتهم يف �ملجال 
يقدم  حيث  ب��ه  �مللتحقني  �ل��در����ش��ي 
�ملجل�س عدد من �لرب�مج �لتدريبية 
�شنويا  �لطلبة  توفد  �لتي  �ل�شيفية 
�شيما  ال  �ل�شيفية  �ل��ع��ط��ل��ة  خ���الل 
معهد  يف  �ل���ت���دري���ب���ي  �ل����ربن����ام����ج 
�أحد  �ل�شيا�شية  ل��ل��در����ش��ات  ب��اري�����س 
�ملتعددة  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  �أك��رب 

�لثقافات يف �أوروبا. 
�لربنامج  �أن  �مل��ط��رو���ش��ي  و�أ����ش���اف 
�ل����در������ش����ي �ل�������ش���ي���ف���ي ي��ل��ت��ح��ق به 
�جلامعات  ط�����الب  م����ن  ط���ل���ب���ة   6

على  فرن�شا  يف  للتدريب  و�لكليات 
يكت�شبون  �أ����ش���اب���ي���ع  ث���الث���ة  م�����دى 
و�لعملية  �لعلمية  �مل��ه��ار�ت  خاللها 
�لتو��شل  مب���ه���ار�ت  ت���زوده���م  �ل��ت��ي 
و�الن��ف��ت��اح ع��ل��ى �ل��ث��ق��اف��ات �الخرى 
�الوروبية  �ل�����ش��ع��وب  ث��ق��اف��ة  وم��ن��ه��ا 
و�الحتاد �الأوروب��ي و�إتاحة �لفر�شة 
�ل�شيا�شات  يف  لالنخر�ط  للطالب 
ب���االحت���اد  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �مل���ع���ا����ش���رة 
�لنقدي  �ل��ت��وح��ي��د  م��ث��ل  �الأوروب�������ي 
و�ليورو و�لطاقة و�لهجرة و�لتعليم 
مناطق  م���ع  و�ل���ت���ع���اون  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لعامل �الأخرى كما يعترب �لتدريب 
للدر��شات  باري�س  مبعهد  �ل�شيفي 
�ل�شيا�شية �لتدريب �الن�شب للتعرف 
على �ل�شيا�شات �ملعا�شرة يف �أوروبا و 
بدول  وعالقتها  �الأوروب����ي  �الحت���اد 

جمل�س �لتعاون �خلليجي. 
�لتدريبي  �ل���ربن���ام���ج  وي�����ش��ت��ه��دف 
ط��������الب �جل������ام������ع������ات �مل����و�ط����ن����ني 
تر�كمي  م���ع���دل  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ني 
�ختبار  يف  و6.5   3.0 ع��ن  يقل  ال 
مايعادله  �أو   IELTS �الي��ل��ت�����س 
�الجتماعي  �لبحث  تخ�ش�شات  يف 
و�ل�شيا�شات �لعامة �لعلوم �الإن�شانية، 
وعلم  و�لفل�شفة  �لتاريخ   ، �حلقوق 
�الجتماع و�القت�شاد و�إد�رة �الأعمال 
�ل����دول����ي����ة و�ل���ع���ل���وم  �ل����ع����الق����ات  و 
�أبوظبي  جمل�س  ويحدد  �ل�شيا�شية 
باالتفاق  �الختيار  معاير  للتعليم 
م�����ع م���ع���ه���د ب����اري���������س ل���ل���در�����ش���ات 

�ل�شيا�شية و�جلامعات �مل�شاركة. 
�لتدريب  ف��رتة  خ��الل  �أن  �أو���ش��ح  و 
�أبوظبي  جم��ل�����س  ي��ت��اب��ع  �ل�����ش��ي��ف��ي 
ب�شكل  �مل��ب��ت��ع��ث��ني  �ل��ط��ل��ب��ة  للتعليم 
م�شرفني  ي��ر�ف��ق��ه��م  ك��م��ا  م��ب��ا���ش��ر 

ط��ي��ل��ة م����دة �ل���ربن���ام���ج ف��ي��م��ا تقوم 
�ل�شيا�شية  للعلوم  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة 
�لربنامج  وتطبيق  ب��اإع��د�د  بباري�س 
�لتدريبي يف معهد �لعلوم �ل�شيا�شية 
�أ�شاليب  توثيق  مهام  �شتتوىل  كما 
متطلبات  وف��ق  و�لتقييم  �لتدري�س 
�لدفعة  ه������ذه  وت����ع����د  �ل����ربن����ام����ج 
�لتو�يل  على  �لثالثة  هي  �لتدريبية 
�ملوؤ�ش�شة  م���ع  �مل��ج��ل�����س  وق����ع  ح��ي��ث 
ومعهد  �ل�شيا�شية  للعلوم  �لوطنية 
�لدر��شات �ل�شيا�شية بباري�س �تفاقية 
2011 على  ع���ام  ت��ع��اون م�����ش��رتك 
�إيفاد 6 طالب �شنويا على مدى 3 
���ش��ن��و�ت.  و�ل���ط���الب �ل�����ش��ت��ة �لذين 
�ل�شيفي هم  �شيلتحقون بالربنامج 
كلية  م��ن  �ل�شام�شي  ر����ش��د  حم��م��د 
وخالد  �الم����ار�ت  بجامعة  �ل��ق��ان��ون 
وحممد  �لكويتي  وه��اج��ر  �ل�شمري 
�لعلوم  ك��ل��ي��ة  م���ن  ج���اب���ر  �ب���ر�ه���ي���م 
�الن�شانية بجامعة �المار�ت وعائ�شة 
�لقانون  ك��ل��ي��ة  �ل��ع��ل��ي م��ن  ع��ب��د�هلل 
و�لعلوم �ل�شيا�شية يف جامعة باري�س 
�أبوظبي وحورية �لعربي  �ل�شوربون 
يف  �لدولية  �العمال  �د�رة  كلية  من 

جامعة باري�س �ل�شوربون �أبوظبي.

بلدية الغربية ت�شتعر�س امل�شاريع امل�شتقبلية مع ممثلي املجتمع املحلي يف غياثي
•• الفجر- املنطقة الغربية:

��شتعر�شت بلدية �ملنطقة �لغربية 
�مل�������ش���اري���ع �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة و�جل�����اري 
تنفيذها مع ممثلي �ملجتمع �ملحلي 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  غ��ي��اث��ي  م��دي��ن��ة  يف 
تنفذها  �لتي  �ملجتمعية  لقاء�تها 
طبقا الإ�شرت�تيجية �لبلدية بهدف 
ومقرتحات  �آر�ء  ع��ل��ى  ل���الط���الع 
�لتي  �مل�شاريع  تلك  ب�شان  �ل�شكان 
�ملنطقة  �أه��ايل  �حتياجات  تالم�س 
مت  و�ل��ت��ي  ومتطلباتهم  �ل��غ��رب��ي��ة 
�قرت�حها خالل �للقاء�ت �ل�شابقة 
�لبلدية خالل  وتناولت   . للبلدية 
مت  �لتي  �مل�شاريع  م��ن  ع��دد  �للقاء 
�ملا�شية  �ل���ف���رتة  خ���الل  �جن���ازه���ا 
�أخرى  م�شروعات  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
وم�شروعات  حاليا  تنفيذها  جاري 
�ملرحلة  خ����الل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ي��ت��وق��ع 

�لقادمة .
�ملعتمدة  �مل�شاريع  قائمة  وتت�شمن 
�إن�شاء �شوق لالأ�شماك و�خل�شرو�ت 
�أعمال  وتتكون  و�لفاكهة  و�للحوم 
�ملركزي  �ل�شوق  �شارع  من  �مل�شروع 
لبيع  ومنطقة  م��ارك��ت«  و«���ش��وب��ر 
و�الأ�شماك،  و�ل����دو�ج����ن  �ل��ل��ح��وم 

و�عمال  و�مل���ع���دن���ي���ة  �خل��ر���ش��ان��ي��ة 
�جلمال  ع���ب���ور  ل��ن��ف��ق  خ���ر����ش���ان���ة 
و�لعبار�ت  �خلدمات  نقل  و�عمال 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات وم�����از�ل 
�لرت�شية  مرحلة  يف  �الن  �مل�شروع 

على �ملقاول .
�ي�شا  �مل�����ش��اري��ع  ق��ائ��م��ة  وتت�شمن 
مالعب كرة قدم �شعة 14 العب ، 
ع�شب �شناعي ومن�شات للجمهور 
تن�س  وملعب  ن�شيجية  �غطية  ذو 
�طفال  ومالعب  �شلة  كرة  وملعب 
تدريب  وم�شاحة  ج��ري  وم�شمار 
و�ب��ن��ي��ة م��ل��ح��ق��ة ���ش��غ��رة ) غرف 
تبديل ومكاتب وخمازن ( ومناطق 
و�شياج  ن��ب��ات��ي��ة  ط��ب��ي��ع��ي��ة  م��ن��اظ��ر 
ح�������دودي وي����ج����ري ح���ال���ي���ا �ع�����د�د 

م�شتند�ت مناق�شة �مل�شروع .
خطة  �ي�شا  �مل�شاريع  تت�شمن  كما 
�خل�شر�ء  �مل�شطحات  يف  للتو�شع 
ومنها  �حل��د�ئ��ق  م��ن  ع��دد  بان�شاء 
م�شاحتها  وتبلغ   1 رق��م  �حلديقة 
وتتميز  م���رب���ع  م���رت   24.407
فر��شة  �شكل  على  �الن��ي��ق  ب�شكلها 
وم���ن���اط���ق م���ت���ع���ددة م��ظ��ل��ل��ه لعدة 
معد�ت  �ىل  باال�شافة  ��شتخد�مات 
�العمال  ملختلف  �الط��ف��ال  �ل��ع��اب 

وقاعة لبيع �لفو�كه و�خل�شر�و�ت 
وم��ن��ط��ق��ة �مل���ط���اع���م، �إ����ش���اف���ة �إىل 
�لتحتية.  و�لبنية  �لتجميل  �أعمال 
و�مل�شروع حاليا يف حالة �لرت�شية .
وي����ع����ت����رب ت�����وف�����ر ������ش�����وق ج���دي���د 
يتميز  و�ل���ف���و�ك���ه  ل���ل���خ�������ش���ر�و�ت 
بكافة �ال�شرت�طات �ل�شحية و�لتي 
�الأغذية  و���ش��الم��ة  �أم����ن  ت�����ش��م��ن 
خا�شة  لل�شكان،  مطلباً  �ملعرو�شة 
يف ظ��ل ع��دم وج��ود �أ���ش��و�ق خا�شة 
باخل�شر�و�ت و�لفو�كه يف �ملدينة ، 
�الأ�شو�ق  من  مزيد  �إىل  وحاجتهم 
تو�شعات  م���ن  ت�����ش��ه��ده  مل���ا  ن���ظ���ر�ً 
ع��م��ر�ن��ي��ة و�إق���ام���ة م�����ش��روع��ات مع 
�ل�شلع  ت��ل��ك  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  زي������ادة 

و�ملو�د �لغذ�ئية �الأ�شا�شية.
باال�شافة �ىل م�شروع �ن�شاء �زدو�ج 
�ملطاوعة  – ب����دع  غ��ي��اث��ي  ط��ري��ق 
وتتكون �عمال �مل�شروع من �العمال 
�لر�شف  طبقات  و�عمال  �لرت�بية 
�ال�����ش����ا�����س وم������ا حتت  ) ط���ب���ق���ات 
�ال�شا�س ( و�عمال طبقات �لر�شف 
�ال�شفلتي  طبقتني  و�عمال �شرف 
��شار�ت  و�ع���م���ال  �الم���ط���ار  م��ي��اه 
و�عمال  �لطرق  وتخطيط  �لطرق 
�ل��ك��رب�����ش��ت��ون وح����و�ج����ز �الم����ان 

ومناطق  بدنية  ريا�شية  وم��ع��د�ت 
�خل������دم������ات وت�������ش���م���ل ح���م���ام���ات 
وغرفة  و�لن�شاء  بالرجال  خا�شة 
للجلو�س  ومناطق  و��شو�ر  حر��شة 
�أ�شتمعت  ك���م���ا    . و�ال�����ش����رتخ����اء 
ومقرتحات  �ر�ء  �ىل  �ل���ب���ل���دي���ة 
�لق�شايا  �ل�����ش��ك��ان ح���ول ع���دد م��ن 
�شكان  تهم  �ل��ت��ي  �لهامة  و�مل��ح��اور 
م���دي���ن���ة غ���ي���اث���ي وم���ن���ه���ا ����ش���رورة 
و�لعمال  �ل��ع��م��ل  خ���دم���ات  ت��وف��ر 
كرفانات  �ز�ل������ة  و  مت  م���ر�ك���ز  يف 
�لقدمي  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  مبنى 
و�د�رة  �لقدمي  �ل�شحي  و�ل�شرف 
�ل��ن��ف��اي��ات �ل��ق��دمي ن��ظ��ر� مل��ا متثله 
من ت�شوية للمنظر �لعام يف �ملدينة 
وكذلك �ز�لة �و نقل مباين �ملجاري 
�الحياء  خلف  �ل��و�ق��ع��ة  �ل�شغرة 
�ل�شكنية وتفعيل �لطريق �لد�ئري 
نظر� الزدحام �ملنطقة بال�شاحنات 
وع��رق��ل��ت �ل�����ش��ر ب��اال���ش��اف��ة �ىل 
و�ملطالب  �ملقرتحات  م��ن  �لعديد 
�الخرى �لتي تالم�س �حتياجاتهم 
�كد  ج��ان��ب��ه  وم���ن   . ومتطلباتهم 
�ملدير  �مل��ن�����ش��وري  �ح���م���د  حم��م��د 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع خ��دم��ات �ملدن 
و���ش��و�ح��ي��ه��ا يف م��دي��ن��ة غ��ي��اث��ي �ن 

�لتي  و�ملو�شوعات  �لق�شايا  �غلب 
مت طرحها خالل �للقاء �ملجتمعي 
م����ع مم��ث��ل��ي �مل��ج��ت��م��ع �مل���ح���ل���ي يف 
م��دي��ن��ة غ��ي��اث��ي ي��ت��م �اله��ت��م��ام بها 
ب�شكل كبر و�خذها بعني �العتبار 
�جلدية  مبنتهى  معها  و�ل��ت��ع��ام��ل 
تنفيذ� لتعليمات مدير عام بلدية 
م�شبح  ب��االن��اب��ة  �لغربية  �ملنطقة 
مبارك �ملرر �لذي �كد على �شرورة 
م�شاركة �ملجتمع �ملحلي يف خمتلف 
�مل�شتقبلية  و�مل�����ش��اري��ع  �ل��ق�����ش��اي��ا 
من  �مل�شتفيد  �لقطاع  باعتبارهم 
�ملن�شوري  و�و���ش��ح  �مل�شاريع.  تلك 
�ملجتمع  ممثلي  مطالب  �غلب  �ن 
حاليا  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ج������اري  �مل���ح���ل���ي 
�مل��ق��رتح��ات �لتي  ب��ن��اء على  وذل���ك 
�للقاء�ت  �اله��ايل خالل  بها  تقدم 
�الخر  و�لبع�س  للبلدية  �ل�شابقة 
يخ�س  فيما  وذل���ك  �ل��در����ش��ة  قيد 
�لغربية  �ملنطقة  ب��ل��دي��ة  م�����ش��اري��ع 
�م���ا ب��اق��ي �مل��ط��ال��ب��ات �ل��ت��ي تخ�س 
�الخرى  �ملجتمعية  �جلهات  باقي 
للبلدية  �ال�شرت�تيجني  و�ل�شركاء 
ف���ان���ه ���ش��ي��ت��م �ع�������د�د ت���ق���ري���ر بها 
لرفعة �ىل تلك �جلهات كل ح�شب 

�خت�شا�شه. 

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
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الوطني الحتادي يكرم ال�شركاء واملتعاونني خالل دوري انعقاده الأول والثاين
•• اأبوظبي-وام:

ك���رم �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت����ادي 
و�مل��ت��ع��اون��ني معه خالل  �ل�����ش��رك��اء 
�الأول  �ل��ع��ادي��ني  �الن��ع��ق��اد  دوري 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  م��ن  و�ل���ث���اين 
�خلام�س ع�شر وذل��ك خ��الل حفل 
نظمه �م�س يف �أبر�ج �الحتاد تز�منا 
�لعادي  �الن��ع��ق��اد  دور  �ن��ت��ه��اء  م��ع 
�أعماله غد�  �لثاين �لذي �شيختتم 

بعقد جل�شته �ل�شابعة ع�شرة.
�لدكتور  م���ع���ايل  �حل���ف���ل  ح�����ش��ر 
���ش��ل��ط��ان ب���ن �أح���م���د �جل���اب���ر وزير 
�مل�شعود  ع���ب���د�هلل  و����ش���ع���ادة  دول�����ة 
رئي�س �ملجل�س �ال�شت�شاري �لوطني 
وعدد من وكالء �لوز�ر�ت ومدر�ء 

�لتي  ومهامكم  م�شوؤولياتكم  �إطار 
موؤ�ش�شاتكم  يف  ب��ه��ا  ت�����ش��ط��ل��ع��ون 
�الإي���ج���اب���ي �لكبر  �الأث�����ر  �مل���وق���رة 
�أعمال  �إث�����ر�ء  �شعيد  ع��ل��ى  ���ش��و�ء 
تفاعل  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �أو  �مل��ج��ل�����س 
ر�شالته  و�إي�شال  معه  �لعام  �ل��ر�أي 

وتفهم دوره.
�ل��ت��ي جتمعنا  �ل�����ش��ر�ك��ة  �أن  و�أك����د 
مب��خ��ت��ل��ف �آف��اق��ه��ا وجم��االت��ه��ا مل 
نابعة من  ف��ر�غ بل كانت  ت��اأت من 
بلدنا  مب�شالح  �أكيد  ووع��ي  �إدر�ك 
وق�شايانا  وتلم�س همومنا  �لعزيز 
�لتعاون  و�الإميان �لعميق بجدوى 
وتطوير �ل�شر�كة و�لعمل معا من 
�أجل خدمة م�شالح وطننا و�شعبنا 

يف جميع جماالت حياتنا.

حفلنا  �أن  �إىل  �الحت���ادي  �لوطني 
�ليوم ياأتي يف هذ� �ل�شياق مبنا�شبة 
�ختتام �أعمال دور �النعقاد �لعادي 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  م���ن  �ل���ث���اين 
�خل���ام�������س ع�����ش��ر ل��ل��م��ج��ل�����س ومن 
�ملنا�شبة  وب����ه����ذه  �مل���ن���ط���ل���ق  ه�����ذ� 
ي�شرفنا  جت��م��ع��ن��ا  �ل���ت���ي  �ل��ط��ي��ب��ة 
�ملمتازة  �ل��ك��وك��ب��ة  �ل��ي��وم  ن��ك��رم  �أن 
�حلكومية  �ل��وط��ن  موؤ�ش�شات  م��ن 
�ملوقرة  و�الإع����الم����ي����ة  و�الأه���ل���ي���ة 
وجميع من تعاونو� مع �ملجل�س يف 
خمتلف �ملجاالت يف �إطار �ل�شر�كة 
�لد�ئم  و�حل��ر���س  �ال�شرت�تيجية 
�ل�شر�كة  وت��ط��وي��ر  ����ش��ت��م��ر�ر  على 
مبختلف  وت��ع��م��ي��ق��ه��ا  و�آل���ي���ات���ه���ا 
من  �لربملانية  حياتنا  يف  وجوهها 

�لدو�ئر �الحتادية و�ملحلية وممثلي 
�جلهات �ملدعوة و�الإعالميني.

وق�����ال م���ع���ايل حم��م��د �أح���م���د �ملر 
خالل  ل��ه  كلمة  يف  �ملجل�س  رئي�س 
جميعا  بكم  �أرح���ب  �لتكرمي  حفل 
و�أت����وج����ه ب��ال�����ش��ك��ر �جل���زي���ل وكل 
و�لهيئات  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ت��ق��دي��ر 
و�الإعالمية  و�الأه��ل��ي��ة  �حلكومية 
�ل��ت��ي متثلونها  �مل��وق��رة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لتي  �ملخل�شة  �جلهود  مثمنني   ..
وتعاونكم  وت��ف��اع��ل��ك��م  ب��ذل��ت��م��وه��ا 
�مل�شتمر بكل �شوره مع �ملجل�س يف 

خمتلف جماالت عمله.«
و�أ���ش��اف معايل �مل��ر لقد ك��ان لهذ� 
وم�شاهماتكم  �ل�����ش��ادق  �ل��ت��ع��اون 
يف  �ل��وج��وه  خمتلف  ع��ل��ى  �لقيمة 

وقال معايل �ملر �إن �ملجل�س �لوطني 
لتوجيهات  وت���ل���ب���ي���ة  �الحت���������ادي 
مع  و�ن�����ش��ج��ام��ا  �حلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا 
روؤيته ور�شالته وحر�شا على �لقيام 
�لد�خلي  �ل�شعيدين  على  ب���دوره 
�خت�شا�شاته  و�خلارجي وممار�شة 
يتبع  �أف�شل وجه  �لد�شتورية على 
�أد�ئه  يف  و�شفافا  و����ش��ح��ا  منهجا 
جماالت  وخمتلف  الخت�شا�شاته 
�ل��ت��و����ش��ل مبعناه  ع��م��ل��ه وع���م���اده 
وقطاعات  موؤ�ش�شات  مع  �ل�شمويل 
�ملجتمع كافة �الأمر �لذي ي�شهم يف 
�لربملانية  و�لثقافة  �حلياة  تعزيز 
�شنع  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  و�مل�������ش���ارك���ة 

�لقر�ر.
�ملجل�س  رئ���ي�������س  م����ع����ايل  ول����ف����ت 

�أج���ل دع��م وت��ع��زي��ز م�شرة �خلر 
�أرج������اء وطننا  و�ل��ب��ن��اء يف ج��م��ي��ع 
�إننا  �مل����ر  م���ع���ايل  �ل���ع���زي���ز. وق�����ال 
ونحن نعاي�س �لتطور�ت يف حياتنا 
�ل��ت��ي ي��رع��اه��ا �شاحب  �ل��ربمل��ان��ي��ة 

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�إخ����و�ن����ه �أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و حكام 
�إثر�ء  �أن  �أكيد  �الإم��ار�ت على وعي 
وو�شولها  �ل���ربمل���ان���ي���ة  جت��رب��ت��ن��ا 

بحاجة  �مل���ن�������ش���ودة  �آف����اق����ه����ا  �إىل 
�لد�ئم  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ل��ت��و����ش��ل  �إىل 
�ملجل�س  م���ع  �مل�����ش��ت��م��ر  و�ل���ت���ع���اون 
و�لعطاء من  �مل�شاركة  �شور  بكافة 

جميع موؤ�ش�شات و�أبناء �لوطن.

�شيف وحامد بن زايد يح�شران زفاف ثمانية مواطنني يف مدينة العني
•• العني -وام:

�ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  �شيف بن  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ح�شر 
�أبوظبي  �شمو ويل عهد  دي��و�ن  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حامد بن  �لد�خلية و�شمو 
�أم�س �الول.. �حلفل �لذي �أقيم يف قاعة رماح يف منطقة رماح يف مدينة �لعني .. مبنا�شبة 
زفاف ثمانية من �أبناء قبيلة �خلييلي. و�لعر�شان هم.. علي م�شفر علي بن كلثم �خلييلي 
وحممد مبارك بن كلثم �خلييلي وم�شفر مبارك بن كلثم �خلييلي وحممد خليفة خمي�س 
بالقطري  �شامل  و�شعيد  �خلييلي  �شلبود  بن  و�شعيد خليفة خمي�س  �خلييلي  �شلبود  بن 
�خلييلي و�شعيد م�شبح بن �شارد �خلييلي و�شامل عتيق بن �شلومه �خلييلي . كما ح�شر 
�حلفل عدد من �ملدعوين و�شيوخ �لقبائل و�أعيان �لبالد و�أبناء قبيلة �خلييلي . وتخلله 

�حلفل تقدمي عرو�س من �لفنون �ل�شعبية و�الأهازيج �لرت�ثية .

هيئة الهالل الحمر تطلق هويتها العالمية وحملة رم�شان لهذا العام 
•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت هيئة �لهالل �الأحمر �شعارها �جلديد �لذي ميثل �لهوية �الإعالمية 
للهيئة وحملتها ل�شهر رم�شان �ملبارك للعام �حلايل 1434 هجرية.

جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقد بفندق ق�شر �الإمار�ت بابوظبي �م�س 
بح�شور �ل�شيخ هز�ع بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيخ يا�س بن حمد�ن 
بن ز�يد �آل نهيان و�شعادة �حمد حميد �ملزروعي رئي�س جمل�س �د�رة هيئة 
�لهالل و�شعادة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �المني �لعام للهيئة وعدد 
�ملوؤ�ش�شات  وم��دي��ري  روؤ���ش��اء  م��ن  �لهيئة  و�شركاء  بالهالل  �مل�شوؤولني  م��ن 
و�ل�شركات يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س وممثلني عن �جلمعيات �خلرية 

�المار�تية �إ�شافة �إىل مكاتب �الأمم �ملتحدة �لعاملة يف �لدولة.
ويف بد�ية �ملوؤمتر �ل�شحفي عر�س فيلم وثائقي عن �لدور �الن�شاين �لكبر 
يف  �ل�شوريني  �لالجئني  م�شاعدة  يف  �الحمر  �لهالل  هيئة  به  تقوم  �ل��ذي 

�الردن ولبنان وتركيا.
و�أظهر �لفيلم �خلدمات �الن�شانية �لتي يقدمها �ملخيم �المار�تي �الأردين 

يف منطقة مريجيب �لفهود �شرقي مدينة �لزرقاء �الردنية.
�أن �لهوية  �أك��د فيها  �ل��ه��الل �الح��م��ر كلمة  �ل��ع��ام لهيئة  �أل��ق��ى �الم��ني  ث��م 

�الأحمر عن �إطالق حملة رم�شان �ملو�شمية لعام 1434 هجرية حتت �شعار 
الأن�شطة  �لدعم  و��شتقطاب  ح�شد  ت�شتهدف  �لتي  حياتهم  ننر  بعطائكم 
وبر�مج �لهالل �الأحمر د�خل �لدولة وعلى م�شتوى �لعامل يف �لعديد من 

�ملناطق �لفقرة و�له�شة وخميمات �لالجئني.
�الأحمر  بالهالل  �لعام  �الأم��ني  نائب  �ملن�شوري  مبارك  ر��شد  �شعادة  وق��ال 
لل�شوؤون �ملحلية �إن �لهالل ر�شدت لهذ� �لعام �شتة ماليني درهم لتغطية 
تكلفة بر�مج رم�شان د�خل �لدولة وخم�شة ماليني درهم لرب�مج رم�شان 
خارج �لدولة. و�أو�شح �أن �لهالل �الأحمر �شيقدم هذ� �لعام 780 �ألف وجبة 
120 خيمة موزعة يف  �فطار لل�شائمني د�خل دولة �الم��ار�ت من خالل 

جميع �نحاء �لدولة.
وذكر �أن حملة رم�شان ت�شمل �فطار �ل�شائمني وك�شوة �لعيد وزكاة �لفطر 
.. موؤكد� �أن �لهالل ملتزم بتطوير وتو�شيع رقعة مظلته مل�شاعدة �ل�شر�ئح 

�ل�شعيفة يف �ملجتمع بدعم من �ملح�شنني من �أبناء �لوطن و�ملقيمني.
و�أو�شح يف رده على �شوؤ�ل من وكالة �نباء �المار�ت �أن مكاتب �لهالل �الحمر 
يف �لدول �الخرى وبالتعاون مع �شفار�ت �المار�ت يف �خلارج �شت�شرف على 
�فطار�ت رم�شان .. كما �أن �لهالل �الحمر �شتعمل مع �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات 
من  �ملح�شنني  على  و�عتماد�  �لدولة  يف  معها  �ن�شانية  �شر�كات  تقيم  �لتي 

�أو  منتجاتها  ت�شويق  �أج��ل  من  للغاية  �شرورية  موؤ�ش�شة  الأي��ة  �الإعالمية 
خدماتها و�أن �الأهمية تت�شاعف بالن�شبة لهيئة �لهالل �الأحمر �لتي لي�س 
لديها منتج مادي �أو �شلعة للرتويج بل يقوم عملها �أ�شا�شا على ��شتنها�س 
�لهالل  ر�شالة  م��ع  �لتو��شل  على  وحثهم  �لنا�س  ل��دى  �الإن�����ش��اين  �حل�س 
�الأحمر �الإن�شانية وبالتايل فاإن منتج �لهالل �الأحمر هو منتج قيمي يعتمد 

على �ل�شمر و�الأخالق وقيم �ملجتمع �ملتو�رثة.
وقال �إن �لهوية �الإعالمية �جلديدة تعربعن ن�شاط �لهيئة وت�شهل عملية 
�لهيئة  ن�شاط  من  و�مل�شتهدفني  جهة  من  �ملح�شنني  جهود  مع  �لتو��شل 
�حلركة  �جلديدة متطلبات  �الإعالمية  �لهوية  تلبي  كما  �أخ��رى  من جهة 
�لدولية لل�شليب �حلمر و�لهالل �الأحمر من حيث كون �لهوية �الإعالمية 
تلعب �لدور �الأبرز يف �لداللة على �لهيئة ون�شاطاتها كما تلعب �لدور نف�شه 

لتوفر �حلماية للعاملني حتت ر�يتها مبوجب �لقانون �لدويل.
تعك�س  �الأحمر  للهالل  �جلديدة  �لهوية  �أن  �إىل  �لفالحي  �لدكتور  و�أ�شار 
�ت�شاالت  جميع  يف  و��شح  ب�شكل  ور�شالتها  وروؤيتها  �لهيئة  �إ�شرت�تيجية 
�لهيئة د�خل �لدولة وخارجها وخا�شة يف �شاحات �ل�شر�ع ومناطق �لتوتر�ت 

�خلطرة.
وبعد �إطالق �لهوية �الإعالمية �جلديدة �أعلن �الأمني �لعام لهيئة �لهالل 

�ملو�طنني و�ملقيمني يف تلبية �حتياجات �ملحتاجني د�خل �لدولة وخارجها 
. وقدم نائب �الأمني �لعام لل�شوؤون �ملحلية بهيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي 
�لذين  رم�شان  حملة  رعاة  �لرئي�شني  و�لد�عمني  �لعطاء  لفر�شان  �ل�شكر 

ي�شاركون �لهالل �الأحمر عبء حتقيق ر�شالتها �الن�شانية.
من جانبه �أكد حممد �لغامن �لق�شيلي �ملن�شوري نائب �ملدير �لعام ل�شركة 
منطلق  من  تاأتي  رم�شان  حملة  يف  �ل�شركة  م�شاركة  �أن  للتمور  �لفوعة 
حر�شها على تفعيل �مل�شاهمات و�ملبادر�ت �ملجتمعية لدعم م�شاريع �لهالل 
�الأحمر يف �ل�شهر �لف�شيل و�أن م�شاهمة �لفوعة يف دعم فعاليات وم�شاريع 
�لهالل �الحمر ما هو �ال تعزيز للتعاون بني �لطرفني مبا يخدم �ملجتمع 

وي�شب يف خدمة �جلهود �الإن�شانية يف هذه �الأيام �ملباركة.
مزرعة  �أل��ف   13 نحو  على  ت�شرف  �لتي  للتمور  �لفوعة  �شركة  �أن  وذك��ر 

بالدولة تعترب �شريكا د�عما للهالل وبر�جمه �الن�شانية منذ �شنو�ت.
�الن�شاري  �لتعاونية و�شر�فة  �أبوظبي  �آخ��رون مثل جمعية  �شركاء  و�أعلن 
و�شركة  /�دن��وك/  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  و�شركة  �ال�شالمي  دبي  وبنك 
�نتور�ج ��شتعد�دهم لتقدمي �لدعم لرب�مج �لهالل �الحمر �لتي قالو� �إنها 
�لدولة  د�خل  �ملحتاجني  لكل  �الن�شاين  �لدعم  تقدمي  على  قدرتها  �ثبتت 

وخارجها . 

الوطني للوثائق والبحوث ينظم دورة تدريبية يف مبادئ اإدارة الوثائق يف اجلهات احلكومية

�حتوت على 129 قطعة �أملا�س بقيمة 65 �ألف دولر �أمريكي

جمارك اأبوظبي حتبط عمليات تهريب يف مطار اأبوظبي الدويل ومركز خطم ال�شكلة بالعني

•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �ل���وط���ن���ي  �مل����رك����ز  ن���ظ���م 
للعاملني  تدريبية  دورة  و�لبحوث 
�جلهات  مب��خ��ت��ل��ف  �الأر���ش��ي��ف��ات  يف 
بعنو�ن:  �أب���وظ���ب���ي  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
�جلهات  يف  �ل��وث��ائ��ق  �إد�رة  )م��ب��ادئ 
�شياق  يف  وذل��������ك  �حل����ك����وم����ي����ة(، 
تطوير  ي�شتهدف  �ل���ذي  م�شروعه 
�لقائمني  ل����دى  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل����ه����ار�ت 
و�لو�شول  �ل��وث��ائ��ق،  تنظيم  ع��ل��ى 
�إىل �الأ���ش��ال��ي��ب و�مل��ع��اي��ر �مل��ث��ل��ى يف 
يعمل  �ل��ت��ي  �حلكومية  �الأر���ش��ي��ف��ات 
على تنظيمها، وقد �شهدت �لدورة- 
�إقبااًل  �مل��رك��ز-  �أق��ي��م��ت مبقر  �ل��ت��ي 
مم��ي��ز�ً م��ن مم��ث��ل��ي �الأر���ش��ي��ف��ات يف 
�جلهات �حلكومية يف دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�ملدير  �ملهري  ماجد  �شعادة  �فتتح 
�لوطني  �مل�����رك�����ز  يف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
بكلمة  �ل���دورة  و�لبحوث-  للوثائق 
لهم  وق��دم  بامل�شاركني،  فيها  رح��ب 
�لوطني  ب��امل��رك��ز  مقت�شباً  تعريفاً 
عام  �أن�شئ  �لذي  و�لبحوث  للوثائق 
 – ل��ه  �مل��غ��ف��ور  بتوجيهات   1968
ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  ي��اإذن �هلل- 
�لوثائق  ب��ج��م��ع  ل��ي��ق��وم  ن��ه��ي��ان،  �آل 
�لتي تخ�ّس دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملدير  و�أك�����د  وي��ح��ف��ظ��ه��ا،  �مل��ت��ح��دة 
�ل��ق��ان��ون �الحت����ادي  �أن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب�شاأن  2008م  ل�����ش��ن��ة   )7( رق����م 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �مل��رك��ز 
يعّد منعطفاً مهماً يف تاريخ �ملركز؛ 
�أر�شيفات  تنظيم  مهام  ب��ه  �أن���اط  �إذ 
يف  �لر�شمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل����وز�ر�ت 
�لدولة وتطويرها، وحفظ وثائقها 
�ملركز  �إىل  ل��رتح��ي��ل��ه��ا  �����ش���ت���ع���د�د�ً 
م�شتقباًل. وبهذ� �ل�شدد ن�شق �ملركز 
لتنظيم  م��ن مئتي ج��ه��ة  �أك���رث  م��ع 

باالأر�شيفات  ل��الرت��ق��اء  �لتو�شيات 
و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل���وث���ائ���ق بهدف 
�شرعة �لو�شول �إليها عند �حلاجة.

و يف �ملحا�شرة �لتي جاءت بعنو�ن: 
�جل���اري���ة  �ل���وث���ائ���ق  �إد�رة  )ن����ظ����ام 
�لفنية  و�الإج��������ر�ء�ت  و�ل��و���ش��ي��ط��ة، 
�لفني  ق��ام �خلبر  �الأر���ش��ي��ف��ات(  يف 
مرحلة  كل  يف  بالوثائق  بالتعريف 
م����ن م����ر�ح����ل ع���م���ره���ا: �جل�������اري، 
و�إج���ر�ء�ت  و�لتاريخي،  و�لو�شيط، 
خطة  ��شتعر�شت  ث��م  فيها،  �لعمل 
و�أه���د�ف���ه���ا، وكيفية  �مل��ل��ف��ات  ح��ف��ظ 
�إعد�دها، ومعاير حتويل �الأر�شيف 
و�ختتمت  ت��اري��خ��ي،  �إىل  �ل��و���ش��ي��ط 
باالإجر�ء�ت �لتي يجب �تباعها لدى 
�إتالف �لوثيقة وطريقة �الإتالف يف 

وقتنا �حلا�شر.
)�الأر��������ش�������ف�������ة  حم�������ا��������ش�������رة  ويف 
�الإل����ك����رتون����ي����ة وب����ر�جم����ه����ا( �أك����د 
بوحر�ت  ���ش��ف��ي��ان  �ل��ف��ن��ي  �خل���ب���ر 
�الإلكرتونية  �الأر����ش���ف���ة  دور  ع��ل��ى 
�مل���ك���اين يف ظل  ت��و���ش��ي��ع �حل���ي���ز  يف 
�لتز�يد �ملطرد حلجم �لوثائق، ويف 
�إليها،  و�لو�شول  ت�شنيفها،  �شهولة 
من  عليها  و�مل��ح��اف��ظ��ة  و�إت��اح��ت��ه��ا، 
�أهمية  تاأكيد  مع  و�ل�شياع،  �لتلف 
�لورقي  �الأر���ش��ي��ف  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
�ملحا�شرة  وبينت  �أي�شاً،  �لتقليدي 
�ل�شليمة  �الإلكرتونية  �الأر�شفة  دور 
و�لدقة  �جل���ودة  فيها  ت��ر�ع��ى  �ل��ت��ي 
و�ملطابقة يف �لو�شول �إىل �حلكومة 
�الإلكرتونية �لتي تتطلع �إليها دولة 
�إ�شرت�تيجيتها  ���ش��م��ن  �الإم��������ار�ت 
�ملحا�شرة  وك�����ش��ف��ت  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
و�لتقنيات  �ل��رب�م��ج  م��ن  ع���دد  ع��ن 
�الأر�شفة  يف  ووظ��ائ��ف��ه��ا  �حل��دي��ث��ة 
�لعمل  �إىل  وتطرقت  �الإلكرتونية، 
�الإلكرتونية  �الأر����ش���ف���ة  جم����ال  يف 

و�أهم �ملو��شفات �لقيا�شية فيه. 

�إىل  م�شر�ً  وتطويرها،  �أر�شيفاتها 
�أن �ملركز يوؤدي خدمات �أخرى على 
و�أر�شفتها  �ل��وث��ائ��ق  ح��ف��ظ  �شعيد 
تنظيم  ح�����ول  �مل���������ش����ورة  ك���ت���ق���دمي 
�ل�شيا�شات  وت��وح��ي��د  �الأر���ش��ي��ف��ات، 
معاير  ����ش���وء  ع���ل���ى  �الأر����ش���ي���ف���ي���ة 
�مل�شتنبطة  و�ل���الئ���ح���ة  �ل���ق���ان���ون 
م���ن���ه ووف�������ق �أف���������ش����ل �مل���م���ار����ش���ات 
�لورقي  �الأر�شيف  وتطوير  �لعاملية، 
وو�شع  ب���ال���ت���و�زي،  و�الإل�����ك�����رتوين 
نظام �شامل لالأر�شيفات يف �جلهات 
تنظيم  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  �حل��ك��وم��ي��ة، 
�الأر���ش��ي��ف��ات �مل��ب��ع��رثة م���وؤك���د�ً على 
تنظيمية  وح�����دة  وج�����ود  �����ش����رورة 
بر�أ�س  مرتبطة  باالأر�شيف  معنية 
�ل���ه���رم يف �مل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ت��ك��ون ق���ادرة 
على �الأد�ء و�لتنفيذ، و�لتن�شيق مع 
�ملمار�شات  �أحدث  تطبق  لكي  �ملركز 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة، و�أك����د �لدور  �أر���ش��ي��ف  يف 
�لكبر ملثل هذه �ل��دور�ت يف تاأهيل 
�أر�شيفات  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة ل��ل��و���ش��ول �إىل 
�شيا�شات �لدولة يف حفظ �الأر�شيف 

وتنظيمه.
�رتكزت  �ل�����دورة مب��ح��ا���ش��رة  ب����د�أت 
دولة  يف  )�الأر�شيف  حمورين:  على 
�لو�قع  �ملتحدة..  �لعربية  �الإم��ار�ت 
�الأر�شيف  م��ع��اجل��ة  و)  و�الآف��������اق( 
�خلبر  ف���ي���ه���ا  حت�������دث  �مل����ب����ع����رث( 
�مل��رك��ز ع��ب��د �لكرمي  �الأر���ش��ي��ف��ي يف 
بجاجة عن �أهمية تنظيم �الأر�شيف 
وحمايته من �ملوؤثر�ت �لبيئية ومن 
و�شرورة  و�الإه���م���ال،  �خل��ط��اأ  خطر 
تاأهيل �لقائمني على �إد�رة �الأر�شيف 
و��شتعر�شت  وم���ي���د�ن���ي���اً.  ن���ظ���ري���اً 
غر  لالأر�شيفات  من��اذج  �ملحا�شرة 
�مل��ن��ظ��م��ة يف دول�����ة �الإم���������ار�ت قبل 
�خلا�س  �الحت���ادي  �لقانون  �شدور 
ب���ت���ن���ظ���ي���م �الأر������ش�����ي�����ف�����ات وح���ف���ظ 
و�لتطور�ت  �لتغر�ت  ثم  �لوثائق، 
بعد  �الأر�شيفات  تلك  �شهدتها  �لتي 
�أن حظيت باالهتمام يف ظل تطبيق 
ومتابعة  �جل���دي���د،  �ل��ق��ان��ون  م����و�د 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �مل��رك��ز 
ل�����ش��وؤون �الأر���ش��ي��ف��ات �ل��ر���ش��م��ي��ة يف 
�لدولة. وقدمت �ملحا�شرة عدد�ً من 

وتعود تفا�شيل �ل�شبطية بح�شب م�شدر م�شوؤول يف جمارك �أبوظبي، �إيل 
�لنوبة �لليلية يف مركز جمرك خطم �ل�شكلة، وعند قدوم �إحدى �ل�شيار�ت 
باملركبة،  �ملفت�شني  �حد  ��شتبه  �شخ�س عربي �جلن�شية،  يقودها  �ملنفذ  �إىل 
وبعد �لتحقق من �الأور�ق �لثبوتية، مت تفتي�س �ملركبة ب�شكل روتيني، حيث 

مت �لعثور على �شجائر معدة يدوياً ��شتبه باحتو�ئها على مو�د خمدرة.
من  �جلمرك  مفت�شو  ومتكن  �ملركبة،  تفتي�س  على  �لت�شديد  ذلك  بعد  مت 
�لعثور على )7( علب دو�ئية، �حتوت كل علبة على )56( كب�شولة مكونة 
ما جمموعه )392( كب�شولة من �الأدوية �ملخدرة، و�لتي تندرج حتت قائمة 
�الأدوية �ملحظورة �لتي ال تباع �إال بو�شفة طبية، حيث �أن تناولها لفرت�ت 
�أن��و�ع �الإدم���ان، و�ال�شتخد�م  �إىل نوع من  ي��وؤدي  �أو بجرعات ز�ئ��دة  طويلة 
�مل�شتمر لهذه �الأدوي��ة قد يوؤدي �إىل عدم �ال�شتغناء عنها ب�شهولة. وعليه، 
مت حترير حم�شر �ل�شبطية وحتويل �مل�شافر �إىل جهة �الخت�شا�س التخاذ 

�الإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة حيال �لق�شية.
يف �شوء ذلك، �أعرب �شعيد �أحمد �ملهري، مدير عام �الإد�رة �لعامة جلمارك 
�لن�شاط  �أن هذ�  �ملتو��شلة، مو�شحاً  �أبوظبي عن �شعادته بهذه �الإجن��از�ت 
�إمنا يدل على مدى ما يتمتع به رجال �جلمارك من ح�س �أمني عاٍل وتفاٍن 
يف  تتمثل  و�لتي  عاتقهم،  على  �مللقاة  �لر�شالة  بقيمة  و�إح�شا�س  �لعمل  يف 
�أر�شه من  �لوطن و�ملو�طنني و�ملقيمني على  �أمن و�شالمة  �ملحافظة على 

�أي حماوالت بائ�شه لالإ�شر�ر مب�شاحله و��شتقر�ره.
حمد  معايل  ر�أ�شها  وعلى  �ملالية  بد�ئرة  �لعليا  �الإد�رة  دور  �ملهري  وثمن 
قدر�ت  وتعزيز  كفاءة  رفع  على  حلر�شه  �لد�ئرة  رئي�س  �ل�شويدي-  �حلر 
ومهار�ت �لكو�در �جلمركية، �إ�شافة �إىل ت�شجيعه و�عتماده �مل�شتمر لتطبيق 

كافة �أنو�ع �لتكنولوجيا �حلديثة يف جمال �لتفتي�س �جلمركي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أب��وظ��ب��ي �ل����دويل م��ن �إحباط  �أب��وظ��ب��ي يف م��ط��ار  مت��ك��ن مفت�شو ج��م��ارك 
دوالر  �أل��ف   )65( ب�  قيمتها  تقدر  �أمل��ا���س  قطعة   )129( تهريب  حماولة 
�أخفاها يف جو�ربه تهرباً من دفع  �أحد �مل�شافرين �لعرب قد  �أمريكي، كان 

�لر�شوم �جلمركية.
وذكر م�شدر م�شوؤول يف جمارك �أبوظبي �أن مفت�س �لنوبة �مل�شائية باملطار، 
�لتوتر  عالمات  عليه  ب��دت  ع��ام��اً(،   25( �جلن�شية  عربي  مب�شافر  ��شتبه 
�أ�شفر عن وجود كي�س  و�لذي  �ل�شخ�شي  للتفتي�س  ��شتدعاوؤه  و�لقلق، فتم 
�مل�شافر  يف�شح  ومل  ج��و�رب��ه،  �أح��د  يف  �أمل��ا���س  قطعة   )129( على  يحتوي 
دفع  م��ن  للتهرب  وذل��ك  �الإف�����ش��اح،  بقانون  عماًل  �لقطع  تلك  وج��ود  ع��ن 
�إثر ذلك فتح حم�شر �ل�شبط و�إبالغ جهات  �لر�شوم �جلمركية، ومت على 

�الخت�شا�س للقيام بالالزم.
ويف عملية �أخرى، ��شتطاع مفت�شو �لنوبة �لليلية يف مطار �أبوظبي �لدويل 
من �إحباط حماولة الإدخال )4100( حبة خمدرة، وجدت جميعها بد�خل 
م�شافر  حقيبة  بد�خل  عليها  عرث  ك��رب��ون،  بقطع  ملفوفة  �أدوي���ة  كر�تني 
�آ�شيوي )24 عاماً( قادم �إىل �لدولة. فتم �شبط �مل�شافر وحتويله �إىل جهة 

�الخت�شا�س.
 على �شعيد �آخر، ويف مركز جمرك خطم �ل�شكلة �حلدودي مبدينة �لعني، 
�إحباط حماولة  �ل�شكلة من  �أبوظبي مبركز خطم  متكن مفت�شو جمارك 
بو�شفة  �إال  تد�ولها  �ملحظور  �الأدوي���ة  م��ن  خم��درة  حبة   )392( تهريب 
�ل�شكلة  خطم  منفذ  عرب  �ل��دول��ة  �إىل  �لقادمني  �أح��د  بحوزة  كانت  طبية، 

�حلدودي.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  �مل��دع��وة/ فاطمة 
�مل������غ������رب   - م�������������������رزوق  
�جلن�شية  -  جو�ز �شفرها 
     )237123( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/3100112

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد ي�شر 
حم��م��ود حم��م��د �ك������رم     - 
ب����اك���������ش����ت����اين �جل���ن�������ش���ي���ة  
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز    -
)155451(     من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

050/3169955

فقدان جواز �سفرت
�شيد ماويز   �مل��دع��و/  ف��ق��د  
عبد�ملاويز      - باك�شتاين 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
)619681(�شادر  رق���م 
من باك�شتان     من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

050/3659997

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �ل�شيد 
- م�شري  �ل�شيد     توفيق 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
)783824(�شادر  رق���م 
م���ن م�������ش���ر     م���ن يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

050/8858863

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  �مل����������دع����������و/ ع���ل���ي 
باك�شتاين  �ح���م���د-  ���ش��ف��ي��ق 
�جل��ن�����ش��ي��ة     ج����و�ز �شفره 
)5187591(�شادر  رقم 
من باك�شتان     من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

050/9894865

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �بوبكر �شديق 
�بو �لها�شم      - بنغالدي�س 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره رقم 
)0615285(  من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم      

050/8209211

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل������دع������و/ ج���وج���ي 
ب��ي��ربي��و ك���وف���ري���رو����س     - 
�لفلبني �جلن�شية  -  جو�ز 
�شفره رقم )5832218(     
ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
�و  �شرطة  �ق��رب مركز  �ىل 

�ل�شفارة �لفلبني م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ب���ي���وجن وون 
�جلنوبية  ك�����وري�����ا   - م�����ني 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره رقم 
من       )22062473(
ي���ج���ده ب���رج���اء ت�����ش��ل��ي��م��ه �ىل 
�قرب مركز �شرطة �و �ل�شفارة 

كوريا �جلنوبية م�شكور�ً.
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�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هاي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

توب العمال �ل�شحية �ل�شر�ميك
رخ�شة رقم:CN 1195926 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وب�شي 

CN 1325672:لل�شيافة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شالح  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1160236:ملرزوقي للخر�طة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/باور  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN 1007715:الين لالدو�ت �لكهربائية رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تن فورتي لتجارة معد�ت �لتكنولوجيا 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1213378 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 0.6*0.5 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري:من/تن فورتي لتجارة معد�ت �لتكنولوجيا ذ.م.م   
TEN FORTY TECHNOLOGIES EQUIPMENT TRADING LLC

�ىل/تن فورتي الد�رة �مل�شاريع �لهند�شية ذ.م.م 
TEN FORTY ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT LLC

تعديل عنو�ن/من �بوظبي جزيرة �بوظبي �خلالدية مالك �لبناية �حمد �لهاملي �ىل 
�بوظبي �بوظبي �لرحبة C ق 32 طابق A13 - 2 مالك �لهيئة �لعامة للربيد

تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت يف �د�رة �مل�شاريع �لهند�شية)7110919(
تعديل ن�شاط/حذف بيع معد�ت �لطاقة �ل�شم�شية ولو�زمها - بالتجزئة )4773918(

تعديل ن�شاط/حذف بيع معد�ت توليد �لطاقة �لكهربائية ونقلها وتوزيعها - بالتجزئة )4773504(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شا ميدل �ي�شت 

CN 1164950:للمقاوالت �لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حبيب عبد�هلل بنام �حلمادي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ل�شيخ/ �شلطان بن عبد�هلل بن �شلطان �لنعيمي

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عك�س للمقاوالت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1145976 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل حممد �شعيد باوزير )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف رو�شه حممد خمي�س جمعه �لغفلي
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وروك للمقاوالت 

CN 1058662:و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شم�س �لدين �لبلو�شي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف و�شاح عبد�ملجيد ح�شيب جنيب �لقي�شي

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�لغاء �عالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�ديو غايت�س  �لتجاري  باال�شم   CN  1154319 رقم 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �لدولية 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�لغاء �عالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1110116 باال�شم �لتجاري موؤ�ش�شة بن فا�شل 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �لربي  للنقل  �ملزروعي 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روز لتاجر �ل�شيار�ت  

رخ�شة رقم:CN 1003768 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شامل �شليم خمي�س �لكلباين )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد �شامل �شليم خمي�س �لكلباين
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبرمي ملو�د �لبناء 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1137695 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لروؤف تايكاندي بر�مبيل )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فاروق �حمد بن رفيع �لدين
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف رم�شاد بوثيافيتيل كالمبار�مبيل مودين
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة عني �ل�شقر 

CN 1061551:للتكنولوجيا ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شركة ذي فر�شت �بوظبي ماجنمنت �شرفي�شز ذ.م.م

THE FIRST ABU DHABI MANAGEMENT SERVICES LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
NORTH TRADING ESTABLISHMENT حذف موؤ�ش�شة �ل�شمال �لتجارية

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شاوي وكافتريا زهرة 

�لب�شتان ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1098364 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عمر �حمد عبد�لرحمن بافقيه �لها�شمي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عمر �حمد عبد�لرحمن بافقيه �لها�شمي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممود م�شطفى �ل�شمان
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/طائر �لفينق للجر�فيك�س 

ذم.م رخ�شة رقم:CN 1288399 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 4*1

تعديل ��شم جتاري:من/طائر �لفينق للجر�فيك�س ذم.م 
PHOENIX GRAPHICS LLC

�ىل/لوجيك في�شن للجر�فيك�س ذ.م.م  
LOGIC FUSION GRAPHICS LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شادقني للمقاوالت �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1195671 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جا�شم حممد عو�س �شامل �لكتبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل حممد خليفة حممد �لكتبي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شادقني للمقاوالت �لعامة
ALSADQEEN GROUP GEN & CONS EST

�ىل/غريب وعجيب للمقاوالت �لعامة 
GHARIB & AJEEB GENERAL CONTRACTING EST

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
للديكور  �لعربية  �ل�ش�����ادة/�لنخلة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1154883 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شامل حمد ر��شد �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان �شامل خادم �شامل �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جورج عزيز بو خر

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

تعديل ��شم جتاري:من/�لنخلة �لعربية للديكور ذ.م.م
PALM ARABIAN DECORATION LLC

�ىل/�لنخلة �لعربية للديكور 
PALM ARABIAN DECORATION

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

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

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقبطان للحد�دة 

رخ�شة رقم:CN 1100234 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*7

تعديل ��شم جتاري:من/�لقبطان للحد�دة
�ىل/�لقبطان العمال �ملطابخ 

AL QIBTAB KITCHEN WORKS

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيب �ملطابخ بانو�عها )4330007(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حد�دة وحلام )2592005(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لطائر لالقم�شة 

و�خلياطة رخ�شة رقم:CN 1029607 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري:من/حمل �لطائر لالقم�شة و�خلياطة
AL TAIR TEXTILES & TAILORING SHOB

�ىل/حمل �لطاير للخياطة 
AL TAIR TAILORING SHOP

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شاطئ 

 CN 1169123:لنيل لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل القن�شل الياباين

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على م�شاريع وخطط وزارة ال�شحة

 مت خالل �للقاء بحث �لعالقات �لقائمة بني �لبلدين 
بتعزيزها  �لكفيلة  و�ل�����ش��ب��ل  �مل��ج��االت  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف 
وتطويرها ملا فيه خر وم�شلحة �ل�شعبني. ح�شر �للقاء 
�شعادة �شالح �أحمد �ل�شال م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم 
�مل�شت�شار يف  �لكيت  �حمد  و�شعادة حممد  �خليمة  ر�أ���س 

�لديو�ن �الأمري.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ�����س �خل��ي��م��ة يف ق�شر  ع�شو 
عام  قن�شل  مات�شوناغا  د�ي�شوكي  �م�س..�ل�شيد  �لظيت 

�ليابان يف دبي.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن 
ر�أ����س �خليمة على  �الأع��ل��ى ح��اك��م 
و�خلطط  و�ل�����رب�م�����ج  �مل�������ش���اري���ع 
�حلالية لوز�رة �ل�شحة يف �لدولة 
�إمارة ر�أ�س �خليمة  ب�شكل عام ويف 
�شموه  و�ط����ل����ع  خ����ا�����س.  ب�����ش��ك��ل 
����ش��ت��ق��ب��ال��ه �م�����س يف ق�شر  خ���الل 
بن  عبد�لرحمن  معايل  �لظيت.. 
 .. �ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س  حممد 
وبر�جمها  �ل������وز�رة  خ��ط��ط  ع��ل��ى 
تنفيذها  تعتزم  �ل��ت��ي  �مل�شتقبلية 
و��شتمع  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل��رح��ل��ة  خ����الل 
�مل�شاريع  ح������ول  ل�������ش���رح  ����ش���م���وه 
و�خل����ط����ط وت���ط���وي���ر �خل����دم����ات 
و�ملر�كز  �مل�شت�شفيات  يف  �ل�شحية 
و�أ�شاد  �خل��ي��م��ة.  ر�أ����س  يف  �لطبية 
�شعود  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شهد �شاحب 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن 
�الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة ير�فقه 
بن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو 
���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د ر�أ����س 
حفل  �الول..  �أم�س  م�شاء  �خليمة 
�ل�����ش��ي��خ��ة مهره  ك��رمي��ت��ه  ت���خ���رج 
�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ب��ن��ت 
�أكادميية  م����ن  خ���ري���ج���ا   52 و/ 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة دف��ع��ة ع���ام 2013 
و�شهدت  ع�شرة.  �لثانية  للمرحلة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ح����رم  �الح���ت���ف���ال 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ 
ر�أ�س  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
جمعة  بنت  هنا  �ل�شيخة  �خليمة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أ�����ش����اد  �مل����اج����د. 
ر����س �خليمة خ��الل �حلفل  حاكم 
ي�شهده  �ل����ذي  �مل��ت��م��ي��ز  ب��امل�����ش��ت��وى 

تتطلب  حيث  �جلامعية  در��شتهم 
�مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة ب����ذل �مل���زي���د من 
�جلهد و�ملثابرة و�الهتمام لتحقيق 
ولالرتقاء  �ل�شخ�شية  �لطموحات 
�ل��ن��ج��اح��ات يف �حلياة  ���ش��ل��م  ع��ل��ى 
بن  �شعود  �ل�شيخ  وح��ث  �لعملية. 
�شقر �لقا�شمي �أبناءه �لطلبة على 
و�لتحلي  و�ملعرفة  بالعلم  �لت�شلح 
للم�شاهمة  �حل��م��ي��دة  ب���االأخ���الق 
وتطوير  �أوط����ان����ه����م  خ����دم����ة  يف 
جم��ت��م��ع��ات��ه��م. و�أك�������د ����ش���م���وه �أن 
�لتنمية  عملية  �أ�شا�س  هو  �لتعليم 
دول���ة  ت�����ش��ه��دة  م���ا  و�أن  و�ل���ت���ط���ور 
�الإم��ار�ت �ليوم من تطور و�زدهار 
�مل�شوؤولني  �ه���ت���م���ام  �إىل  ي���رج���ع 
وتركيزهم على �لتعليم وخمرجاته 
للتطور�ت  م���و�ك���ب���ا  ي���ظ���ل  ح���ت���ى 
مع  ومتما�شيا  �حل��دي��ث��ة  �لعلمية 
�مل��ع��اي��ر �ل��دول��ي��ة �جل��ام��ع��ي��ة. من 
جانبها توجهت كارول ملر مديرة 

�شاحب  �إىل  بال�شكر  �الأك��ادمي��ي��ة 
على  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ح��اك��م  �ل�شمو 
�لد�ئم  و�هتمامه  �ملتو��شل  دعمه 
تطوير  على  باالأكادميية وحر�شه 
مع  يتو�فق  مبا  �لدر��شية  �ملناهج 
�ف�����ش��ل �مل��ع��اي��ر �ل��دول��ي��ة. بعدها 
وزع ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م ر�أ����س 

�خل��ي��م��ة ����ش���ه���اد�ت �ل���ت���خ���رج على 
�لطلبة �خلريجني بح�شور �أولياء 
�أمورهم و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية 
و�الإد�ري������ة يف �الأك��ادمي��ي��ة. ح�شر 
�حل��ف��ل �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر ب���ن عبد�هلل 
�شعود  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �لقا�شمي 
�شقر  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  بن 

�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب����ن  ����ش���ع���ود  ب����ن 
و�ل�شيخ �أحمد بن عمر بن عبد�هلل 
�لقا�شمي و�ل�شيخ �شقر بن عمر بن 
عبد�هلل �لقا�شمي و�ل�شيخ �شقر بن 
طارق بن كايد �لقا�شمي وعدد من 
�أمور  و�أول��ي��اء  �مل�شوؤولني  �ل�شيوخ 

�لطلبة �خلريجني.

�لدولة  يف  و�خلا�س  �لعام  �لتعليم 
�لتي  �ل��ن��ه�����ش��ة  �إىل  م�������ش���ر�   ..
جميع  يف  �لدولة  �إم���ار�ت  ت�شهدها 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  وه���ن���اأ  �مل���ج���االت. 

ح����اك����م ر�أ���������س �خل���ي���م���ة �ل���ط���الب 
�خل��ري��ج��ني و�أول����ي����اء �أم���وره���م .. 
�شعيهم  مو��شلة  �إىل  �إياهم  د�عيا 
باعتباره  �لتعليم  على  للح�شول 

�لنجاح  طريق  يف  �الأوىل  �خلطوة 
و�لتفوق يف �حلياة .. متمنيا �شموه 
لتحقيق  ل��ل��خ��ري��ج��ني  �ل���ت���وف���ي���ق 
و��شتكمال  �مل�شتقبلية  طموحاتهم 

بجهود  �ل���ق���ا����ش���م���ي  ����ش���ق���ر  ب�����ن 
�أف�شل  تقدم  �لتي  �ل�شحة  وز�رة 
�خل���دم���ات �مل��ت��م��ي��زة �إ����ش���اف���ة �إىل 
م��ن م�شاريع �شحية  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا 
�ل�شحية  للبنية  وتطوير  وتو�شع 
على م�شتوى �لدولة وذلك تنفيذ� 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  �هلل  ح���ف���ظ���ه  �ل�����دول�����ة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 

�أف�������ش���ل �خل���دم���ات  ب���ت���ق���دمي  �هلل 
�لدولية.  �مل��ع��اي��ر  وف��ق  �ل�شحية 
�شعيد  ���ش��ع��ادة   .. �مل��ق��اب��ل��ة  ح�����ش��ر 
�ملجل�س  ع�����ش��و  ن��ا���ش��ر �خل���اط���ري 
�شالح  و�شعادة  �الحت��ادي  �لوطني 
�ل�����ش��ال م�����ش��ت�����ش��ار �شاحب  �أح���م���د 

�ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة و�شعادة 
عبد�للطيف  حم���م���د  �ل���دك���ت���ور 
خليفة مدير د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية 
يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و���ش��ع��ادة حممد 
�لديو�ن  �مل�شت�شار يف  �لكيت  �أحمد 

�الأمري. 

�شعود بن �شقر القا�شمي ي�شهد حفل تخريج طلبة اأكادميية راأ�س اخليمة

راأ�س اخليمة للفنون والرتاث حتتفل بـ )حق الليلة (

�سمن ور�سة عمل

�شرطة راأ�س اخليمة حتدد الحتياجات التدريبية ملنت�شبيها 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

للفنون  �خليمة  ر�أ����س  بجمعية  و�الع��الم��ي��ة  �لثقافية  �للجنة  �حتفلت 
و�لرت�ث �ل�شعبي م�شاء �م�س بليلة �لن�شف من �شعبان حق �لليلة �لتي 
بن  �شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  رعاية  �ملنار مول حتت  �قيمت يف 
�شقر �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لطر�ن �ملدين .. �لرئي�س �لفخري جلمعية 
ر�أ�س �خليمة للفنون و�ل��رت�ث �ل�شعبي. .    تاأتي هذه �الحتفالية �لتي 
�شارك و�شاهم يف جناحها كل من �لربنامج �لوطني للتطوع �الجتماعي 
للتطوع  �آف��اق  وفريق  �لثقايف  قباء  ومركز  �لغيل  �شباب  ومركز  تكاتف 
��شايل  وجمموعة  خليفة  كلنا  و�شبكة  �لرم�س  منتدى  �ىل  باال�شافة 
�لتجارية و�ملنار مول يف �إطار �الهتمام باإبر�ز �لعاد�ت و�لتقاليد و�لقيم 
�ملا�شي  و�أجد�دنا يف  �آباوؤنا  كان يحر�س عليها  �لتي  �الأ�شيلة  �ملجتمعية 
تعترب من  وثيق وهي  وتر�ثي  ديني  برباط  �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  وتربط 
على  �الحتفالية  و��شتملت  �شنوياً.    تقام  �أنها  حيث  �لثابتة  �ملنا�شبات 

و�مل�شابقات  و�الأه��ازي��ج  و�لفلكلورية  �لرت�ثية  �لفقر�ت  م��ن  جمموعة 
و�الألعاب �لرت�ثية و�الألغاز و�الأمثال �ل�شعبية، باالإ�شافة �إىل وجود ركن 
�لرت�ثية  �الأكيا�س  لتوزيع  وركن  �لوجوه  وعلى  باحلناء  بالر�شم  خا�س 
و�حللوى تخللها توزيع )�لهد�يا( من �حللوى و�ملك�شر�ت على �لعائالت 
�ل�شيد  و�أ���ش��ار   . �مل��رك��ز.  وزو�ر  �الحتفالية  يف  �مل�شاركني  من  و�أطفالهم 
جمعة مو�شى �لبقي�شي رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية ر��س �خليمة للفنون 
و�لرت�ث �ل�شعبي �إىل �أن هذه �الحتفالية تاأتي يف �إطار �الهتمام باإحياء 
�ل���ذي م��ن خالله  �ل���رت�ث �الإم���ار�ت���ي وتعزيز مفهومه ل��دى �الأط��ف��ال 
يتعرف �الأطفال على تر�ث �الباء و�الجد�د و�لعاد�ت و�لتقاليد �لعربية 
�أكد  و   . �لوطني  برت�ثهم  �رتباطهم  م��ن  وت��زي��د  تعمق  �لتي  �الأ�شيلة 
�لبقي�شي �أن هذه �ملنا�شبة �ل�شعبية �لرت�ثية �ل�شنوية �لتي يفرح ويبتهج 
و�ألعابهم  �الأط��ف��ال  ب��اأف��ر�ح  باملا�شي  رب��ط �حلا�شر  تعك�س  �الأط��ف��ال  بها 
�حلي  بيوت  على  مرورهم  خالل  من  �الأنا�شيد  بع�س  وترديد  �ل�شعبية 

للح�شول على �حللويات و�ملك�شر�ت و�لهد�يا فتدخل عليهم �ل�شرور.
•• راأ�س اخليمة - الفجر

�لر�مية  �الإ�شرت�تيجية  خطتها  و�شمن  �لد�خلية  وز�رة  لتوجيهات  تنفيذ�ً 
�إىل رف��ع ك��ف��اءة �مل��وظ��ف��ني ، ت��ر�أ���س �لعميد ج��م��ال �أح��م��د �ل��ط��ر م��دي��ر عام 
�لعمل حول حتديد  ور�شة  ر�أ���س �خليمة  ب�شرطة  �مل�شاندة  �مل��و�رد و�خلدمات 
�الحتياجات �لتدريبية ملنت�شبي �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة، بح�شور 
�الإعالمي  �مل��رك��ز  و�الأف����رع مب�شرح  �الأق�����ش��ام  وروؤ���ش��اء  �الإد�ر�ت  م���در�ء  ك��اف��ة 
�ل��ط��ر بجميع �حل�����ش��ور مثنياً  .   ورح���ب �لعميد ج��م��ال  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
مبا  للجمهور  �الأمنية  �خل��دم��ات  �أف�شل  لتقدمي  يبذلونها  �لتي  بجهودهم 
يتنا�شب مع ما تو�شلت �إليه �لقيادة �لعامة من تطور وتقدم يف �شتى �ملجاالت، 
بهدف  �إد�رة  لكل  �لتدريبية  �الحتياجات  �شرعة حتديد  �أكد على �شرورة  ثم 
�أعلى م�شتوى ممكن من �لتميز و�جل��ودة يف �خلدمات، موؤكد�ً  �إىل  �لو�شول 
�أه��م��ي��ة �ل��ت��دري��ب ل��رف��ع ك��ف��اءة وم��ه��ارة �مل��وظ��ف وف��ق �ل��ع��دي��د م��ن �ملعلومات 
يف  تطوير�ً  ذل��ك  يعني  مم��ا  عمله،  جم��ال  يف  �جل��دي��دة  و�الأ�شاليب  �حلديثة 
�شرورة  على  �جلميع  �ل��ط��ر  وح��ث   . �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  ومب�شتوى  �الأد�ء 

�لتجديد و�الإبتكار، و�ال�شتفادة من �لدور�ت �لتدريبية ب�شكل عام، وتطبيقه 
على �أر�س �لو�قع، متمنياً لهم كل �لتوفيق يف خدمة �لوطن .   و��شتعر�شت 
�لنقيب خولة �لزعابي رئي�س ق�شم �لتاأهيل و�لتدريب ب�شرطة ر�أ�س �خليمة 
حيث  من  �لتدريب  ونتائج  �أه��د�ف  مو�شحة  �لتدريبية  �الحتياجات  ماهية 
�عتماد  وكيفية  �لتدريب  برنامج  تناولت  كما  للموظف،  �الأد�ء  م�شتوى  رفع 
�لعن�شر  �لد�خلية تويل  باأن وز�رة  �لتدريبية، موؤكدة يف كلمتها  �الحتياجات 
�لب�شري لديها �هتماماً كبر�ً وت�شعى لالرتقاء به �إىل �أعلى �مل�شتويات باعتبار 
مناهج  بناء  على  حر�شت  �ل���وز�رة  �أن  �إىل  م�شرًة  ��شرت�تيجياً،  هدفاً  ذل��ك 
�لتحديث  ومتطلبات  �ل�شرطة  لعلوم  �لعلمي  �لتاأ�شيل  بني  ت��و�زن  متكاملة 
و�لتطوير، وتتالءم مع �الحتياجات �لفعلية بوز�رة �لد�خلية .    ومن جانبه، 
�لتدريب وطرق  �أثر  �لتدريب،  �شوؤون  �شعيد �خليال، مدير فرع  �ملالزم  لفت 
يف  �ل�شرطية،  �لكو�در  تدريب  �أن  �أك��د  وب��دوره  �لتدريب،  من  �لعائد  �لقيا�س 
�شتى �ملهام �الأمنية و�ل�شرطية ياأتي �شمن �أولويات �لقيادة �ل�شرطية، وتعزيز�ً 
مل�شرة �الأمن و�الأم��ان �لتي ت�شهدها ربوع �لوطن .   ويف ختام �لور�شة، فتح 
�ملجال لتبادل �الآر�ء و�ملقرتحات، وللمناق�شات ب�شكل عام حول هذ� �ملو�شوع .

اعالم �شرطة راأ�س اخليمة يوجه ر�شالة اىل موظف
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

بالقيادة  �لعامة  و�ل��ع��الق��ات  �الإع���الم  ب����اإد�رة  �الأم��ن��ي��ة  �لتوعية  ف��رع  نظم 
�لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة حما�شرة تثقيفية – توعوية بعنو�ن ) ر�شالة 
يف  دكتور�ة  �لكمايل،  يحيى  حممد  عبد�هلل  �لدكتور  �ألقاها   ) موظف  �إىل 
�أحمد غامن مدير عام  �لعميد غامن  �ملقارنة، بح�شور  �لفقهية  �لدر��شات 
�لعلميات �ملركزية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة ومب�شاركة 57 من موظفي �لقيادة 
وذلك بقاعة �ملركز �الإعالمي.   وتناول �لكمايل خالل �ملحا�شرة �لعديد من 

�ملحاور �لهامة �ملوجهة للموظف وكيفية حفاظه على �أ�شر�ر عمله وح�شن 
الأ�شا�شيات  وت��ط��رق  �جل��م��ه��ور،  وم��ع  م�شوؤوليه،  وم��ع  زم��الئ��ه  م��ع  تعامله 
�لعمل �لوظيفي من �ملنظور �لديني، و�ل�شفات �لو�جب تو�فرها باملوظف 
كح�شن �خللق و��شتقبال �الآخرين بابت�شامة، موؤكد�ً خالل حما�شرته على 
�أهمية حتلي �لفرد �مل�شلم باالأخالقيات �حلميدة �لتي حث عليها �الإ�شالم، 
�أو مع  �ملوظفني،  �لعمل بني  بيئة  �شو�ء يف  و�لتعامل �حل�شن مع �الآخرين 
�ملر�جعني، خا�شة خالل فرتة �ل�شيام، وذكر �ملحا�شر �لكمايل بع�شاً من 

�أحاديث �لر�شول حممد – �شلى �هلل عليه و�شلم - حول ح�شن �خللق .

ن�شاب الأرقام الهاتفية املميزة يف قب�شة �شرطة اأبوظبي
ل�شرطة �أبوظبي �ن �مل�شتبه - عربي �جلن�شية - د�أب على �لن�شب على �شحاياه 
�إمار�تية متعددة ومهنا وهمية  �أ�شماء  �لدولة منتحال  �إم��ار�ت  على م�شتوى 
�ل�شحايا مل يتقدمو� ببالغات �شده خ�شية من  �لعديد من  �أن  �إىل  م�شر� 
�لنظرة �ملجتمعية �ل�شلبية ال�شيما �أن خ�شارة بع�شهم ب�شيطة. وك�شف �لعقيد 
معظمها  �جلنائية  �لبالغات  من  �لعديد  �شده  م�شجلة  �مل�شتبه  �أن  �جلنيبي 
ز�لت  ما  �لتحقيقات  �أن  �إىل  م�شر�  و�ح��د�  �أ�شلوبا  فيها  �تبع  هاتفي  ن�شب 
م�شتمرة ملعرفة م�شر �ملبالغ �ملالية �لتي ��شتوىل عليها من �ل�شحايا و�لتي 
جتاوزت ع�شر�ت �الآالف من �لدر�هم منها و�قعة ميد�نية ��شتطاع �أن يو�جه 
�إقناعه  بعد  نقد�  دره��م  �أل��ف   40 منه  ويقب�س  لوجه  وجها  �شحيته  فيها 
على  �مل�شرتي  ح�شول  طريقة  وح��ول  با�شمه.  �ملميزة  �الأرق���ام  �أح��د  بت�شجيل 
للم�شرتي  يو�شح  �لن�شاب  ب��اأن  �جلنيبي  �لعقيد  �أف��اد  �لوهمي  �ملميز  �لرقم 
�أي من مكاتب  مقدرته على ��شتخر�ج بطاقة - �شيم كارد - بدل فاقد عرب 

•• ابوظبي-وام:

�أوهم  �ل��ذي  �ملميزة  �لهاتفية  �الأرق��ام  ن�شاب  �أخ��ر�  �أبوظبي  �شرطة  �شبطت 
باأ�شمائهم  ج��د�  مم��ي��زة  ه��و�ت��ف  �أرق���ام  وت�شجيل  بامتالك  هاتفيا  �شحاياه 
ويتو�رى عن �الأنظار بعد قب�س �شعر خدماته �لوهمية عن طريق �حلو�الت 
تبني  فيما  دره��م  �أل��ف   40 �إىل  �حل���و�الت  �إح���دى  قيمة  وو�شلت  �مل�شرفية. 
باأ�شماء  وم�شجلة  فعليا  م�شتخدمة  للبيع  يعر�شها  �لتي  �ملميزة  �الأرق���ام  �أن 
�آخرين. وي�شتهدف �لن�شاب �شحاياه ب�شكل ع�شو�ئي عن طريق ن�شر خدماته 
�لوهمية عرب برنامج �لرت��شل �لهاتفي - بودكا�شت - �أو �إر�شال ر�شالة ن�شية 
- ��س �م ��س - �إىل حملة �لهو�تف �ملتحركة يدعي خاللها �أنه ميلك �أرقاما 
مميزة جد� ويرغب يف بيع معظمها باأ�شعار تف�شيلية للجمهور. وقال �لعقيد 
عجيل �جلنيبي مدير مديرية �شرطة �ملنطقة �لغربية �لتابعة للقيادة �لعامة 

�ملبيعات �لتابعة ملزود �خلدمة �لهاتفية مبجرد قب�س �ملبلغ �لنقدي �ملتفق عليه و�ملحول 
باإ�شمه عرب �أي حمل لل�شر�فة مربر� يف �لوقت نف�شه �أنه خارج �لدولة و�شيقوم مندوبه 
�لذي يحمل توكيال منه بت�شجيل �خلط با�شم �مل�شرتي بعد �إر�شال ر�شالة ن�شية تت�شمن 
بياناته �ل�شخ�شية. و�أ�شاف �ن �مل�شرتي يكت�شف �أنه وقع �شحية ن�شب بعد مر�جعة مكتب 
با�شمه م�شطحبا وثيقة ثبوتية فيلقى رف�شا من  �لبطاقة قد �شجلت  �أن  �ملبيعات ظنا 
موظف �ملبيعات با�شتخر�ج �لبطاقة لعدم مطابقة ��شم �مل�شتخدم مع مقدم �لطلب كونها 
م�شجلة با�شم �شخ�س �آخر وحينما يحاول �ل�شحية �الت�شال على �لن�شاب يجده قد �أغلق 
�آخرين.  هاتفه وغر رقمه متو�ريا عن �الأنظار ليبا�شر من جديد يف ��شطياد �شحايا 
وطالب مدير مديرية �شرطة �ملنطقة �لغربية �جلمهور باتخاذ �حليطة يف �لتعامل مع 
�الت�شاالت و�لر�شائل �لهاتفية �خلادعة و�لتاأكد من م�شدرها وعدم �ال�شتجابة و�لوقوع 
�شحايا للن�شب �لهاتفي �أو �الإلكرتوين موؤكد� �أن �شرعة �الإبالغ عن مثل هذه �لتجاوز�ت 

ي�شهم ب�شكل كبر يف �إلقاء �لقب�س على �جلناة. 



08 الثالثاء  -  25   يونيو    2013 م    -    العـدد    10827
Tuesday    25    June     2013  -  Issue No   10827

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/504 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب �لتنفيذ/ �شديق �شروال فاالبيل �جلن�شية: �لهند �ملنفذ �شده : فريد 
�ل�شعيد عبد�ل�شالم غي�شان �جلن�شية: م�شر �ملطلوب �عالنه: فريد �ل�شعيد 
عبد�ل�شالم غي�شان �جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
لنظره  وحدد  رقم   �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/18 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة 
باملقر  �لكائنة  -�لعني  �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
تفاديا  �عاله،    �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/483

�لعنو�ن:  �شوري  �جلن�شية:  �لو�كي-  لطوف  �بر�هيم  عليه:  �ملدعي 
بالن�شر نعلمكم �نه بتاريخ 2013/6/19 قد �شدر �شدكم حكم يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله �ملدعي : موؤ�ش�شة �الطالل لتاجر �ل�شيار�ت- �جلن�شية: 
بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:  �المار�ت  حكمت 
ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره 2160 درهم ) �لفان ومائة و�شتون درهما( 

على �لنحو �مل�شار �ليه باالأ�شباب، كما �لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف. 

القا�سي

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/447

�المار�ت     �جلن�شية:  �لر��شدي-  مبارك  �شهيل  م�شلم  عليه:  �ملدعي 
�لعنو�ن: بالن�شر نعلمكم �نه بتاريخ 2013/6/19 قد �شدر �شدكم حكم 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �ملدعي : موؤ�ش�شة غنتوت لتاأجر �ل�شيار�ت- 
�ملدعي  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:  �المار�ت حكمت  �جلن�شية: 
�الف  ثالثة   ( درهم   3.200 وقدره  مبلغ  للمدعية  ي�شدد  بان  عليه 
ومئتان درهم ( على �لنحو �مل�شار �ليه باالأ�شباب، كما �لزمته بالر�شوم 

و�مل�شاريف. 
القا�سي

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/473

�لدين- �جلن�شية: هندي     �مام �شرف  �لدين  �ملدعي عليه: �شرف 
�لعنو�ن: بالن�شر نعلمكم �نه بتاريخ 2013/6/19 قد �شدر �شدكم 
حكم يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �ملدعي : موؤ�ش�شة غنتوت لتاأجر 
�ل�شيار�ت- �جلن�شية: �المار�ت  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 
بالز�م �ملدعي عليه بان ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره 8685 درهم ) 
�مل�شار  �لنحو  و�شتمائة خم�شة وثمانون درهما( على  �لف  ثمانية 

�ليه باالأ�شباب، كما �لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف. 
القا�سي

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/461

�جلن�شية:  �ل�شام�شي-  خمي�س  �شامل  �شعيد  �حمد  عليه:  �ملدعي 
�نه بتاريخ 2013/6/19 قد  بالن�شر نعلمكم  �لعنو�ن:  �المار�ت    
موؤ�ش�شة   : �ملدعي  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �شدر �شدكم حكم يف 
�ملحكمة  حكمت  �المار�ت   �جلن�شية:  �ل�شيار�ت-  لتاأجر  غنتوت 
مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعي عليه بان ي�شدد للمدعية مبلغ 
وقدره 350 درهم ) ثالثمائة وخم�شون درهما(  على �لنحو �مل�شار 

�ليه باالأ�شباب، كما �لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف. 
القا�سي

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/439 العني

�ملدعي عليه: حممد ر�شو�ن حممد كالم/بنغالدي�س   �لعنو�ن: بالن�شر 
نعلمك �نه بتاريخ 2013/6/19 حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملذكوة بالرقم �عاله ل�شالح: موؤ�ش�شة لندن لتاجر �ل�شيار�ت حكمت 
للمدعي  ي�شدد  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:   مبثابة  �ملحكمة 
مبلغ وقدره 3250 درهم ) ثالثة �لف ومائتان وخم�شون درهما( على 
حكما  �لدعوى.  مب�شاريف  و�لزمته  �حلكم  هذ�  با�شباب  �ملبني  �لنحو 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/23.
القا�سي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/423

�جلن�شية:  �لر��شدي-  �شيف  �شعيد  علي  عبد�هلل  عليه:  �ملدعي 
قد   2013/6/19 بتاريخ  �نه  نعلمكم  بالن�شر  �لعنو�ن:  �المار�ت  
موؤ�ش�شة   : �ملدعي  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �شدر �شدكم حكم يف 
�ملحكمة  حكمت  �المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت-  لتاأجر  غنتوت 
مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعي عليه بان ي�شدد للمدعية مبلغ 
�ليه  �مل�شار  �لنحو  على  درهما(   �شبعمائة   ( درهم   700 وقدره 

باالأ�شباب، كما �لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف. 
القا�سي

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/289 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت    �ملنفذ 
�ملطلوب �عالنه: �شامل  : �شامل مر�د بخ�س عي�شى �جلن�شية:باك�شتان   �شده 
مر�د بخ�س عي�شى �جلن�شية:باك�شتان عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
�لدعوى رقم 2012/1290 مد  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
جز- م ر- ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/21 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  -�لعني 

�ل�شند �عاله،   تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/293 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت    �ملنفذ 
�شده : حمد و�رد عيال يو�شف �جلن�شية: �لعر�ق �ملطلوب �عالنه: حمد و�رد 
عيال يو�شف �جلن�شية: �لعر�ق   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
جز-  مد   2012/1289 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
2013/7/22 موعد�  �ملو�فق  �الثنني  يوم  لنظره جل�شة  ن وحدد  ع   - ر- ب  م 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ 
-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ل�شد�د مبلغ 
11720 درهم +469 درهم م�شاريف �لدعوى +600 درهم �عالنات بالن�شر +200 

درهم ر�شوم �لتنفيذ  تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/638   مد  جز- م ر-ب- ع ن

�ل�شيار�ت بوكالة ه�شام ح�شن �لعربي �جلن�شية:  مدعي/ مكتب لندن لتاجر 
�المار�ت مدعي عليه: معي�س �شعيد مفلح �شالح �الحبابي �جلن�شية: �المار�ت   
معي�س  �عالنه/   �ملطلوب  درهم     17700 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �الحبابي  �شالح  مفلح  �شعيد 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/2
�شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري  
�مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
    اعالن  يف الدعوى  رقم   2013/200 بالن�سر

�ملدعى : حممد �حمد بر�شيد �لظاهري وكيال عنه �ملحامي �بر�هيم 
�خلوري �ملطلوب �عالنه: منجرة �ر�شد �كرب وميثلها حممد مظفر 
عامل مولوى   �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة 
�مل��و�ف��ق 2013/7/1 م��وع��د� لنظرها لذ�  �ع��اله وح��دد ي��وم �الث��ن��ني 
�ملنازعات  �مام جلنة ف�س  12 ظهر�  �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 

�اليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان  عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
    اعالن  يف الدعوى  رقم   2013/258 بالن�سر

�ملدعى : مرمي يحيى ح�شن يحيى �الن�شاري بوكالة �ملحامي حممد 
�لعنو�ن:  عقيل    يو�شف  حممود  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  �لكمايل    علي 
بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد يوم �الثنني 
�ملو�فق 2013/7/1 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لعني  �لكائنة يف  �الي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  �م���ام جلنة ف�س  ظ��ه��ر�   12

�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان  عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/255  عقاري كلي                                  
�ىل �ملدعى عليه /1- �نفينتى �المار�ت لال�شتثمار�ت )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / نا�شر �لدين مهرة وميثله:حمد علي حممد بن �شاملني 
�ل�شويدي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �حلجز �ملوقع بني 
درهم(و�لز�م   364.962( مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  عليه  و�ملدعى  �ملدعى 
�ملدعى عليها بالفو�ئد �لقانونية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م 
�الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�الت��ع��اب.  و�مل�شروفات  بالر�شوم  عليه  �ملدعى 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 �ل�شاعة   2013/7/15 �مل��و�ف��ق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1547و2013/1548   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

2-مر�شد  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�لقدو�س  �حمد  1-زهر  مدعيان/ 
للطاقة  �حلقول  عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �هلل  �شر�ج  عامل 
و�الن�شاء�ت ذ.م.م  �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مب�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه / عرب �حلقول للطاقة و�الن�شاء�ت ذ.م.م  �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/01 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1573   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

�شالون  عليه:  مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  حممد  �شر  خان  مدعي/�مد�د 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  للرجال  �لرملة 
عنو�نه:  �المار�ت      �جلن�شية:  للرجال  �لرملة  �شالون   / �عالنه  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثالثة �ملو�فق 2013/7/1 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1482   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �حمد  �شلطان  ليت  علي  مدعي/عبا�س 
�لدعوى:     مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لت�شليح  �لريف  ور�شة 
�ل�شيار�ت  لت�شليح  �لريف  ور�شة   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/1 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
    اعالن بالن�سر 

�مام جلنة  �ملنظورة   ) تقرر يف �ال�شتئناف  رقم )2013/337  لقد 
ف�س �ملنازعات �اليجارية  و�ملرفوعة على �مل�شتاأنف �شدها/ جنم 
�ال�شتئناف  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�شر�  �عالنها  للعقار�ت  �لب�شتان 
 6.00 �ل�شاعة  مت��ام  يف   2013/7/2 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة 
نفقة  على  وذل��ك  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لكائن  �للجنة  مبقر  م�شاء 

�مل�شتاأنفة/ �شركة �المار�ت �خل�شر�ء �لعقارية.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/866   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

طارق  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �المار�ت  خيوط  م�شنع  مدعى/ 
�جر�ء�ت  �شحة  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان   �جلن�شية:  ر�شول  غالم  ر�شول 
�حلجز �لتحفظي رقم 2012/4926 �ملطلوب �عالنه / طارق ر�شول غالم ر�شول 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/743   جت جز  - م ت- ب- اأ ظ

مدعي  عمان   �شلطنة  �جلن�شية:  خو�ر  �شامل  بن  �شهيل  بن  حممد  مدعى/ 
عليه: �حمد ديب �ل�شوم �جلن�شية: �شوريا مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
مببلغ 86.000 درهم  �ملطلوب �عالنه / �حمد ديب �ل�شوم �جلن�شية: �شوريا 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/17 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/249 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ فهد د�وود بالل فرج �لرميثي  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
�ملو�فق 2013/6/18م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
ل�شالح / بنك �خلليج �الول  بالتايل: حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعى عليه �ن يوؤدي 
وثالثة  �لفا  وع�شرون  مائتان  )فقط  دره���م(   220.003.25( وق���دره  مبلغا   للمدعي 
در�هم وخم�شه وع�شرون فل�شا الغر( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 5% �شنويا على ��شل 
�لدعوى �حلا�شل يف  تاريخ رفع  وذل��ك من  دره��م(  ق��دره )177.421.55  �لبالغ  �لدين 
درهم  ومائتي  و�مل�شاريف  �لدين  ��شل  يجاوز  ال  مبا  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2013/2/4
�تعاب حماماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 
�ملو�فق 2013/6/23  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/خالد فتح اهلل                      
رئي�ض الدائرةالتجارية الكلية اخلام�سة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
 اعالن للم�ستاأنف �سدهما- ن�سرا للمرة الثانية

ا�ستئناف رقم 59 ل�سنة 2013 )اداري(
بتاريخ  �ل�شادر  �البتد�ئية  �الحت��ادي��ة  �بوظبي  حمكمة  حكم  ��شتئناف   
2013/3/27 يف �لق�شية رقم 187 ل�شنة 2009) �د�ري-كلي( �ىل /�مل�شتاأنف 
ن�شر�  وعنو�نه:  عبا�س  علي  كنان   -2 �لعزير  حممد  �شدهما/1-ع�شام 
�ملحكمة  �شتنظره  �ع��اله  �لدعوى  �ال�شتئناف يف  �ن  �علم  �لثانية    للمرة 
�الثنني  ي��وم  من  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  �الوىل،  �لتجارية   �ل��د�ئ��رة  �م��ام 
�ملعتمد  بو��شطة وكيلك  �و  ب�شخ�شك  �ملو�فق 2013/7/8 فاذ� مل حت�شر 
فان �ال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه يف غيبتك. �شدر بتوقيعي يف تاريخ 

2013/6/18م.
قلم ال�ستئناف

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
 اعالن للم�ستاأنف �سدهما- ن�سرا    
ا�ستئناف رقم 59 ل�سنة 2013 )اداري(

بتاريخ  �ل�شادر  �البتد�ئية  �الحت��ادي��ة  �بوظبي  حمكمة  حكم  ��شتئناف   
/ �ىل  �د�ري-ك����ل����ي(   (2009 ل�شنة   187 رق���م  �لق�شية  يف   2013/3/27

�مل�شتاأنف �شدهما/1-�شامر حممد عيا�س 2- عز �لدين حممد �لدريدي  
وعنو�نه: ن�شر�    �علم �ن �ال�شتئناف يف �لدعوى �عاله �شتنظره �ملحكمة 
�الثنني  ي��وم  من  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  �الوىل،  �لتجارية   �ل��د�ئ��رة  �م��ام 
�ملعتمد  بو��شطة وكيلك  �و  ب�شخ�شك  �ملو�فق 2013/7/8 فاذ� مل حت�شر 
فان �ال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه يف غيبتك. �شدر بتوقيعي يف تاريخ 

2013/6/18م.
قلم ال�ستئناف

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/170 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- مهتا جلف تريدجن ��شتابل�شمنت  جمهول حمل 
وميثله:  �لتجارية  بركا�س  �شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  عوين عبد�لهادي ح�شني حممد قد 
 )36254.28( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة 
�ملحكمة  ف��ان  عليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م 
�شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    

   اعالن مدعى عليه  بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/2144 جتاري جزئي  

�ىل �ملدعى عليه/�شيخ حمبوب د�شتاجر-هندي �جلن�شية   حيث �ن �ملدعي: بنك 
�بوظبي �لتجاري   �أقام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالبك 
وو�حد  و�شبعمائة  �لفا  وخم�شون  و�حد  درهم(   51.741.55( وقدره  مببلغ  فيها 
و�ربعون درها وخم�شة وخم�شون فل�شا، و�لفائدة �لقانونية 12% باال�شافة للر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وعليه يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة 
�جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/7/14   وذلك 
لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور 
�و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف 

غيابك.حرر يف : 2013/6/19م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
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•• دبي-الفجر: 

مو��شفات  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �الإم�����ار�ت  هيئة  ���ش��ارك��ت 
�الأطفال �حتفاالتهم مبنت�شف �شهر �شعبان �ملبارك لهذ� �لعام 
تر�ثية  منا�شبة  وه��ي  �لليلة  ح��ق  �لعربي  �ل��رت�ث��ي  بالتقليد 
و�لهد�يا  �حل��ل��وى  �الأط��ف��ال  منح  خالله  يتم  �شنوي  وتقليد 
الإدخال �لبهجة عليهم. وقام وفد من موظفي �لهيئة بزيارة 
�لهد�يا  وق��دم��و�  بدبي  لطيفه  م�شت�شفى  يف  �الأط��ف��ال  لق�شم 
�لرت�ثية  �الإحتفالية  �لق�شم �شمن هذه  �ملر�شى يف  لالأطفال 
�لتي حيث يقوم �الأطفال عادة يف منت�شف �شهر �شعبان برتديد 

�الأه��ازي��ج و�ل��ط��و�ف على بيوت �جل���ر�ن م��ن �أج��ل جمع حق 
�ملهند�س حممد �شالح بدري مدير عام  �شعادة  و�أك��د  �لليلة«. 
�أن  هيئة �الإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س مو��شفات بالوكالة 
هذه �ملبادرة جاءت �شمن خطة �شاملة �أطلقتها �لهيئة لتفعيل 

جهودها يف جمال �مل�شوؤولية �ملجتمعية.
وقال �أن هذه �الأن�شطة تاأتي من منطلق �إدر�ك �لهيئة الأهمية 
�لدور �ملجتمعي جلهات وموؤ�ش�شات �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

و �شهدت مبادرة مو��شفات تفاعال ملحوظا من �الطفال جتاه 
موظفي �لهيئة �لذين قامو� بهذه �لزيارة �لتي تعتزم �لهيئة 

تنفيذها �شنويا.

•• الفجر-املنطقة الغربية:

نظمت مو��شالت �المار�ت بالغربية حفل مبدينة 
�ل�شائقني  من  �ملتميزين  �لعاملني  لتكرمي  ز�ي��د 
ل��ل��ع��ام و�لفنيني  ب��ال��ف��رع  و�مل�����ش��رف��ني و�مل�����ش��رف��ات 
وح�شر �حلفل حممد �شيف �ملزروعي مدير �لفرع 
وعدد من �مل�شوؤولني بالفرع و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
ق����در�ت ومهار�ت  وت��ط��وي��ر  ب��ه��دف حتفيز  وذل���ك 
وتقدير�  ب��ال��غ��رب��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ب���ف���رع  �ل��ع��ام��ل��ني 

جلهودهم. 

�شمل  �لتكرمي  �ن  �مل��زروع��ي  �شيف  حممد  �و���ش��ح 
�ط��ار مبد�  ف��ى  وذل��ك  بالفرع  �لعاملني  م��ن   19
�الإمار�ت  مبو��شالت  �لعاملني  وت�شجيع  حتفيز 
�جلهد  م��ن  �مل��زي��د  ل��ب��ذل  �ملوؤ�ش�شة  م�شتوي  على 
حماية  ف��ى  و�مل�شرفني  �ل�شائقني  ل���دور  وت��ع��زي��ز� 
�لعام وتوفر لهم كل  م��د�ر  �لطالب على  �بنائنا 
�شبل �الأمن و�ل�شالمة وتقدير�ً جلهودهم �ملبذولة 
�لعام  �لطالب خالل  �بناءنا  و�ملتميزه فى حماية 

�لدر��شي. 
مو��شالت  �ن  ل��ه  ت�شريح  يف  �مل��زروع��ي  �ن  و�ك���د 

�ل��غ��رب��ي��ة حت��ر���س بتكثيف  ب��امل��ن��ط��ق��ة  �الإم�������ار�ت 
من  و�مل�����ش��رف��ني  لل�شائقني  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دور�ت 
خالل �لرب�مج �لتدريبية �ملقدمة لهم على مد�ر 
�ملرورية  بالقو�عد  �ل�شائقني  توعية  ومنها  �لعام 
و�عمال  �ل��ط��الب  م��ع  �لتعامل  وف��ن  وب�شلوكيات 
�لدفاع �ملدين ��شافة �ىل توعية �ملوظفني �لعاملني 
�لفنية  بال�شالمة  و�ل�شائقني  توعية  �لقيادة  بفن 
ل��ل��ح��اف��الت و�ل��ت��دري��ب ع��ل��ى �الإ���ش��ع��اف��ات �الأولية 
�لوظيفية  باملهام  و�مل�����ش��رف��ات  �مل�شرفني  وتوعية 

ومبهار�ت فن �لتعامل مع �الأخرين.

•• عجمان ـ الفجر 

�الح�������ش���ان �خلرية  ج��م��ع��ي��ة  وق���ع���ت 
�ل�شارقة  ���ش��رك��ة  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
وق�����ع عن  ، ح���ي���ث   ) ب��ي��ئ��ة   ( ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
عبد�لعزيز  �لدكتور  �ل�شيخ  �جلمعية 
�الأمني  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ع��ل��ي  ب��ن 
�ل�شارقة  �شركة  وع��ن  للجمعية  �لعام 
�ل�شيد خالد �حلرميل  )بيئة(  للبيئة 
م���دي���ر ع����ام �ل�����ش��رك��ة وذل�����ك يف مقر 
جمعية �الح�شان �خلرية يف منطقة 

�لكر�مة يف عجمان
ح�شر توقيع �التفاقية نا�شر �جلنيبي 
و�لدكتور  للجمعية  �لتنفيذي  �ملدير 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ����ش��م��اع��ي��ل  ح��ق��ي 
�حلاج  وعمار  �لطبي  �الح�شان  ملجمع 
�لعامة  �ل��ع��الق��ات  �إد�رة  م��دي��ر  ع��ل��ي 
و�العالم ومن جانب بيئة زيد �شو�دي 

مدير �أول �لت�شويق و�لفعاليات.
�أوج����ه  وت���ه���دف �الت��ف��اق��ي��ة �إىل دع����م 
�لتعاون  �و������ش����ر  وزي�������ادة  �ل�������ش���ر�ك���ة 
�مل���������ش����رتك ب�����ني ج���م���ع���ي���ة �الح�������ش���ان 
و   ، ب���ي���ئ���ة  و  ع���ج���م���ان  يف  �خل�����ري�����ة 
مو�جهة  �ىل  �لر�مية  �جلهود  تن�شيق 
�ل��ت��ح��دي��ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و �ل��ب��ي��ئ��ي��ة و 

كل  يف  �لبيئي  �ل��وع��ي  الذك���اء  �ل�شعي 
من �مارة عجمان و �ل�شارقة.

�لطرفني على  �التفاقية بني  ون�شت 
تنفيذ عدد من �لرب�مج و �لفعاليات 
�ل��ت��ي ت��خ��دم �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي و�لتي 
و�الجتماعي  �لبيئي  باجلانب  تتعلق 
�لتعاون  ع��ل��ى  �ل���ط���رف���ان  �ت��ف��ق  ك��م��ا 
�لفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  و 
و�الن�شطة �لتي ينفذها كل طرف من 

�أطر�ف �التفاقية.
وقد �أ�شاد �ل�شيخ �لدكتور عبد �لعزيز 
�الأمني  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ع��ل��ي  ب��ن 
يف  �خلرية  �الح�شان  جلمعية  �لعام 

تقوم  �لتي  �لكبرة  باجلهود  عجمان 
 ) بيئة   ( للبيئة  �ل�شارقة  �شركة  بها 
يف جمال �حلفاظ على �لبيئة وجهود 
�أنحاء �لدولة  �لتدوير يف كافة  �إع��ادة 
�أن  �لنعيمي  �لعزيز  �ل�شيخ عبد  وقال 
�لر�ئدة  �ل�شركات  �ب��رز  من  هي  بيئة 
و�إد�رة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �حل���ل���ول  ت��ق��دمي  يف 
�ل��ن��ف��اي��ات ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة و 

منطقة �ل�شرق �الأو�شط.
وقال �ل�شيخ �لدكتور عبد �لعزيز بن 
م�شروع  �أن  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  علي 
رم�شان �لذي تنفذه جمعية �الح�شان 
يكون  ����ش���وف  رم�������ش���ان  �خل���ري���ة يف 

و�شركة  �جلمعية  بني  �لتعاون  بد�ية 
للبيئة  �ل�شارقة  �شركة  �أن  وق��ال  بيئة 
���ش��وف ت��دع��م م�����ش��روع رم�����ش��ان �أمان 
لهذ�  �الح�����ش��ان  جمعية  تنفذه  �ل���ذي 
مع  بالتعاون  �إم���ار�ت  خم�س  يف  �لعام 
�ل�����ش��رط��ة يف ع��ج��م��ان ودبي  ق���ي���اد�ت 
و�ل�شارقة ور�أ�س �خليمة و�م �لقيوين 
وجبات  ت��وزي��ع  �إىل  ي��ه��دف  و�ل����ذي   ،
خ��ف��ي��ف��ة ع��ل��ى �ل�����ش��ائ��ق��ني وق����ت �ذ�ن 
�ملغرب للحد من حو�دث �لطرق وقت 
�الفطار ، و�شيكون دعم بيئة بتقدمي 
يبلغ  �شوف  و�لتي  �لوجبات  �شناديق 

عددها 100 �لف �شندوق.
من جانبه قال �ل�شيد خالد �حلرميل 
�ملدير �لعام ل�شركة بيئة ، باأن م�شاركة 
�ل�����ش��رك��ة ت��اأت��ي ���ش��م��ن �حل��م��ل��ة �لتي 
�خلرية  �الح�����ش��ان  جمعية  تنظمها 
خ���الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �مل���ب���ارك حتت 
����ش���ع���ار رم�������ش���ان �أم��������ان م����ن خ���الل 
طعام  وجبات  علب  بتوفر  �مل�شاهمة 
�ل�������ورق معاد  �مل����ع����دة م����ن  �الف����ط����ار 
�ل��ت��دوي��ر دع��م��ا الأه���د�ف �حلملة من 
ناحية ، ومن ناحية �خرى �لعمل على 
�أفر�د  وتعريف  �لبيئية  �لثقافة  ن�شر 
�لتي  �ل��ه��ائ��ل��ة  ب��االإم��ك��ان��ي��ات  �ملجتمع 

توفرها �ل�شناعات �لبيئية �لنا�شئة يف 
الإعادة  �اليجابي  و�لعائد  جمتمعهم 

�لتدوير.
ك��م��ا �أ���ش��اد �حل��رمي��ل ب��ال��دور �لكبر 
�الح�شان  جمعية  ب��ه  ت�شطلع  �ل���ذي 
�خل���ري���ة وم��ع��رب��ا ع���ن ت��ه��ن��ئ��ة بيئة 
�ملجتمع  �أف������ر�د  ل��ك��اف��ة  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا 
رم�شان  ����ش���ه���ر  ب���ح���ل���ول  �ل����ف����رح����ة 

�ملبارك. 
وب����ع����د ت���وق���ي���ع �الت����ف����اق����ي����ة ت���ب���ادل 
وخالد  �لنعيمي  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ 
�لتذكارية  �لهد�يا و�لدروع  �حلرميل 
�ل��ع��ام جلمعية  �الأم���ني  ث��م ��شطحب 
�ل�������ش���ي���خ عبد  �الح���������ش����ان �خل����ري����ة 
�ل��ع��زي��ز ب��ن ع��ل��ي ب��ن ر����ش��د �لنعيمي 
�أنحاء  ب��ي��ئ��ة يف ج��ول��ة يف  م��دي��ر ع���ام 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة �شملت  ج��م��ع��ي��ة �الح�����ش��ان 
ومعهد  �ل���ط���ب���ي  �الح�������ش���ان  جم���م���ع 
�الح�شان لالأ�شر �ملنتجة وم�شتودعات 

�جلمعية.
عبد  �ل�شيخ  �حل��رمي��ل  و���ش��ارك خالد 
كوبونات  ت���وزي���ع  �ل��ن��ع��ي��م��ي  �ل��ع��زي��ز 
�ملر �لرم�شاين �لتي بد�أت �جلمعية 
ب��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى �ال����ش���ر �مل��ح��ت��اج��ة يف 

مو�شم �خلر يف رم�شان.

•• عجمان ـ حممد بدير 

ع�شو  �ل��ن��ع��ي��م��ي،  عي�شى  ع��ل��ي  ك�����ش��ف 
�مل���ج���ل�������س �ل����وط����ن����ي �الإحت�����������ادي عن 
�إم������ارة ع��ج��م��ان، ع���ن ت��ق��دم��ه بطلب 
�شيا�شة  ملناق�شة  لت�شكيل جلنة موؤقتة 
�شاأن  يف  �الجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة 
�جل��م��ع��ي��ات �ل���ت���ع���اون���ي���ة، وذل�����ك بعد 
ح�شوله على �لرد �لكتابي من معايل 
وزي������رة �ل�������ش���وؤون �الج��ت��م��اع��ي��ة على 
�لوز�رة  دور  ع��ن  �إليها  �مل��وج��ه  �شوؤ�له 
�جلمعيات  ن�����ش��اط  ع��ل��ى  �ل��رق��اب��ة  يف 

عي�شى  ع���ل���ي  و�و������ش�����ح  �ل���ت���ع���اون���ي���ة. 
و�شائل  م���ع  ل��ق��ائ��ه  خ����الل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�إن  �م�س  ي��وم  �شباح  �ملكتوبة  �الإع���الم 
ج����اء خمت�شر�،  �ل�������ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  �ل����رد 
والأهمية مو�شوع �جلمعيات �لتعاونية 
وبعد  �مل��ج��ت��م��ع،  خ���دم���ة  ودوره�������ا يف 
�لت�شاور مع بع�س من �أع�شاء �ملجل�س 
�ل��وط��ن��ي �الإحت������ادي، ت��ق��دم��ت بطلب 
لت�شكيل �للجنة �ملوؤقتة ومناق�شة هذ� 
�ملو�شوع �لهام، و �شوف يعر�س �لطلب 
ع��ل��ى �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الإحت�����ادي يف 
�شمن  �ملو�شوع  لبحث  �ل��ي��وم  جل�شته 

�لقانون  ك���ال���ت���ايل:  حم�����ددة  حم�����اور 
1976م  ل�شنة   13 رق���م  �الحت����ادي 
يف ���ش��اأن �جل��م��ع��ي��ات �ل��ت��ع��اون��ي��ة. دور 
على  و�لتفتي�س  �ل��رق��اب��ة  يف  �ل�����وز�رة 
ن�����ش��اط �جل��م��ع��ي��ات �ل��ت��ع��اون��ي��ة مب��ا يف 
وح�شاباتها،  و�أعمالها  �أ�شعارها  ذل��ك 
دور وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية يف ن�شر 
باحلركة  و�لنهو�س  �لتعاوين  �لوعي 
�لتعاونية ودعمها، �ملز�يا و�لت�شهيالت 

�ملقدمة للجمعيات �لتعاونية.
علي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ع�شو  و�أردف 
�شوف  �للجنة  ب���اأن  �لنعيمي،  عي�شى 

�ل�شيفية  �لعطلة  بعد  عملها  تبا�شر 
ويف �أق����رب وق���ت مم��ك��ن، و�ل��ل��ق��اء مع 
�الأط��ر�ف ذ�ت �لعالقة وذل��ك الإعد�د 
�للجنة  تو�شيات  م��ع  مف�شل  تقرير 
كما  �أع����اله،  �مل��ذك��ورة  للمحاور  وف��ق��ا 
يف  �لهام  �ملو�شوع  هذ�  مناق�شة  �شيتم 
بح�شور  �الإحت����ادي  �لوطني  �ملجل�س 
بالتو�شيات  للخروج  �ملعنية  �ل��وزي��رة 
�جلمعيات  ق���ط���اع  ل���دع���م  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
�ل���ت���ع���اون���ي���ة مم����ا ����ش���وف مي���ك���ن هذ� 
باأ�شعار  �ل�����ش��ل��ع  ت���اأم���ني  م���ن  �ل��ق��ط��اع 

منا�شبة ملحدودي �لدخل.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لقا�شمي  �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر  �أدى �شمو 
ويل ع��ه��د ر�أ������س �خل��ي��م��ة و�ل�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
�لقا�شمي رئي�س د�ئرة �الأر��شي و�المالك ظهر �م�س 
�شالة �جلنازة على جثمان �ملغفور لها باإذن �هلل تعاىل 
و�ل�����دة ���ش��ع��ي��د وع��ل��ي وحم��م��د ���ش��امل �مل�����ش��اف��ري �لتي 

�جلنازة  �شالة  �أدى  كما  تعاىل  �هلل  رحمة  �إىل  �إنتقلت 
مبنطقة  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  م�شجد  يف 
�خلر�ن يف ر�أ�س �خليمة عدد من �ملو�طنني و�ملقيمني 
وقدم �شموه و�ملعزون و�جب �لعز�ء و�ملو��شاة �إىل �أجنال 
بو��شع رحمته  يتغمدها  �أن  �هلل  د�عيا  وذويها  �لفقيدة 
و�أن ي�شكنها ف�شيح جناته و�أن يلهم �آلها وذويها �ل�شرب 

و�ل�شلو�ن. 

•• اأبوظبي -وام:

على  �ل�شتار  �ملدنية  �أبوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �أ�شدلت 
115 �شخ�شا من �الأقارب  نز�ع على ق�شمة مر�ث بني 
ث���الث عائالت  �أج��ي��ال م��ن  ل��ث��الث��ة  و�الأن�����ش��ب��اء ينتمون 
�أن قام �أحد �ملتخا�شمني ب�شر�ء  ومت حفظ �لق�شية بعد 
�مل��ت��ق��ا���ش��ني. ويف تفا�شيل  �حل�����ش��ة حم��ل �خل���الف ب��ني 
�أ�شقاء  �أربعة  �لورثة وهم  �الأول من  �لق�شية كان �جليل 
قد ورثو� مبنى جتاريا نقلوه بدورهم �إىل �أبنائهم.. وكان 
�أحد �لورثة قد رفع ق�شية �أمام حمكمة �أبوظبي �ملدنية 
معلنا رغبته يف بيع ح�شته يف �ملر�ث وهي �لرغبة �لتي 
بيع  ع��دم  �أ���ش��رو� على  �لذين  �لورثة  بقية  ت�شادمت مع 
�ملبنى وبعد �أن تعذر �ل�شلح يف �لتوجيه و�مل�شاحلة بد�أت 
عدة  �لتد�ول  وتوقف  �لق�شية.  نظر  �البتد�ئية  �ملحكمة 
�ملحكمة  �ملتخا�شمني وكانت  ب�شبب وفاة عدد من  مر�ت 

الإدخ���ال  ل��ل��م��ت��ويف  �إرث  ح�شر  ع��م��ل  م���رة  ك��ل  يف  تنتظر 
ورثته كخ�شوم جدد يف �لق�شية مما ت�شبب يف �إطالة �أمد 
�لتقا�شي وزيادة عدد �خل�شوم �لذين يرتتب على �ملحكمة 
يف  �لق�شية  و�إنتهت  خ�شما..   115 �إىل  معهم  �لتعامل 
�لنز�ع  مو�شوع  �ملبنى  ببيع  باحلكم  �البتد�ئية  �ملحكمة 
يف �ملز�د �لعلني. لكن باقي �لورثة رف�شو� �حلكم وطعنو� 
عليه باال�شتئناف حيث و��شل كل من �لطرفني �الإ�شر�ر 
على موقفه و��شطرت �ملحكمة �إىل تاأجيل نظر �لق�شية 
�أك��رث م��ن م��رة ب�شبب ح��دوث وف��ي��ات ب��ني �ل��ورث��ة وعمل 
ح�شر �إرث يف كل مرة و�إدخال ورثة �ملتويف كخ�شوم. ويف 
�جلل�شة �الأخرة �لتي عقدت نهاية �الأ�شبوع �ملا�شي �أبدى 
�لر�غب  �خل�شم  ح�شة  ب�شر�ء  رغبته  �ملتخا�شمني  �أح��د 
درهم  مليون  مببلغ  �حل�شة  ثمن  حتديد  ومت  بال�شر�ء 
مت دفعها خالل �جلل�شة و�أعلن يف نهاية �جلل�شة �شقوط 

�لدعوى.

•• عجمان ـ حممد بدير 

�أم�س  بالدم �شباح  �ملدين بعجمان حملة للتربع  �لعامة للدفاع  نظمت �الد�رة 
مبقر �الد�رة وذلك بالتعاون مع مركز خدمات نقل �لدم بال�شارقة، حيث بلغ 

عدد �ملتربعني )23( من موظفي �الد�رة ومتعامليها و�شركائها.
وقال �شعادة �لعميد �شالح �شعيد �ملطرو�شي � مدير عام �الإد�رة �لعامة للدفاع 
�ملدين ،عجمان �أن تنظيم �حلملة ياأتي �مياناً من �الد�رة �لعامة للدفاع �ملدين 
�ملجتمعية  �ملبادر�ت  �مل�شاهمة يف  �لعمل �خلري و�حلر�س على  بعجمان بدور 
وتوعية  وتثقيف  �إل��ي��ه  �ملحتاجني  حياة  �ن��ق��اذ  يف  ت�شهم  �أن  �شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي 

�جلمهور باأهمية �لتربع بالدم الإنقاذ �ملر�شى.
�أن  وم��وؤك��د�   ، م�شتمر  ب�شكل  بالدم  �لتربع  حمالت  تنظم  �الد�رة  �ن  مو�شحا 
�لدفاع  رج��ال  مهمات  م��ن  ��شيل  ج��زء  فيها  و�مل�شاركة  ب��ال��دم  �ل��ت��ربع  حمالت 

�ملدين حيث �أن عملهم جزء ال يتجز�أ من م�شاعدة �الأفر�د .
�أ�شار �شعادته �ىل مدى �لفو�ئد �ل�شحية �لتي تعود على �ملتربع و�شحته،  كما 
هذ� �ىل جانب �ن �لتربع بالدم مطلب ديني ووطني ووظيفي، وموؤكد� �أن ثقافة 
�لتربع بالدم و�لعمل �خلري ب�شكل عام �أ�شبحت متاأ�شلة يف �ملجتمع �المار�تي 
من خالل تكاتف كافة �جلهات و�فر�د �ملجتمع يف �مل�شاركة بكافة �عمال �خلر 

�لتي من �شانها �أن تزيد �لود و�لرت�حم بني �جلميع. 
توليد  مر�كز  ويحفز  �لدموية  �ل��دورة  ين�شط  بالدم  �لتربع  �ن  بالذكر  جدير 
�لدم باجل�شم ويقوي جهاز �ملناعة وي�شحب �حلديد �لز�ئد باجل�شم الن زيادته 
توؤدي �إىل خطر �الإ�شابة باجللطات �لدموية ، بجانب �نه قبيل عملية �لتربع 
يتم قيا�س �شغط �لدم وقيا�س نب�س �لقلب ، كما يتم عمل فحو�شات بعد �لتربع 

للتاأكد من عدم وجود �أي �أنو�ع لالأمر��س �أو �لفرو�شات لدي �ملتربع.

•• عجمان ـ الفجر 

���ش��ه��د ق�����ش��م �ل��ه��ن��د���ش��ة �مل��ع��م��اري��ة يف 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  جامعة عجمان 
��شت�شافة عدد من �الأ�شاتذة و�خلرب�ء 
�ملعماريني يف دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية 
�أعمال  تقييم  بهدف  وذل��ك  �مل��ت��ح��دة، 
و��شتمرت  �ل��ك��ل��ي��ة.   طلبة  وم�����ش��اري��ع 
مد�ر  على  و�لتقييم  �الإط���الع  �أع��م��ال 
ث��الث��ة �أي�����ام، مت ف��ي��ه��ا ����ش��ت�����ش��اف��ة ما 
12 م��ه��ن��د���س م��ع��م��اري من  ي���ق���ارب 
خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���دول���ة ح��ي��ث يقوم 
على  �أعمالهم  و�شرح  بعر�س  �لطلبة 
جل��ن��ة �ل��ت��ق��ي��ي��م، �ل��ت��ي ب���دوره���ا تقوم 
مبا  و�قرت�حاتها  مالحظاتها  باإبد�ء 
يفيد يف تطوير �مل�شاريع وك�شف نقاط 
و�إب������ر�ز �جلو�نب  و�ل�����ش��ع��ف،  �خل��ل��ل 
�الإي���ج���اب���ي���ة و�الإب����د�ع����ي����ة ف��ي��ه��ا. ويف 
ت�شريح للمهند�س �أحمد بوخ�س، �أحد 
�أع�شاء جلنة �لتقييم، موؤ�ش�س وكبر 
�أركاإدينتتي،  ���ش��رك��ة  يف  �مل��ع��م��اري��ني 

�أو���ش��ح �أن �مل�����ش��ت��وى �ل���ذي ظ��ه��ر فيه 
�ملنهج  فعالية  م���دى  يعك�س  �لطلبة 
�شرورة  على  و�أك��د  للكلية،  �لتعليمي 
على ممار�شة �لطلبة ملا يتلقونه على 
�أ�شو�ر  د�خ���ل  ���ش��و�ًء  �ل��در����ش��ة  مقاعد 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �أو  �جلامعة 
�جلامعة  دور  ثمن  كما  �خل��ا���ش��ة،  �أو 
�الإبد�عية  �الأفكار  �إقامة مثل هذه  يف 
بالفائدة  تعود  و�لتي  �لطلبة  لتقييم 

�ملهند�س  وع��رب  �لطرفيني.  كال  على 
�لتقييم  جلنة  ع�شو  علي،  �آل  �أح��م��د 
�أرك��ي��ت��ك�����س، عن  �إك�����س  ورئ��ي�����س �شركة 
�أد�ء  على  �مللحوظ  بالتطور  �إعجابه 
حيث  مل�شاريعهم،  طرحهم  يف  �لطلبة 
�أو�شح �أن زيار�ته �لتقيمية كانت على 
مد�ر �لف�شل �لدر��شي �ملن�شرم، و�شدد 
على �أهمية ��شتخد�م �لو�شائل �لتقنية 
ب���اأول  �أوال  �ال���ش��ط��الع  يف  �حل��دي��ث��ة 

�أه��م ما تو�شل له علم �لهند�شة  على 
�ملعمارية. و�أكد �لدكتور جهاد عو�س، 
�أن  �مل��ع��م��اري��ة،  �لهند�شة  ق�شم  رئي�س 
�لكلية  ياأتي �شمن خطة  هذ� �حلدث 
نظريا  �لتعليمي  بامل�شتوى  لالرتقاء 
ي�شاعدهم  مبا  �لطلبة،  ل��دى  وعمليا 
على تطوير �ملهار�ت �الأ�شا�شية �ملهمة 
و�ال�شتفادة  �لعمل  �شوق  �إىل  للولوج 

من خمتلف �خلرب�ت.

توقيع مذكرة تفاهم بني الح�شان اخلريية و�شركة بيئة

علي النعيمي يطلب ت�شكيل جلنة موؤقتة ملناق�شة �شيا�شة وزارة ال�شوؤون الجتماعية يف �شاأن اجلمعيات التعاونية

ويل عهد راأ�س اخليمة يوؤدي �شالة اجلنازة على 
جثمان والدة �شعيد وعلي وحممد امل�شافري 

نزاع بني 115 �شخ�شا على ق�شمة مرياث ينتهي بال�شلح يف حمكمة ال�شتئناف

حملة للتربع بالدم بالإدارة العامة للدفاع املدين بعجمان

ق�شم الهند�شة املعمارية يف جامعة عجمان ي�شت�شيف عددًا من اخلرباء املعماريني

موا�شالت الإمارات تكرم املوظفني املتميزين بالغربيةموا�شفات ت�شارك الأطفال احتفالتهم مبنت�شف �شعبان

•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة �لطرق و�ملو��شالت بدبي عن �إغالق جزئي لنفق �ل�شندغة نهاية 
�أعمال �ل�شيانة مع ��شتمر�ر حركة �ملركبات من ديرة  �الأ�شبوع �جلاري ب�شبب 

�إىل بر دبي و�لعك�س.
و�لطرق  �مل���رور  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �شالح  حممد  نبيل  �ملهند�س  وق��ال 
باالإنابة �نه �شتتم �أعمال �ل�شيانة على مرحلتني يرتتب عليهما �إغالق �لنفق 
�أح��د �الجت��اه��ات وحت��وي��ل حركة �ل�شر �إىل �الجت���اه �الآخ���ر يف ك��ل مرحلة  يف 
�حلركة  ��شتمر�رية  �شمان  على  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة  حر�س  ..م��وؤك��د� 
�ملرورية من ديرة �إىل بر دبي و�لعك�س . و�أو�شح �أنه �شيتم �إغالق �أحد �جتاهي 
�لنفق ومبا�شرة �لعمل به وحتويل حركة �ل�شر �إىل �الجتاه �الآخر �لذي �شيتم 
جتهيزه ال�شتيعاب �حلركة �ملتوقفة ب�شبب �ل�شيانة. و�أ�شاف �إن �ملرحلة �الأوىل 
من �أعمال �ل�شيانة �شتكون نهاية �الأ�شبوع �جلاري يف �الجتاه �لقادم من بر دبي 
�إىل ديرة �لذي �شيتم �إغالقه يف 28 يونيو �جلاري بعد منت�شف ليل �خلمي�س 
يونيو   30 �الأح���د  �شباح  م��ن  �خلام�شة  �ل�شاعة  وحتى  �جلمعة  ي��وم  ..���ش��ب��اح 
�شي�شمح  �ل��ذي  �لنفق  �الأخ��ر من  �الجت��اه  �إىل  �ملركبات  ..و�شيتم حتويل م�شار 

مبرور �ملركبات يف �الجتاهني بحيث يخ�ش�س م�شار و�حد لكل �جتاه.

طرق دبي تعلن عن اإغالق جزئي موؤقت 
لنفق ال�شندغة لأعمال ال�شيانة
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العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/510 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حممد �بر�هيم علي حممد �جلن�شية: �المار�ت    وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
وزينة  لتلميع  �مليد�ن  )زهرة  �لتجاري  �ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  يف 
�ل�سيار�ت ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
)51160( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:عبد�هلل 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  �الم����ار�ت  �جلن�شية:  �خل��م��ري  ح�شن  علي  ح�شن 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان  

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/484 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وطلب  �الم���ار�ت  �جلن�شية:  �لطاهري  يو�شف  �بر�هيم  علي  ح�شن 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )مطعم وكافترييا 
�ساجدة  ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
)57840( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل :��شحاق �شافعي 
عبد�لرحمن �لكمايل ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان  

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/517 ك.ع.غ
�لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/حمد  باد�رة  �لكاتب �لعدل  �نا   تقدم �يل 
�ل�شيدة: مليكة باحدة �جلن�شية:  �ملرزوقي �جلن�شية: �المار�ت  �بر�هيم  �شالح عبد�هلل 
�لتجاري  �ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  �مل��غ��رب 
)نو�ل �لناع�س لتجارة �ملالب�س �جلاهزة/ذ.م.م  ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية 
و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )57376( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة 
بعجمان �ىل  :حمد �بر�هيم حممد �بر�هيم �لزرعوين �جلن�شية: �الم��ار�ت مبو�فقة: 
بعجمان  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �مل��غ��رب    �جلن�شية:  �لناع�س  ن��و�ل 
��شبوعني من تاريخ  �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء  �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان  

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/501 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
عبد�هلل �شرور �شعيد �حل�شري �لنعيمي �جلن�شية: �المار�ت     وطلب �لت�شديق 
)تي.��س.�ي.  �ل��ت��ج��اري  �ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة   ) �ل�سيار�ت  غيار  قطع  لتجارة 
و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )37624( �مللف  رقم  حتت  عجمان  يف 
ليكن  �الم����ار�ت   �جلن�شية:  �جتبي  بالعور  غ��دي��ر  مطر  :نا�شر  �ىل   بعجمان 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان  

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/200 ك.ع.غ
�لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/�يوب  �لكاتب �لعدل باد�رة  �نا   تقدم �يل 
�ل�شو�رب �لعو�شي �جلن�شية: �الم��ار�ت �ىل: كوناتو بيديكايل  �بو  �بر�هيم حممد علي 
:ف�شخ  يت�شمن  �لتوقيع يف حمرر  على  �لت�شديق  �لهند  وطلب  �جلن�شية:  �حمد عمر 
عقد �شر�كة وت�شفية يف �ال�شم �لتجاري )�بو �ل�سو�رب لتجارة �لدو�ت �لكهربائية 
/ذ.م.م( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )31833( 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان  

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/445 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�حمد �شيف عبد�هلل مقيلي �ملهري �جلن�شية: �الم��ار�ت وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )مطعم وكافترييا ملبار  
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )48104( 
حمد  عمر  �شامل  :عمر  �ىل   بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل 
�ل�شقطري �جلن�شية: �المار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان  

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/226 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وط��ل��ب  �الم����ار�ت  �جلن�شية:  �حل��م��ادي  �مل���رز�  ع��ب��د�هلل  يو�شف 
دبي  �سماء  )�سالون  �لتجاري  �ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
للحالقة  ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
)54813( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيدة:فاطمة 
يو�شف عبد�هلل �ملرز� �حلمادي �جلن�شية: �المار�ت   ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان  

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1506   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعي/ حممد باكو مياه ليت يو�شب علي �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  ماجيك  حديقة 
�لعامة  للمقاوالت  ماجيك  حديقة    / �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/5
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1622   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

�شنابل  �شبع  باك�شتان مدعي عليه:  مدعي/ رحمن جول بر نبي �جلن�شية: 
للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
�ملطلوب �عالنه /�شبع �شنابل للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�الثنني �ملو�فق 2013/7/1 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1197   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �كون  م�شلم  ح�شن  مف�شل  مدعي/ 
�المار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  �لعاملية  جاالك�شي 
�لعاملية  /جاالك�شي  �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/1
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/716   جت كل  - م ت- ب- اأ ظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ د�ر �لتمويل �س م ع �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �شيخة حممد عبد�هلل 
�رملته و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 106558 
ب�شفتها  �جلمحي  �شامل  �شعيد  /حنان  �عالنه  �ملطلوب  قانونية  فائدة   %12+ درهم 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �المار�ت  عنو�نه:  �رملته �جلن�شية: 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/14 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: حتدي �مل�ستقبل للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(.
�ل�شبا  ن��د  ب��ن ط���ر�ف )موؤ�ش�شة  ���ش��امل  ه��الل  A103 ملك  رق��م  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب 
رقم  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  ر��شد  ميناء  دب��ي-  بر  للعقار�ت( 
�لرخ�شة: 583019  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 81873 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/5/01 و�ملوثق 
�أو  لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/01 وعلى من لديه �أي �عرت��س 
لتدقيق �حل�سابات   �ل�سرق �لو�سط  مكتب  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
�ملطينة هاتف:  دي����رة-  �ل��ق��ي��زي-  ع��ل��ي  ب��ن  �شعيد وحم��م��د  م��ل��ك  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب 
2727319 04 فاك�س/2727348 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: جمعة �جلافلة لل�سيانة �لعامة و�لديكور  )�س.ذ.م.م(.
�ل��ع��ن��و�ن: حم��ل رق��م 5 ملك حممد خمي�س �جل��اف��ل��ة  ب��ر دب���ي- �ل��ك��ر�م��ة  �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    522798 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   69246 �لتجاري: 
�لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/6/05 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/6/05 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �يه 
�ي �م  لتدقيق �حل�سابات  �لعنو�ن: مكتب رقم 130 ملك حممد خمي�س �جلافلة- 
كافة  معه  04 م�شطحباً  ف��اك�����س/3371102   04  3371110 هاتف:  �لكر�مة  دب��ي-  بر 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ مكتب �ل�سرق �لو�سط لتدقيق �حل�سابات  
�ملطينة  دي����رة-  �ل��ق��ي��زي-  ع��ل��ي  ب��ن  �شعيد وحم��م��د  م��ل��ك  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب 
هاتف: 2727319 04 فاك�س/2727348 04   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  حتدي 
�مل�ستقبل للتجارة �لعامة  )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2013/5/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/1  
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ �يه �ي �م  لتدقيق �حل�سابات
  �لعنو�ن: مكتب رقم 130 ملك حممد خمي�س �جلافلة- بر دبي- �لكر�مة هاتف: 
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  04  مبوجب هذ�  ف��اك�����س/3371102   04  3371110
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية جمعة �جلافلة لل�سيانة 
�لعامة و�لــديــكــور    )�ــــس.ذ.م.م( وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب���ي بتاريخ 
2013/6/5 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/5  وعلى من لديه 
�أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن 
�ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/696    جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�ملولدي  بن  �لطاهر  بوكالة  و�حلد�دة  للخر�طة  �شحادة  يو�شف  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�جلال�شي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: ور�شة بن �حمد لت�شليح �ل�شيار�ت ميثلها /

عبد�لرحمن �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 30200 درهم 
�جلن�شية:  /عبد�لرحمن  ميثلها  �ل�شيار�ت  لت�شليح  �حمد  بن  ور�شة  �عالنه/  �ملطلوب 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/27 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 

قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/303   جت جز - م ت- ب- اأ ظ

ق�شر  عليه:  مدعي  �الردن  �جلن�شية:  ه�شي�س  م�شطفى  عدنان  عالء  مدعى/ 
�لتجارية ميثلها/�يهاب حممد �شامي وتامر حممد �شامي و��شرف  �لورد للو�شاطة 
�جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 1500 درهم    �ملطلوب �عالنه 
�شامي  �شامي وتامر حممد  �لتجارية ميثلها/�يهاب حممد  �لورد للو�شاطة  / ق�شر 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  و��شرف �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/1 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي  فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية    �ملحكمة   - �البتد�ئية 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/212   مد جز - م ر- ب- اأ ظ

باك�شتان مدعي عليه: طريق  مدعى/ �شد�قت علي �شفد�ر علي �جلن�شية: 
مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  عمر  حممد  ميثلها/  �لعامة  للنقليات  �لقمر 
�لدعوى: مطالبة مالية 9000 درهم �ملطلوب �عالنه / طريق �لقمر للنقليات 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  عمر  حممد  ميثلها/  �لعامة 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/1
�لق�شاء  �بوظبي �البتد�ئية - بد�ئرة  ب� حمكمة  �لد�ئرة �الوىل  �مام  �شباحاً 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/16   جت كل  - م ر- ب-  ظ ف

عبد�هلل  عليه:  مدعي  �شوريا    �جلن�شية:  حمد  عبد�هلل  ح�شني  مدعى/ 
خمي�س ماجد �ملزروعي �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: ف�شخ �شر�كة 
�ملزروعي �جلن�شية:  / عبد�هلل خمي�س ماجد  �عالنه  �ملطلوب  وكيل خدمات 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  
لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/7/1 موعد�  �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.0 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لظفرة �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/361   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

مدعى/ معاذ �ل�شديق �ملبارك عبد�ل�شالم �جلن�شية: �ل�شود�ن مدعي عليه: 
�حمد عادل �المني جيالين �جلن�شية: �ل�شود�ن  مو�شوع �لدعوى: �ملطالبة 
مببلغ 3.250 +الب توت تو�شيبا و�شعره 2500 درهم  �ملطلوب �عالنه / �حمد 
�ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �ل�شود�ن  عنو�نه:  عادل �المني جيالين �جلن�شية: 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/30 
�شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لق�شاء     �لكائنة بد�ئرة  �بوظبي �البتد�ئية -  ب� حمكمة  �لد�ئرة �الوىل  �مام 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2021   جت كل  - م ت- ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  علي  �ل  عبد�لو�حد  عبد�للطيف  مدعى/ 
ماريانا ماثهي �جلن�شية: جنوب �فريقيا مو�شوع �لدعوى: ندب خربة    �ملطلوب 
�عالنه / ماريانا ماثهي �جلن�شية: جنوب �فريقيا    عنو�نه: بالن�شر)نرفق 
لكم ن�شخة من تقرير �خلربة �ملودع للرد و�لتعقيب �ن �ردمت ذلك( حيث �ن 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/6/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة  �شباحاً 
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع  �لتجارية مبع�شكر 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/732   جت جز  - م ر- ب- ع ن

عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  م  م  �س  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  مدعى/ 
�لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان   �جلن�شية:  ��شلم  حممد  ��شلم  ندمي  حممد 
مطالبة مالية 30799.54 درهم   �ملطلوب �عالنه /حممد ندمي ��شلم حممد 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية:  ��شلم 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/6/26 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/280 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
 : �شده  �ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:  ع  م  �س  للتاأمني  �خلزنة  �شركة  �لتنفيذ/  طالب 
�شعادة  �عالنه:  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  �لبلو�شي  �حمد  �بر�هيم  �ملا�س  ح�شني 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لبلو�شي  �حمد  �بر�هيم  �ملا�س 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1609 جت  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/22 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ -�لعني �لكائنة 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �ل�شد�د مبلغ 35400 
درهم + 4% فائدة قانونية �شنوية من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية حتى �ل�شد�د �لتام + 
500 درهم �تعاب حماماة + 1416 درهم ر�شوم �لدعوى + 1600 درهم م�شاريف �العالن 

بالن�شر + 771 درهم ر�شوم �لتنفيذ، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/280 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
 : �شده  �ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:  ع  م  �س  للتاأمني  �خلزنة  �شركة  �لتنفيذ/  طالب 
ح�شني  �عالنه:  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  �لبلو�شي  �حمد  �بر�هيم  �ملا�س  ح�شني 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لبلو�شي  �حمد  �بر�هيم  �ملا�س 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1609 جت  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/22 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ -�لعني �لكائنة 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �ل�شد�د مبلغ 35400 
درهم + 4% فائدة قانونية �شنوية من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية حتى �ل�شد�د �لتام + 
500 درهم �تعاب حماماة + 1416 درهم ر�شوم �لدعوى + 1600 درهم م�شاريف �العالن 

بالن�شر + 771 درهم ر�شوم �لتنفيذ، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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�علنت �ل�شرطة �لربيطانية �ن قنبلة �شغرة بد�ئية �ل�شنع �نفجرت 
�جلمعة قرب م�شجد يف برمنغهام بو�شط �نكلرت� من دون �ن ت�شفر 

عن ��شابات �و ��شر�ر، م�شرة �ىل �نها فتحت حتقيقا يف �حلادث.
يف  دفعها  �لقنبلة مم��ا  ل��ه��ذه  �شظايا  على  �ل��ع��ث��ور  مت  �ن��ه  و����ش��اف��ت 
�جر�ء �حرت�زي �ىل �خالء نحو 150 �شخ�شا من م�شاكنهم لب�شع 

�شاعات.
و�كدت �شرطة وي�شت ميدالندز �ن �شكان �ملنطقة �ملحيطة مب�شجد 
�شمعو�  بانهم  �ف���ادو�  برمنغهام  ب�شمال  و�ل�����ش��ال  مدينة  يف  عائ�شة 
ما  �ن  �ل�شرطة  قنبلة.و�و�شحت  �نفجار  دوي  ي�شبه  دوي��ا  �جلمعة 
م�شاعدة  وق��ال��ت  �مل�شلمة  �جلالية  ي�شتهدف  �ج��ر�م��ي  عمل  ح�شل 
�جلد.  حممل  على  �لق�شية  ه��ذه  ناأخذ  نحن  رون  ���ش��ارون  �ملفو�س 
�لتابعة  �ل��وح��د�ت  ك��ل  م��ن  طلبت  لقد  و��شافت  ج��ار  حتقيق  هناك 
لنا �لتحقيق يف �حل��ادث، مبا فيها وحدة مكافحة �الره��اب يف و�شت 

ميدالندز �لتي �شياأتي خرب�ء منها لالن�شمام �ىل �لتحقيق.

�لرئي�س  �أن  �م�س  �شريف،  ن��و�ز  �لباك�شتاين،  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أع��ل��ن 
�خليانة  بتهمة  �شيحاكم  م�شّرف،  برويز  �ملتقاعد،  �جل��ر�ل  �ل�شابق 
�لعظمى. وقال �شريف، �أمام �جلمعية �لوطنية بالربملان �لباك�شتاين، 
بتهمة  �لعليا  �ملحكمة  يف  م�شرف  �شد  ق�شية  �شرتفع  حكومته  �إن 
�خليانة �لعظمى ب�شبب جتاوزه �لد�شتور مرتني، �الأوىل يف ت�شرين 
�الأول �أكتوبر 1999 حني قام بحل �حلكومة، و�لثانية، يف ت�شرين 
باالإقامة  �لعليا  �ملحاكم  ق�شاة  و�شع  حني   2007 نوفمرب  �لثاين 

�جلربية وفر�س حالة �لطو�رئ يف �لبالد.
ميد�نيا �علنت �ل�شرطة �لباك�شتانية �ن م�شلحني على در�جة نارية 
ق��ت��ل��و� �م�����س م�����ش��وؤوال ك��ب��ر� يف �ل�����ش��رط��ة و���ش��ائ��ق��ه يف ���ش��م��ال غرب 
باك�شتان. وتعر�س هذ� �ل�شابط �لذي يعمل يف �د�رة �ملرور الطالق 
�لنار عندما كان يغادر منزله يف �شعد �باد �ملنطقة �ل�شكنية �لو�قعة 
�ل�شرطة خالد حميد حمد�ين  �مل�شوؤول يف  و�كد  بي�شاور.  يف مدينة 

وقائد �ل�شرطة �ملحلية �ر�شاد خان مقتل �ل�شابط و�شائقه.
وقال حمد�ين من �ملبكر جد� ك�شف من قتلهم ، مو�شحا �ن �ل�شرطة 
ت�شكل هدفا للنا�شطني وتقع بي�شاور عا�شمة والية خيرب بختونخو� 
على خط �جلبهة يف حركة �لتمرد �لتي تخو�شها حركة طالبان منذ 
ذ�ت��ي حيث  �ل��ذي يتمتع بحكم  �لقبلي  �شبع �شنو�ت وح��دود �حل��ز�م 
ت�شن �لطائر�ت بدون طيار �المركية هجمات على نا�شطي طالبان 

وتنظيم �لقاعدة.

طائر�ته  �إح���دى  �أن  �الإث��ن��ني،  �م�س  �لفيليبيني،  �جل��و  �شالح  �أع��ل��ن 
ب��االو�ن وعلى متنها طيار�ن ال يز�ل م�شرهما  حتطمت مبقاطعة 

جمهواًل.
�جلو  ���ش��الح  با�شم  �مل��ت��ح��دث  ع��ن  فيليبينية،  �إع���الم  و���ش��ائ��ل  ونقلت 
برونكو   10 يف  �أو  ط��ائ��رة  �إن  ق��ول��ه  �أوك������ول،  ميغيل  �ل��ك��ول��ون��ي��ل، 
�ملا�شية، حتطمت بعد �نطالقها من  �لليلة  �لتي �ختفت  �لع�شكرية 

مطار جزيرة بورتو برين�شي�شا يف مقاطعة باالو�ن.
على  �ل�شو�حل عرثت  للبحرية وخفر  �لتابعة  �لبحث  فرق  وع��رثت 
حطام �لطائرة �شباح �ليوم، فيما ال تز�ل هذه �لفرق تو��شل عمليات 
�شيادين  مب�شاعدة  �ل��ط��ائ��رة  م��ن  على  ك��ان��ا  ط��ي��اري��ن  ع��ن  �لبحث 
حمليني وك��ان��ت �ل��ط��ائ��رة و�ح����دة م��ن �ث��ن��ت��ني ك��ان��ا يف رح��ل��ة ليلية 

�الأحد.

عوا�شم

لندن

مانيال

ا�سالم اباد

حتذير من تغيري اإ�شرائيل 
مناهج التعليم يف القد�س 

•• القاهرة-وكاالت:

تغير  ي�شتهدف  �إ�شر�ئيلي  خمطط  م��ن  �لعربية  �ل���دول  جامعة  ح���ذرت 
مناهج �لتعليم �لفل�شطينية خا�شة يف �لقد�س �ل�شريف، م�شرة �إىل �أن ذلك 
و�إدخال  �لعربية  �لتعليم  نظم  عن  فل�شطني  �أبناء  الإبعاد  يهدف  �ملخطط 
�لرتبوية  �ل�����ش��وؤون  جمل�س  �ج��ت��م��اع  �أم���ام  كلمته  ويف  �إ�شر�ئيلية.  مناهج 
الأبناء فل�شطني، قال �ل�شفر حممد �شبيح �الأمني �لعام �مل�شاعد للجامعة 
متعن  �إ�شر�ئيل  �إن  �ملحتلة،  �لعربية  و�الأر����ش��ي  فل�شطني  ل�شوؤون  �لعربية 
�لعمل يف �شيا�شة خطرة لتغير مناهج �لتعليم �لفل�شطينية لتبعدها عن 
بع�س  وحذف  �إ�شر�ئيلية  مناهج  و�إدخ��ال  �لعربية  �لتعليم  بنظم  �رتباطها 
و�ألقى  �لفل�شطيني.  �ل�شعب  وتر�ث  بتاريخ  �خلا�شة  و�ملو�شوعات  �لق�شايا 
�شبيح هذه �لكلمة نيابة عن �الأمني �لعام للجامعة �لعربية نبيل �لعربي 
وذلك يف �الجتماع �لذي ح�شرته وفود من م�شر ولبنان و�حتاد �جلامعات 
�لعربية  و�ملنظمة  و�لثقافة  و�لعلوم  �الإ�شالمية للرتبية  و�ملنظمة  �لعربية 
�ملحاوالت  لهذه  �لت�شدي  ���ش��رورة  �أك��د  حيث  و�لعلوم،  و�لثقافة  للرتبية 
�لعربية  �ملناهج  على  و�حل��ف��اظ  �لقد�س  يف  للطالب  م��د�ر���س  توفر  ع��رب 
�شبيح  و�أ���ش��اف  غ��زة.  قطاع  ع��ن  �حل�شار  ورف��ع  �لفل�شطيني  �ملعلم  ودع��م 
خطرة،  ق�شية  �لر�هن  �لوقت  يف  يو�جهون  �لفل�شطينيني  �لالجئني  �أن 
خا�شة نتيجة �الأح��د�ث يف �شوريا �ل�شقيقة، وقال �إن هذ� �لو�شع �خلطر 
ي�شتوجب  �ل��ذي  �الأم��ر  تعليمية،  �شنة  فل�شطني  �أبناء  من  جيال  يفقد  قد 
وقفة جادة، م�شر� �إىل ما �أكده �الأمني �لعام للجامعة من �شرورة حتييد 
�لفل�شطينيني يف �شوريا عن هذ� �ل�شر�ع. و�شدد على �أن حماية �لالجئني 
لهم  توفر  و�أن  ��شتثناء،  دون  �الأط���ر�ف  كافة  من  مطلوبة  �لفل�شطينيني 
�حلماية بعيد� عن هذ� �ل�شر�ع �لد�مي، وهو ما يتطلب حتركا مع �الأمم 
�ملتحدة و�ل�شلطة �لفل�شطينية و�لدول �لعربية وكل من له عالقة باأطر�ف 
�ل�شر�ع حتى نحمي �لالجئني �لفل�شطينيني من هذ� �خلطر �لد�هم على 
كيانهم وتهجرهم مما يوؤثر على ق�شيتهم . يذكر �أن �لدورة �حلالية من 
�جتماعات جمل�س �ل�شوؤون �لرتبوية الأبناء فل�شطني تنعقد على مدى �شتة 
�أيام وتبحث يف �لعملية �لرتبوية �لتعليمية باالأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة 

و�ملمار�شات �الإ�شر�ئيلية �شدها مبا يف ذلك حماوالت تهويد �لقد�س.

رئي�س �لربملان �لفل�سطيني يعترب �لإطاحة بالأ�سد �أولوية 

الأنروا تتوقع نزوح 10 اآلف لجئ فل�شطيني من �شوريا

�لرب�دعي ي�سف �خلطاب �لديني �مل�سري باملقزز

الحتقان ال�شيا�شي يهدد با�شتعال العنف يف م�شر
�لوقود و�نقطاعا متكرر� للكهرباء 
و�رتفاعا يف ��شعار �ل�شلع �ال�شا�شية 
بلغ  �ل���ذي  �لت�شخم  زي���ادة  نتيجة 
م��ع��دل��ه �ل�����ش��ن��وي يف �ي���ار-م���اي���و 

�ملا�شي 8،2 باملئة.
 15 جمعها  مت��رد  ح��رك��ة  و�علنت 
�لثقة  ل�����ش��ح��ب  ����ش��ت��م��ارة  م��ل��ي��ون 
موؤيديها  �ن  و�عتربت  مر�شي  من 
يزيدون بذلك عن عدد �مل�شريني 
للرئي�س  ����ش��و�ت��ه��م  �ع��ط��و�  �ل��ت��ي 
قبل  �لرئا�شة  �نتخابات  يف  مر�شي 

عام )13 مليون �شوت(.
لكن �لرئي�س �ل�شابق ملجل�س �لدولة 
�مل�شري حممد حامد، قال لوكالة 
توقيعات  ج��م��ع  �ن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
للرئي�س  م�����وؤي�����دة  �و  م���ع���ار����ش���ة 
�لز�مي  ق��ان��وين  �ث��ر  �ي  لها  لي�س 
كالهما ميثالن �شغطا �شيا�شيا ال 
مترد  حركة  موؤ�ش�س  ويقول  �ك��رث 
��ش�شنا  حممود بدر لفر�ن�س بر�س 
مترد بعد �ن ف�شل مر�شي �شيا�شيا 
ف�شله  وبعد  و�جتماعيا  و�قت�شاديا 

يف حتقيق �هد�ف �لثورة .
زمالوؤه  با�شر  فيما  ب��در  و����ش��اف 
ت�����وق�����ي�����ع�����ات مت����������رد من  ج�����م�����ع 
مو�طنني يف �ملرتو مترد مل تخلق 
موجود  �ال�شتقطاب  �ال�شتقطاب. 
ق��ب��ل مت���رد ب��ك��ث��ر. مت���رد جمعت 
ووحدت كل �طياف �مل�شريني خلف 

فكرة ��شقاط مر�شي .
وي���ق���ول �ل���ت���اج���ر ����ش��م��اع��ي��ل عمر 
�النتخابات  يف  ملر�شي  �شوتت  �ن��ا 

�ملعار�س  �أد�ن  ذل����ك،  غ�����ش��ون  يف 
�م�س  �ل���رب�دع���ي،  �مل�����ش��ري حممد 
�الثنني، قتل 4 من �ل�شيعة جنوب 
دين،  مت�شدِّ �أي����دي  ع��ل��ى  �ل��ق��اه��رة 
معترب�ً �أن �حلادث نتيجة خلطاب 
ز وق�����ال رئ��ي�����س حزب  دي���ن���ي م���ق���زِّ
�الإنقاذ  ج��ب��ه��ة  من�شق  �ل��د���ش��ت��ور، 
للمعار�شة  جت��م��ع  �أك���رب  �ل��وط��ن��ي 
ح�شابه  ع���رب  م�����ش��ر،  يف  �مل���دن���ي���ة 
�الجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
و�شحل  قتل  �إن  �م�س  فجر  تويرت 
�مل�����ش��ري��ني ب�����ش��ب��ب ع��ق��ي��دت��ه��م هو 
ز  ُمقزِّ ديني  خلطاب  ب�شعة  نتيجة 

ُترك لي�شتفحل .
�مل�شرية  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  ودع���ا 
حيال  حا�شمة  خطو�ت  �تخاذ  �إىل 
م���ا تبقى  ن��ف��ق��د  �أن  ق��ب��ل  �حل�����ادث 
دون  مت�شدِّ وك����ان  �إن�����ش��ان��ي��ت��ن��ا  م���ن 
ه��اج��م��و�، م���ن���ازل ع���ائ���الت تعتنق 
�أبو  ز�وي���ة  بقرية  �ل�شيعي  �مل��ذه��ب 
�لُنمُر�س  �أبو  ملدينة  �لتابعة  ِم�شلَّم 
ج���ن���وب �ل���ق���اه���رة، م���ا �أ����ش���ف���ر عن 
و�إ���ش��اب��ة عدد  �أ���ش��خ��ا���س   4 مقتل 
�أن ت�شل ت�شكيالت من  كبر، قبل 
قو�ت �الأمن �ملركزي وتتمركز عند 

مد�خل �لقرية.

م��ر���ش��ي وت���ويل �جل��ي�����س �حل��ك��م �و 
ميكن  ال  ��شالمية  فا�شية  تكري�س 
معار�شتها يف حال ف�شلت �ملعار�شة 

يف ��شقاط �لرئي�س .
يف �ملقابل، �لتفت �لقوى �ال�شالمية 
جترد  حملة  ح��ول  ملر�شي  �مل��وؤي��دة 
له  م��وؤي��دة  توقيعات  جتمع  و�ل��ت��ي 
�لرئي�س  ���ش��رع��ي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اك��ي��د 
�الر�س  على  تنت�شر  مل  كانت  و�ن 
�نت�شار مترد مقت�شرة على  بنف�س 

جتمعات �ال�شالميني.

مترد  على  وقعت  لكنني  �لرئا�شية 
، معرب�  ب��وع��وده لنا  الن��ه مل يفي 
ب��ذل��ك ع��ن �الح��ب��اط �ل���ذي ي�شعر 
�د�ء  من  �مل�شريني  من  �لعديد  به 
�ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري يف ع��ام��ه �الول 
�شيناريو  عن  مترد  حركة  و�علنت 
يف  يتمثل  ملر�شي  ��شقاطها  يعقب 
�لد�شتورية  �ملحكمة  رئي�س  ت��ويل 
وت�شكيل  م��ع  �ل��ب��الد  رئا�شة  �لعليا 
حكومة تكنوقر�ط تتويل �ل�شلطة 
رئا�شية  �ن��ت��خ��اب��ات  �ج�����ر�ء  حل���ني 

م���ب���ك���رة. وي��خ�����ش��ى حم��ل��ل��ون من 
�ملعار�شة  ت���ظ���اه���ر�ت  ت�������وؤدي  �ن 
�ملعار�شني  ب��ني  ع��ن��ف  �ع��م��ال  �ىل 

و�ملوؤيدين ملر�شي.
وقال �حمد عبد ربه ��شتاذ �لعلوم 
�ذ�  �لقاهرة  جامعة  يف  �ل�شيا�شية 
نهاية  �ل���ب���الد  ف��و���ش��ى يف  ح��دث��ت 
�ل�شهر �جلاري فان ذلك قد يكون 

�يذ�نا بنهاية �لدميوقر�طية .
وت�����وق�����ع يف ه�������ذه �حل�����ال�����ة �ح����د 
����ش���ي���ن���اري���وه���ني وه����م����ا �����ش���ق���اط 

•• بغداد-ا ف ب:

�الول  �لنائب  �ل�شهيل  ق�شي  ق��دم 
�لعر�قي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  لرئي�س 
)�لربملان(، و�لع�شو بارز يف �لتيار 
للمجل�س،  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه  �ل�������ش���دري 
بارز  ب��رمل��اين  م�شدر  �ف���اد  ح�شبما 
�لعر�قي  �ل����ربمل����ان  م���ق���رر  وق������ال 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  �خل��ال��دي  حممد 
بر�س �ن نائب رئي�س �لربملان ق�شي 
�ل�شهيل قدم ��شتقالة ر�شمية �م�س 

��شامة  �ل��ربمل��ان  رئي�س  �ىل  �الح��د 
�لنجيفي و��شاف �نه �شيتم عر�س 
�ال���ش��ت��ق��ال��ة ل��ل��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ي��ه��ا يف 

جل�شة �لربملان �ال�شبوع �ملقبل .
وح����ول دو�ع����ي �ال���ش��ت��ق��ال��ة �كتفى 
ال�شباب  �ن���ه���ا  ب��ال��ق��ول  �خل���ال���دي 
�لوهاب  عبد  ق�شي  وت��وىل  خا�شة 
�الول  ن���ائ���ب  م��ن�����ش��ب  �ل�����ش��ه��ي��ل، 
ل��رئ��ي�����س �ل����ربمل����ان �ل���ع���ر�ق���ي بعد 
 ،2010 ع��ام  �النتخابية  �ل����دورة 
عن �لتيار �ل�شدري �لذي يتزعمه 

مقتدى  �ل�����ش��ي��ع��ي  �ل����دي����ن  رج�����ل 
�لتيار  م�����ش��در يف  و�ك����د  �ل�����ش��در. 
ر�ف�شا  �ل�شهيل  ��شتقالة  �ل�شدري 
ونا�شد  �كرث  تفا�شيل  عن  �لك�شف 
�لبي�شاء  �لوطنية  �لكتلة  لل  بيان 
�ل�شهيل  �لربملانية،  �لكتل  �ح��دى 
و��شار  �ال���ش��ت��ق��ال��ة  ع���ن  ب��ال��ع��دول 
�شخ�شية  �ل�شهيل  �ن  �ىل  �ل��ب��ي��ان 
معتدلة ولعب دور قوي يف حلحلة 
�لعديد من �مل�شاكل لكونه �شخ�شية 

مقبولة من جميع �الطر�ف.

القنيدي: احلكومة واملوؤمتر يعرقالن اجلي�س الليبي قنديل يدين مقتل 4 على خلفية طائفية قرب القاهرة
�أع��رب عن رف�شة  �ل�شنني. كما  �لتي ظللت م�شر ملئات 
�ل��ق��اط��ع خل��ط��اب �ل��ك��ر�ه��ي��ة و�ل��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى �لعنف 
و�إثارة �لنعر�ت �لطائفية �لغريبة عن �ملجتمع �مل�شري 
. وقتل �ربعة م�شريني من �ل�شيعة يف قرية مبحافظة 
�جليزة على يد جمع م�شحون �شدهم. ومتت حما�شرة 
�ملنزل �لذي �جتمع فيه �ل�شيعة من قبل �شكان يعار�شون 

وجود هذه �القلية وطلبو� منهم مغادرة �ملكان.
�ملنزل من  �ل�شيعة �المتثال متت مهاجمة  و�ز�ء رف�س 
جمع من مئات �ال�شخا�س وقتلو� �ربعة منهم و��شابو� 
عدد� �آخر بجروح. وي�شكل �ل�شيعة �قل من و�حد باملئة 

من �شكان م�شر �لذين يتبع �غلبهم �ملذهب �ل�شني.

•• القاهرة-ا ف ب:

ندد رئي�س �لوزر�ء �مل�شري ه�شام قنديل �م�س بالهجوم 
�لقاهرة  ق���رب  ق��ري��ة  يف  �شيعة  م�شريني  ع��ل��ى  �لب�شع 
و�لذي �دى �ىل مقتل �ربعة منهم. وجاء يف بيان ملكتبه 
�لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  قنديل،  ه�شام  �لدكتور  يدين 
ب�شدة �حلادث �لب�شع �لذي حدث يف قرية �أبو �لنمر�س 
مبحافظة �جليزة و�أ�شفر عن مقتل �أربعة من �ملو�طنني 
�جلرمية  ه��ذه  �أن  و�ع��ت��رب  �لبيان  و����ش��اف   . �مل�شريني 
�ل��ن��ك��ر�ء ت��ت��ع��ار���س م��ع م��ب��ادئ وت��ع��ال��ي��م ك��ل �ل�شر�ئع 
�ل�شمحة  �لدينية  �لطبيعة  م��ع  وتتناق�س  �ل�شماوية، 

نائب رئي�س الربملان العراقي ي�شتقيل 

وقلب �لق�شية �لفل�شطينية، وزو�ل 
ب��د�ي��ة �لطريق  �ل��دك��ت��ات��وري��ة ه��و 
�لفل�شطينية  �ل��ق�����ش��ي��ة  الن��ت�����ش��ار 

ورفعة �شاأنها.
و�أ�شاف ق�شية فل�شطني على ر�أ�س 
�مل�����ش��ل��م��ني د�ئما  �ل��ع��ل��م��اء  �أج���ن���دة 
و�أب����د�، لكن يف ح��ال ن��زف �ل���دم يف 
�شوريا فاإن هناك عن�شر �شغط ملح 
ينادي �مل�شلمني الأن يوقفو� �شالل 
�لدم �لذي ميار�شه �لنظام �ل�شوري 
وفقه  �شوريا،  يف  �شعبنا  �أب��ن��اء  �شد 
�الأول���وي���ات ي��ف��ر���س �ل��ت��اأك��ي��د على 
وقف �شالل �لدم ل�شعب ينزف منذ 
عقود طويلة حتت �لنظام �ل�شوري 

�مل�شتبد و�لظامل .

•• عمان-اجلزائر-يو بي اأي:

�ملتحدة  �الأمم  وك����ال����ة  ت���وق���ع���ت 
الإغ������اث������ة وت�������ش���غ���ي���ل �ل���الج���ئ���ني 
�الأردن،  �الأون������رو�  �لفل�شطينيني 
�م�س حدوث تدفق كبر لالجئني 
�لفل�شطينيني من �شوريا، و�أ�شارت 
باململكة  ي�شل  قد  عددهم  �أن  �إىل 

�إىل 10 �آالف الجئ.
وقالت �الأونرو� يف تقرير ن�شر على 
�إحتمالية  �أن  موقعها �الإلكرتوين، 
لالجئني  ك���ب���ر  ت����دف����ق  ح�������دوث 
�لذين  �شوريا  م��ن  �لفل�شطينيني 
يعلقون  �لذين  �أو  �الأردن  يدخلون 
ميكن  ال  �حل����������دود  ط�������ول  ع����ل����ى 

��شتبعادها.
بحلول  �أن����ه  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ش���ار 
 2013 �حل�������ايل  �ل�����ع�����ام  ن���ه���اي���ة 
�لالجئني  ع��دد  يرتفع  �أن  يتوقع 
�لفل�شطينيني من �شوريا يف �الأردن 
�آالف،   10 �إىل  6700 الجئ  من 
يتم  �آخ����ري����ن   200 ج���ان���ب  �إىل 
�شتي  ���ش��اي��رب  مبخيم  �ح��ت��ج��ازه��م 
 ، �ل��ب��الد  �شمال  �ل��رم��ث��ا  مدينة  يف 

�إ�شافة �إىل 200 الجئ �شوري.
�ملنتظم  غ��ر  �ل��و���ش��ع  �أن  و�أو����ش���ح 
لالجئني �لفل�شطينيني من �شوريا 
من  يعانون  �إن��ه��م  يعني  �الأردن  يف 

درجة كبرة من �إنعد�م �الأمن.
�الأردنية  �حل��ك��وم��ة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�أع��ل��ن��ت ب���د�ي���ة �ل���ع���ام �حل����ايل عن 
����ش���ي���ا����ش���ة ت���ق�������ش���ي ب����ع����دم دخ�����ول 
من  يهربون  �لذين  �لفل�شطينيني 

�لنز�ع يف �شوريا.
لوكالة  �ل�����ع�����ام  �مل����ف����و�����س  وك�������ان 

ي�شكلون  ب��اأن��ه��م  �مل��ن��اط��ق  خمتلف 
ت���ه���دي���د� ل���الأم���ن . م���ن ج��ان��ب��ه ، 
�لت�شريعي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ق����ال 
يف  �ل���ب���ارز  ،�ل��ق��ي��ادي  �لفل�شطيني 
ح���رك���ة ح���م���ا����س ع���زي���ز دوي������ك �ن 
لالإطاحة  �ل�شورية  �ملعار�شة  دعم 
بات  �الأ���ش��د  ب�شار  �لرئي�س  بنظام 
�أي  على  تتقدم  م�شتعجلة  �أول��وي��ة 
�ن�شغال �آخر مبا يف ذلك �جلهاد يف 

فل�شطني.
ون�����ق�����ل�����ت �����ش����ح����ي����ف����ة �ل�����������ش�����روق 
�جل��ز�ئ��ري��ة ع��ن �ل��دوي��ك ق��ول��ه يف 
حديث ملر��شلها يف �ل�شفة �لغربية 
دكتاتوري  ن��ظ��ام  ب��ق��اء  �أن  �أع��ت��ق��د 
ن��ظ��ام �الأ����ش���د ه���و ط��ع��ن يف �شدر 

وت�شغيل  الإغ���اث���ة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�لالجئني �لفل�شطينيني �الأونرو� ، 
فيليبوغر�ند، �أعلن �أخر� �أنه دخل 
يف حو�ر �شريح مع وزير �خلارجية 
حل  الإي��ج��اد  ج��ودة  نا�شر  �الأردين 
�لفل�شطينيني  �ل��الج��ئ��ني  مل�شكلة 
و�ملتو�جدين  �شوريا  م��ن  �لفارين 

على �أر��شي �ململكة.
�لالجئني  ه���وؤالء  ن�شف  �إن  وق���ال 
م�����ش��ج��ل��ني يف ���ش��ج��الت �الأون�������رو� 
�إىل  ع������ادو�  وب���ال���ت���ايل  �الأردن  يف 
وج�����ود  �إىل  ول����ف����ت  م���ن���ط���ق���ت���ه���م 
خماوف من زيادة �أعد�د �لالجئني 
�لفل�شطينيني يف �الأردن ، مو�شحا 
�أن����ه ي��ن��ظ��ر ل���ه���وؤالء �ل��الج��ئ��ني يف 

ي�شار �ىل �ن �لعالقات بني حما�س 
و�لنظام �ل�شوري �شاءت بعد �ندالع 
�قفلت  ����ش���وري���ا،ح���ي���ث  يف  �الأزم�������ة 
�حل���رك���ة �ال���ش��الم��ي��ة م��ك��ات��ب��ه��ا يف 
����ش���وري���ا. وق����ال �ل���دوي���ك ن��ح��ن يف 
�لفل�شطيني  �لت�شريعي  �ملجل�س 
�ل�شوري  �ل�����ش��ع��ب  ن�����ش��ال  ن��ح��ي��ي 
من  و�لتخل�س  بحريته  �مل��ط��ال��ب 
رق نظام �ال�شتبد�د �لذي ر�ن على 
طويلة،  ع��ق��ود�  �ل�شعب  ه��ذ�  قلب 
�مر�أة  وال  طفل  ح��رم��ة  ي���ر�ع  ومل 
وال �شيخ، ومن ثم فاإن هذ� �لنظام 
�ل�شوري  و�ل�شعب  لل�شرعية،  فاقد 
�أن  يجب  �لتي  �الإر�دة  �شاحب  هو 
حُت�����رتم م���ن ق��ب��ل �جل��م��ي��ع، ومن 
ث���م ف��ن��ح��ن ن��ق��ف ب���ال حت��ف��ظ مع 
ين�شد  �لذي  �ل�شوري  �ل�شعب  �إر�دة 
�لنظام  م���ن  و�ل��ت��خ��ل�����س  �حل���ري���ة 

�لديكتاتوري .
وب�شاأن �لتدخل �خلارجي يف �شوريا 
�أن يكون  �إن �الأ���ش��ل  �ل��دوي��ك  ق��ال 
لكن  مرفو�شا،  خارجي  تدخل  �أي 
�لعمل على وقف نزيف �لدم و�جب 
�الأر�س،  على وجه  �إن�شان  كل  على 
و�مل�شلمون هم �أوىل �لنا�س بالدفاع 
�أبناء  �مل��ظ��ل��وم��ني م��ن  ع��ن ه����وؤالء 
ن��رى كل  �ل�����ش��وري، ونحن  �ل�شعب 
ي���وم ه���دم �ل��ب��ي��وت �ل���ذي ط���ال كل 
ح��ي وب��ي��ت يف ���ش��وري��ا م��ن �شمالها 
�إىل  ���ش��رق��ه��ا  وم����ن  ج��ن��وب��ه��ا،  �إىل 
المر�أة  ال  حرمة  يبق  ومل  غربها، 
ل�شجرة،  وال  ل�شيخ  وال  لطفل  وال 
وم��ن ثم ف��اإن �أول��وي��ة �لعمل يجب 
�لنازف  �لدم  �أن تكون وقف �شالل 

يف �شوريا .

اآراء ب�شاأن اأ�شباب 
ا�شتقالة احلمد اهلل 

•• رام اهلل-وكاالت:

خل�������س حم���ل���ل���ون و�أك�����ادمي�����ي�����ون 
يرون  ع��و�م��ل  جملة  فل�شطينيون 
�أنها عجلت با�شتقالة رئي�س �لوزر�ء 
�لفل�شطيني ر�مي �حلمد �هلل بعد 
�أ�شبوعني على توليه مهامه،  نحو 
�ملرجعيات  غ���ي���اب  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
�لوطنية  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وغ��ي��اب 

�ملوحدة و�ملجل�س �لت�شريعي.
�أح��ادي��ث منف�شلة  ه��وؤالء يف  ور�أى 
�أن هذه عو�مل �شاعدت على وجود 
�ل�شالحيات  لتنازع  خ�شبة  بيئة 
مم�����ا ي���ق�������ش���ر ع����م����ر �حل����ك����وم����ات 

�ملختلفة.
وقِبل �لرئي�س �لفل�شطيني حممود 
��شتقالة �حلمد �هلل  �الأح��د  عبا�س 
�ملا�شي،  �خل��م��ي�����س  ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
و�أوكل �إليه ت�شير �أعمال �حلكومة 
حكومة  رئ��ي�����س  تكليف  ح��ني  �إىل 

جديد.
�ملحا�شر  ي��رى  نظره،  وجهة  فمن 
ب����ج����ام����ع����ة �ل������ق������د�������س و�مل����ح����ل����ل 
رف���ي���ق عو�س  �أح����م����د  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
و�لرقابة  �مل���رج���ع���ي���ات  غ���ي���اب  �أن 
و�الإ�������ش������رت�ت������ي������ج������ي������ة �مل������وح������دة 
�ل�������ش���ام���ن���ة، وم�����ا ن���ت���ج ع��ن��ه��ا من 
عو�مل  كانت  لل�شالحيات،  تنازع 
ج���وه���ري���ة �أ����ش���ا����ش���ي���ة ���ش��اه��م��ت يف 

��شتقالة �حلمد �هلل.
موؤ�ش�شات  غ����ي����اب  �أن  وي���و����ش���ح 
منظمة �لتحرير �لفل�شطينية �أدى 
�إىل �شلل وجمود يف عمل �ملجال�س 
و�لت�شريعي  �ل���وط���ن���ي  �ل����ث����الث: 
و�ملركزي، وهي موؤ�ش�شات يفرت�س 
بني  �ل��ع��الق��ات  وتنظم  ت��ر�ق��ب  �أن 

خمتلف �أطر�ف �حلكومة.

•• طرابل�س-وكاالت:

قال رئي�س �أركان �جلي�س �لليبي �ملكلف �للو�ء �شامل �لقنيدي �إن تدخل 
�لليبي  �جلي�س  بناء  بعرقلة  يت�شببان  �لوطني  و�مل��وؤمت��ر  �حلكومة 
�لليبية  �ملوؤقتة  �أعلن رئي�س �حلكومة  ل�شالح جتاذبات حزبية، فيما 
�ملنقو�س م�شت�شار�  �ل�شابق يو�شف  �الأرك��ان  علي زيد�ن تعيني رئي�س 
ع�شكريا لديو�ن رئا�شة �ل��وزر�ء. وحتدث �لقنيدي عن وجود تدخل 
دون  �لوطني  و�مل��وؤمت��ر  �حلكومة  قبل  م��ن  �لليبي  �جلي�س  يف  كبر 
�لرجوع �إىل رئا�شة �الأركان، م�شيفا �أن �جلي�س قد مت تق�شيمه �إىل كتل 
و�أحز�ب ما جعله عر�شة للتجاذبات �ل�شيا�شية. وتابع رئي�س �الأركان 
و�إدخ��ال��ه��م يف نفق  �ل�شباط  ��شتقطاب  ي��ح��اول  ك��ل ح��زب  �إن  �ل��ق��ول 
مظلم ال ميكن �أن يخرجو� منه، م�شدد� على �أن �جلي�س لن ير�شى 

بهذ� ومطالبا �ل�شعب �لليبي مب�شاندته. ومن جهة �أخرى، قال علي 
زيد�ن �إنه عنّي يو�شف �ملنقو�س م�شت�شار� ملجل�س �لوزر�ء، م�شيفا �أنه 
و�أو�شح رئي�س  �لتعامل معه.  ير�ه �شخ�شا فعاال ومهما بعد جتربة 
مع  للتعاون  �ل��ف��رتة  ه��ذه  يف  بحاجة  حكومته  �أن  �ملوؤقتة  �حلكومة 
�أم�س �الأول  �أقيم  �ملنقو�س ملعاجلة بع�س �مللفات . ويف مو�شوع �آخر، 
�حتفال ر�شمي مبقر قاعدة معيتيقة �جلوية يف �لعا�شمة طر�بل�س 
مبنا�شبة ت�شليم �شرية �الإ�شناد �خلا�شة �الأوىل �لتابعة للجنة �الأمنية 
�لعليا بطر�بل�س �شجن �لقاعدة الإد�رة �ل�شرطة و�ل�شجون �لع�شكرية. 
�للجنة  ورئي�س  �لقنيدي  �الأرك���ان  رئي�س  من  كل  �الحتفال  وح�شر 
خطوة  �لت�شليم  �عترب  �ل��ذي  ب�شر  ها�شم  بطر�بل�س  �لعليا  �الأمنية 
باالأم�س  كانو�  �لذين  �لثو�ر �حلقيقيون  �إليها  وي�شعى  �لدولة  لبناء 

حماربني و�ليوم هم �أحد بناة هذ� �لوطن .

املعار�شة تفوز مبقعد كاهوزاك يف فرن�شا 
•• فيلنوف-ا ف ب:

�نتخابات جزئية جرت  ف��از مر�شح �الحت��اد من �ج��ل حركة �شعبية )مي��ني( يف 
�ملتطرف  �ليميني  �ال�شو�ت على خ�شمه  باملئة من  �الحد يف فرن�شا، ب53،75 
��شطر  �ل��ذي  �ل�شابق  �ال�شرت�كي  �ل��وزي��ر  ك��اه��وز�ك  �ل�شابق جل��روم  �ملعقل  يف 
لال�شتقالة بعدما �عرتف بامتالك ح�شاب �شري يف �خلارج. وعرب مر�شح �كرب 
�حز�ب �ملعار�شة جان لوي كو�شت ناخبي �لي�شار النهم �شوتو� لرت�شحينا ومل 
يختارو� نائبا من �جلبهة �لوطنية �لتي متثلت باتيان بو�شكيه كا�شاين. وح�شل 
مر�شح �ليمني �ملتطرف على 46،24 باملئة من �ال�شو�ت )فارق 2546 �شوتا من 
��شل 39 �لفا و645 ناخبا �دلو� با�شو�تهم(. وقد �عرتف بهزمية بطعم �لن�شر 
�ل��ذي تر�شح يف مو�جهة ك��اه��وز�ك يف  يف ه��ذ� �الق���رت�ع. وق��ال �لنائب �جلديد 
�نتخابات 2012 �ن تقدم �جلبهة �لوطنية ر�شالة موجهة �ىل �لطبقة �ل�شيا�شية 

وخ�شو�شا �ىل �ل�شيا�شة �القت�شادية للحكومة �ىل �دت �ىل خر�ب .

•• القاهرة-وكاالت:

�خ����و�ن م�شلمني  ����ش��ب��ح��ت  م�����ش��ر 
وم�شريني . هكذ� يلخ�س حممود 
بدر موؤ�ش�س حركة مترد �ملعار�شة 
�لرئي�س  ب��رح��ي��ل  ت��ط��ال��ب  �ل���ت���ي 
�ال���ش��الم��ي حم��م��د م��ر���ش��ي و�شط 
�النق�شام  ي����وؤدي  �ن  م��ن  خم����اوف 
�ع��م��ال عنف جديدة  �ىل  �مل��ت��ز�ي��د 
مترد  حركة  و�نطلقت  �ل��ب��الد.  يف 
�ملعار�شة للرئي�س مر�شي وجلماعة 
�الخو�ن �مل�شلمني �لتي ينتمي �ليها 
يف �يار-مايو �ملا�شي جلمع تو�قيع 
منه  �لثقة  ل�شحب  �ملو�طنني  م��ن 

و�جر�ء �نتخابات رئا�شية مبكرة.
ودعت �حلركة �لتي �لتفت �ملعار�شة 
�مل�شرية حولها ويف مقدمتها جبهة 
�النقاذ �لوطني، �ىل �لتظاهر �مام 
�ل��ث��الث��ني من  يف  �ل��رئ��ا���ش��ة  ق�شر 
مبنا�شبة  �جل��اري  حزير�ن-يونيو 
�ل�شلطة  ت��ول��ي��ه  ع��ل��ى  ع����ام  م����رور 
�طلقو�  �ل��ذي��ن  �ل�شباب  و��شتطاع 
دعوتهم  ي��ن�����ش��رو�  �ن  مت���رد  حملة 
يف خم��ت��ل��ف �ن���ح���اء �ل���ب���الد ب���دء� 
�لقرى  �مل��رتو وحتى  من حمطات 
�لقاهرة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ع��ن  �ل��ب��ع��ي��دة 
و�برزت �حلركة ت�شاعد �الحتقان 

بني موؤيدي �لرئي�س ومعار�شيه.
وج������اءت دع�����وة ح���رك���ة مت����رد �ىل 
�ملبكرة  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة  �الن���ت���خ���اب���ات 
يف وق������ت ت���ف���اق���م���ت ف���ي���ه �الزم������ة 
�الق��ت�����ش��ادي��ة م��ا �ن��ع��ك�����س ���ش��ح��ا يف 
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العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/569  جتاري كلي                  
�لفال�شي     حم��م��د  ن�شيب  ح��رق��و���س  �شيخة  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س 
م ع نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/6/20 
�ل�شيد �خلبر  ب��ورود تقرير  �ع��اله. �خطاركم  يف �لدعوى �ملذكورة 
�مل��ن��ت��دب يف �ل���دع���وى وق����د حت�����ددت ج��ل�����ش��ة ي����وم �الث���ن���ني �ملو�فق 
للتعقيب   ch2E.21 بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2012/7/15

على �لتقرير. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/479  جتاري كلي                                  

حمل  جمهول  ذ.م.م  �لبناء-  ملقاوالت  �شبت  بن  �شركة   -1/ �ملدخل  �خل�شم  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / حممد جعفر حممد �لزرعوين   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بعزل مديري �شركة بن �شبت ملقاوالت �لبناء ) ذ.م.م( وتعني 
�ملدعي مدير� لها الد�رة �ل�شركة بذ�ت �ل�شالحيات �ملمنوحة لهما بعقد �لتعديل 
�مل��وؤرخ 2009/2/10 و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت لها 
 ch1C.15 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/9 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/645  جتاري كلي                                  
�فانتي ه��ول��دجن ليمتد  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن  �مل��دع��ى عليه /1-  �ىل 
�ملدعي / حممد �شعيد دملوك بن عمان �ملهري وميثله: نبيه �حمد بدر  قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالتكافل و�لت�شامن 
مببلغ )4.410.000 درهم( و�لفائدة �لتاخرية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 12% �عتبار� 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�الت��ع��اب.  وح��ددت لها جل�شة يوم  تاريخ �ال�شتحقاق  من 
فانت  لذ�   ch1C.15 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/7/2 �ملو�فق  �لثالثاء 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/179  عقاري كلي                                  

�ىل �ملدعى عليهما/1- ب�شت هومز �الم��ار�ت �لعقارية )�س م  ح ( 2- بار�مونت 
ريل �شتيت )�س.ذ.م.م( جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شاكيل ير رحمان  
�لطرفان  و�ع���ادة  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د 
للحالة �لتي كانا عليها قبل �لتعاقد و�لز�م �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�شامن 
�ملبلغ يف  ��شتالم  تاريخ  �شنويا من  بو�قع %9  و�لفائدة  دره��م(  مببلغ )261.901 
لها  وح��ددت  و�التعاب.   و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  2007/10/15 وحتى 
 ch1B.8 جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/11 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/861  جتاري كلي                                  
�ىل �ملدعى عليه/1- ر�ج برين نا�شكار جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �المار�ت 
�ق��ام عليك  قد  �ل�شنقيطي     �ل�شيد حممد  �����س.ذ.م.م( وميثله: جمال علي   ( جولد 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما �الوىل و�لثالثة بالت�شامن مببلغ 
حتى  �ل�شيك  ��شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لتجارية  و�لفائدة   ) دره��م   304.665(
�ل�شد�د �لتام و�لز�م �ملدعى عليهما �لثاين و�لثالثة بالت�شامن مببلغ ) 195.000 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب و�شمول �حلكم بالنفاذ.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد 
�ملو�فق 2013/7/14 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/285  جتاري جزئي                                 

�ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �حلا�شبيني  خالد  ح�شن  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�جلرمن     �بر�هيم  ��شماعيل  علي  وميثله:  ع  م  ���س  �ل��ه��الل  م�شرف   / �مل��دع��ي 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره 
�حلكم  و�شمول  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   84.101.34(
�ملو�فق 2013/7/14  يوم �الحد  لها جل�شة  �ملعجل بالكفالة.  وح��ددت  بالنفاذ 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.19 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/342   عقاري كلي                                   

�ىل �ملدعى عليه/1- �شميح عمر �كينكي   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شوز�ن ر�شول 
�كينكي وميثله: عبد�لعزيز عبد�هلل يو�شف حممد �لبلو�شي      قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
للجهات  �النتقال  وك��ذ�  �ملدعية  ح�شة  وق�شمة  وجتنيب  وف��رز  متخ�ش�س  خبر  بندب  �ملطالبة 
�لر�شمية ملعرفة قيمة �اليجار �لعلي للعني حمل �لدعوى و�لز�م �ملدعى عليه بتقدمي �شورة من 
عقود تاجر �ل�شقة حمل �لدعوى لتحديد قيمة �لريع �مل�شتحق للمدعية من تاريخ ت�شليمها يف 
2007/12/16 وحتى تاريخ �لف�شل يف �لدعوى بحكم نهائي و�لز�م �ملدعي عليه بتاأديته للمدعية 
عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  ق�شمتها  تعذر  �لعلني حال  باملز�د  �لدعوى  �لعني حمل  ببيع  �حلكم  مع 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/266  مدين جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- مهدي ح�شني �شميعي زفرقندي  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / منى �الن�شاري للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية- وميثله �ملحامية/ منى 
حممد ر�شا م�شيح �الن�شاري وميثله: منى حممد ر�شا �الن�شاري  قد �قام عليك 
مببلغ  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   28000( وق��دره 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/7 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/943  عقاري كلي                                      
�ىل �ملدعى عليه /1- �منيات بروبرتيز �شك�س ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ فينيموبايليار ��س �ر �ل قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد بني 
�طر�ف �لدعوى و�لز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )11957508 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لف �ئدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ملطالبة حتى  �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة 
يوم �الثنني �ملو�فق 2013/8/26 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
�شيكون  �الق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/795   جتاري كلي                                      
�ىل �ملدعى عليه /1- �ل�شيد حممود   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
جمال علي حممد ها�شم �ليا�شي- ب�شفته �ل�شريك �ملو�طن يف �شركة �ملجموعة 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �ال�شيوية خل��دم��ات  قد  �الوروب��ي��ة  �لدولية 
من  ��شمهم  وحم��و  عليه  �ملدعى  مع  �ل�شركة  وت�شفية  بحل  باحلكم  �ملطالبة 
�ل�شجل �لتجاري و�لرخ�شة �لتجارية و�لز�مهم بالر�شوم و�مل�شاريف. وحددت 
 ch1C.15 لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/198   جتاري كلي                                      
���س.ذ.م.م جمهول  للمقاوالت-  �لبد�ية  �شركة  �ملدخل /1-  �ىل �خل�شم 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / خالد علي ح�شني �لعامري  قد �قام عليك 
�لدعوى  �ل�شركة مو�شوع  وت�شفية  بحل  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/14 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1C.15 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
فان  تخلفك  حالة  �الق���ل.ويف  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/183   مدين جزئي                                        
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه   /1- حم��م��د ب��ه��ر�م دري ن���وك���ر�ين جم��ه��ول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / غلوم علي غلوم �شامل   قد �قام عليك �لدعوى 
درهم(   15000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف.    وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/1 
�و  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch2D.17 بالقاعة  8.30 �س  �ل�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
فان  تخلفك  حالة  �الق���ل.ويف  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/265   مدين جزئي                                        
�ىل �ملدعى عليه   /1- تيموفيفا �شفيتالنا جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �لبلو�شي   قد  / علي ح�شن حممد 
بالز�م �ملدعى عليها مبلغ وقدره )12000 درهم( وف�شخ �لعقد بينهما و�لر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف 
ch2D.17 لذ� فانت  �الثنني �ملو�فق 2013/7/8 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �الق��ل.ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/903   عقاري كلي                                          

�ىل �ملدعى عليه   /1- تنميات لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حممد مرز� حممد ح�شني فرقاين  قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالت�شديق على جلنة �لتحكيم 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليها  �مل��دع��ى  و�ل���ز�م  �ل��دع��وى،  بالئحة  �ملو�شح 
 2013/9/5 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/53  ا�ستئناف تظلم جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -ه�شام حممد �شوقي جمهول حمل �القامة مبا 
و�لتوزيع  و�لن�شر  للدعاية و�العالن  �مل�شتاأنف /�شركة ميديا بوك�س  �ن 
�س م م وميثله: �شمر حليم كنعان   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
لها  بتاريخ 2013/3/28 وحددت  بالدعوى رقم 2013/19 تظلم جتاري 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/7/10  جل�شه يوم �الربعاء 
قانونيا ويف حال  �و من ميثلكم  ch1A.4  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/586 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
بنغالدي�س      �جلن�شية:  �بويو�شف  �شياء �حلق حممد  �لتنفيذ/ حممد  طالب 
�ملنفذ �شده : �شيف �ال�شالم �هلل �ك �م موؤمن �ال�شالم �جلن�شية: بنغالدي�س     
�ملطلوب �عالنهما:1- �كم نور �ال�شالم موؤمن �ال�شالم 2- �شيف �ال�شالم �هلل 
�ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �ال�شالم  موؤمن  �م  �ك 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/915 
�ملو�فق 2013/7/15  جت جز- م ت- ب -�أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا  �لتنفيذ -�بوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/856   عقاري كلي                                          
�ىل �خل�شم �ملدخل /1- �لفارعة هومز    جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شنوبر �شليم �شليم �خرت وميثله: �شمرة عبدهلل علي قرقا�س   قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �حلكم بف�شخ �لعقد �ملوؤرخ 2007/9/6 بالز�م �ملدعى عليه 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  وق��دره )1.315.960  برد مببلغ  
�لتام.    �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحاق.  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة 
بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/7/7 �ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/429   عقاري كلي                                          

�ىل �ملدعى عليه   /1- رويف د�ون تاون ر�شيدين�س ليمتد جمهول حمل �القامة 
�لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  قد  �باهيمي  �ملدعي / خمتار حممد  �ن  مبا 
�ملطالبة بف�شخ �التفاق ب�شان �لوحدة 420 بي رويف رويال ريزدن�س و�لز�م �ملدعى 
عليها برد مبلغ )433000 درهم( �مل�شدد �ليها و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ �ال�شتحقاق و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت لها 
 ch1A.1 جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/8/29 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  �شور  مكلف  فانت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/50   عقاري كلي                                          
�ىل �ملدعى عليه   /1- رويف �شن�شري تاور ليمتد    جمهول حمل �القامة مبا 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  حمبوبي  حممد   / �مل��دع��ي  �ن 
بف�شخ عقد �شر�ء �لوحدة �ل�شكنية رقم )1615 ( و�ملوؤرخ يف 2007/12/26 و�لز�م 
�ملدعى عليها مببلغ وقدره )247356 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
تاريخ �شد�د �خر ق�شط يف 2008/7/18 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�شاعة 9.30 
�و من ميثلك قانونيا وعليك  ch1A.1 لذ� فانت مكلف �شور  بالقاعة  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/180   مدين جزئي                                            
�القامة  حمل  جمهول  بوياتي   من�شر  ح�شني  جمال   -1/ عليه    �ملدعى  �ىل 
مب��ا �ن �مل��دع��ي / ف��وال دي��ف��ى- و�ل���دة �مل��ت��ويف- ن��اك��ول ب��ر�ت��اب �شاهى  ق��د �قام 
درهم )مائة  �ملدعى عليهم مببلغ 100.000  �لز�م  �لدعوى ومو�شوعها  عليك 
�ملدعيني مع  ��شابت  �لتى  �ملادية و�الدبية  دره��م( كتعوي�س عن �ال�شر�ر  �لف 
�الحد  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/6/30 �ملو�فق 
�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
�يام على �الق��ل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/42   مدين كلي                                            
ذ.م.م      �لعامة  و�لنقليات  للمقاوالت  ن��اوي  ب��ن  �شركة   -1/ عليه    �مل��دع��ى  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / موؤ�ش�شة �ل��و����ش��ط مل��ق��اوالت �لطرق 
�لدعوى  عليك  �ق���ام  ق��د  �ه��ل��ي  علي  ع��م��اد جمعة ح�شني  ������س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه: 
بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبر  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/3 
�و من ميثلك  ch1C.15 لذ� فانت مكلف �شور  بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/790   عقاري كلي                                          
�ىل �ملدعى عليه   /1- دي��زرت درمي �نف�شتمنت�س ذ.م.م   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / رم�شان كرد�نوف وميثله: �شمرة عبد�هلل علي قرقا�س   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ ��شتمارة �حلجز �شند �لدعوى لالخالل بااللتز�مات �لعقدية 
�لو�رد  �التفاق  ن�شو�س  وخمالفة  �حلجز  با�شتمارة  �ل��و�ردة  �التفاق  ن�شو�س  وخمالفة 
با�شتماره �حلجز وخمالفه ن�شو�س قانون �ملعامالت �ملدنية �الحتادي رقم 5 ل�شنة 85 
و�لز�م �ملدعى عليها برد دفع مبلغ 365870.43 درهم وما يرتتب عليه من فو�ئد بو�قع 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام وبجميع �الحو�ل �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم 
و�مل�شاريف.    وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/21 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1A.1 لذ� فانت مكلف �شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/486   جتاري  كلي                                          

�بوبكر عبد�هلل   -2 ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ف  �شي  �ف  �آذر   -1/ عليهما   �ملدعى  �ىل 
و�ملخول  �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ف  �شي  �ف  �ذر  �شركة  مدير  ب�شفته  زر�ع  حممد 
بالتوقيع   جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حممد قا�شم ها�شمي �شيد ��شحاق 
���س.ذ.م.م( وميثله: �شمرة عبد�هلل علي  ب�شفته مدير �شركة قا�شم ها�شمي للتجارة ) 
قرقا�س  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن 
فو�ئد  من  عليه  يرتتب  وم��ا  دره��م(  مليون   )  1000000( وق��دره  مبلغ  بدفع  و�لتكافل 
يف  و�مل�شار  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحاقق  تاريخ  من   %12 بو�قع  تاخرية 
و�التعاب. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/2 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1C.15 لذ� فانت مكلف �شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/408  عقاري كلي                  
�لعقاري  و�لتطوير  لال�شتثمار  تنميات  �شركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
/ م�شعود موالها�شان  �ملدعي  �ن  �القامة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل 
كا�شاين وميثله: �شمرة عبد�هلل علي قرقا�س  نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/6/19 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبر  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
 11.00 �ل�شاعة  �ملو�فق 2012/7/3  �الربعاء  يوم  وقد حتددت جل�شة 

�شباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على �لتقرير. 
 رئي�ض ال�سعبة                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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كريي يريد تهدئة 
خماوف الهند ب�شاأن اأفغان�شتان 

•• نيودلهي-ا ف ب:

�لهند من  تهدئة خم��اوف  �المركي جون كري  وزي��ر �خلارجية  يحاول 
�الن�شحاب �ملربمج للقو�ت �المركية من �فغان�شتان، بدعوة �ىل دور �كرب 
�لهندي  �ل��وزر�ء  لنيودلهي يف �ملنطقة ويجري كري حمادثات مع رئي�س 

مامنوهان �شنغ ��شافة �ىل وزير �خلارجية �لهندي �شلمان خور�شيد.
وتاأتي زيارة �لوزير �المركي بعدما �علنت �لواليات �ملتحدة عن مفاو�شات 
قبل  قطر  يف  فتح  �ل��ذي  �حل��رك��ة  مكتب  بف�شل  طالبان  م��ع  مقبلة  �شالم 
�ملتمردين  عن  ممثلني  للقاء  بعد  م�شتعدة  لي�شت  �نها  و��شنطن  تقول  �ن 

�العد�ء �للدودين للهند.
و�شوله  ع���ن���د  �ل�����ق�����اه  خ����ط����اب  ويف 
وزير  �ك����د  �ل��ه��ن��دي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �ىل 
�لواليات  �ن  �الم���رك���ي  �خل��ارج��ي��ة 
�ملتحدة و�قعية جد� ب�شاأن �ل�شعوبات 
�لتو�شل  بان  و�ع��رتف  �فغان�شتان  يف 
�ىل �تفاق مع طالبان يحتاج �ىل وقت 
طويل على �الرجح وقال كري لنكن 
يجب  �شيا�شي  �ت��ف��اق  �ي  و����ش��ح��ني. 
بقطيعة بني  ب��ال�����ش��رورة  ي��رتج��م  �ن 
طالبان و)تنظيم( �لقاعدة، و�لتخلي 
عن �لعنف وقبول �لد�شتور �الفغاين 
كل  بحماية  يتعلق  م��ا  يف  وخ�شو�شا 

�الفغان من رجال ون�شاء .
و�كد �لوزير �المركي �ن �فغان�شتان يجب �ال ت�شبح جمدد� مالذ� لالرهاب 
�لدويل . ودعا كري �لذي و�شل �ىل نيودلهي قادما من قطر، �لهند �ىل 

�لقيام بدور رئي�شي يف �النتخابات �الفغانية �لتي �شتجري يف 2014.
ب���دور رئي�شي يف  ت��ق��وم  �ل��ع��امل ميكنها �ن  وق���ال �ن �ك��رب دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف 
�طار  وخلق  �النتخابي  نظامها  حت�شني  على  �الفغانية  �حلكومة  م�شاعدة 

م�شتقل وموثوق حلل �خلالفات .
�لرئي�س  �د�رة  �ن  �ل��زي��ارة  قبل  �لفيديو  ع��رب  ر���ش��ال��ة  �ك��د يف  ك��ري  وك���ان 
�لهند ت�شب يف م�شلحة �مركا  ق��وة  ب��ان  �وب��ام��ا توؤمن  ب��ار�ك  �الم��رك��ي 
ولي�س  نا�شئة،  كقوة  بالهند  ترحب  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �ن  وق��ال   . �لقومية 
ذلك فح�شب بل �نها تدعمها . و��شاف هذ� هو �لوقت �ملنا�شب لكي تتحدى 
�لرو�بط  تقوية  �ىل  �لتو�شل  �جل  من  نف�شيهما  و�لهند  �ملتحدة  �لواليات 

�مل�شرتكة بينهما و�لو�شول بال�شر�كة بيننا �ىل �ق�شاها .

الئتالف احلاكم واملعار�شة يعلنان الفوز باألبانيا الرئي�س ال�شيني يتعهد بخطوات اأ�شرع واأكرب يف جمال ا�شتك�شاف الف�شاء
•• تريانا-ا ف ب:

و�ئتالف  �ملنتهية واليته �شالح بري�شا  �ل��وزر�ء  رئي�س  بزعامة  �لبانيا  �الئتالف �حلاكم يف  �علن كل من 
�ملعار�شة بزعامة �ال�شرت�كي �يدي ر�ما ليل �الحد �الثنني فوزهما يف �النتخابات �لت�شريعية �لتي جرت 
�الحد. وقال زعيم �لي�شار �يدي ر�ما يف موؤمتر �شحايف يف تر�نا �مام عدد كبر من موؤيديه �لذين يرددون 
هتافات �لن�شر �ن �لنه�شة )��شم �ئتالف �ملعار�شة( فاز ومن جهته، �كد رئي�س �لوزر�ء �ملنتهية واليته وزعيم 
�لبانيا �الحد النتخاب  �نني و�ثق من فوزنا �لعظيم . وجرى �الق��رت�ع يف  حتالف �ليمني �شالح بري�شا 
برملان جديد بينما مل تنعقد �للجنة �النتخابية لغياب �الغلبية �لالزمة لتاأكيد �شالحية �النتخابات مما 
ميكن �ن يوؤدي �ىل �زمة �شيا�شية يف �لبالد ويوؤخر تقرب هذ� �لبلد �لو�قع يف منطقة �لبلقان من �الحتاد 
�الوروبي. وقتل نا�شط يف �ملعار�شة �لي�شارية قرب �حد مر�كز �القرت�ع. فقد �علنت �ل�شرطة �اللبانية مقتل 
�آخرين يف �طالق نار قرب �حد مر�كز �الق��رت�ع يف �لبانيا �لتي ت�شهد �ليوم �الحد  �شخ�س وجرح ثالثة 

�نتخابات ت�شريعية.

•• بكني-وام:

ق���ال �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ �إن 
يف  �أك���رب  خ��ط��و�ت  �شيتخذ  �ل�شيني  �ل�شعب 
حلم  �أن  معترب�  �لف�شاء  ��شتك�شاف  جم��ال 
�ل��ف�����ش��اء ه��و ج���زء م��ن �حل��ل��م �ل����ذي يجعل 
�ل�����ش��ني �أق����وى. و�أع����رب ���ش��ي خ���الل حديثه 
ل�����رو�د �ل��ف�����ش��اء ع��ل��ى م���ن وح�����دة �ملخترب 
حتياته  ع��ن  �م�����س  تيانقونغ1-  �ل��ف�����ش��ائ��ي 
���ش��رع��و� يف رحلة  �ل���ذي���ن  �ل��ث��الث��ة  ل���ل���رو�د 
ونقلت   .2013 ي��ون��ي��و   11 ي���وم  �ل��ف�����ش��اء 
وكالة �الأنباء �ل�شينية �شينخو� عن �لرئي�س 

لالأمة  �لف�شاء  حلم  يحملون  �ملهمة  ب��ه��ذه 
�ل�شيني  �ل�شعب  تطلعات  وميثلون  �ل�شينية 
 10 �شنت�شو-  ومهمة  �لف�شاء  ال�شتك�شاف 
ت����ه����دف الإج���������ر�ء م����زي����د م����ن �الخ����ت����ب����ار�ت 
ودعم  �الل��ت��ح��ام  لعملية  �مل�شممة  للتقنيات 
وكذلك  �ل��ف�����ش��اء  يف  �ل��ف�����ش��اء  رو�د  �إق���ام���ة 
ببناء  تتعلق  جديدة  تكنولوجيات  ��شتخد�م 
حمطة ف�شائية . يذكر �أن �شنت�شو- 10 هي 
لل�شني  �خلام�شة  �ملاأهولة  �لف�شائية  �ملركبة 
وتعد رحلتها �حلالية �أول رحلة ف�شاء بهدف 
�لف�شاء  برنامج  ب��دء  منذ  �لعلمي  �لتطبيق 

�ملاأهول للبالد يف عام 1992. 

�لف�شائي  للتحكم  بكني  قوله يف مركز  بينغ 
ل��ق��د ع��م��ل��ت��م وع�����ش��ت��م يف �ل��ف�����ش��اء مل���دة 13 
بالغا  �إهتماما  بكم  نهتم  جميعا  ونحن  يوما 
و�شت  ف�����ش��اء  رو�د   10 �ل�����ش��ني  و�أر����ش���ل���ت 
جناح  م��ن��ذ  �ل��ف�����ش��اء  �إىل  ف�شائية  م��رك��ب��ات 
�إىل  رحلته  يف  وي  يل  يانغ  ف�شاء  ر�ئ��د  �أول 
11 يونيو  2003. ويف يوم  �لف�شاء يف عام 
�لف�شائية  �ملركبة  �نطالق  من  �شاعات  قبل 
�ملاأهولة �شنت�شو- 10 ح�شر �لرئي�س �ل�شيني 
مر��شم �إطالق �ملركبة يف مركز جيوت�شيو�ن 
�شمال غربي  �ل�شناعية يف  �الأق��م��ار  الإط��الق 
�لقائمني  �لطاقم  �أع�شاء  �ن  موؤكد�  �ل�شني 

ت�شيف   ، �لعاملية  �ل��ق��وى  لعبة  يف 
جني هارمان، رئي�شة مركز وودرو 
ويل�شون، و يتم توظيفه الإحر�جنا 

و�إر�شال ر�شائل لنا .
حد  �إىل  �مل��ح��ل��ل��ني  بع�س  وي��ذه��ب 
�خلبر  يكن  مل  �إذ�  عما  �لت�شاوؤل 
 29 �الل����ك����رتون����ي����ات  �ل�������ش���اب يف 
ع����ام����ا ق����د مت �ل���ت���الع���ب ب����ه من 
�لبد�ية.  منذ  ومو�شكو  بكني  قبل 
�لقمة  ع�شّية  ج���اءت  ف��اع��رت�ف��ات��ه 

�لتي  �ل��ر���ش��م��ي��ة،  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة غ���ر 
�أوباما  ب��ني  كاليفورنيا  يف  ع��ق��دت 
�أظافر  قّلم  مّم��ا  بينغ،  ج��ني  و�شى 
مو�جهة  يف  �الأم���ري���ك���ي  �ل��رئ��ي�����س 
نربة  م��ن  وح���ّد  �ل�شيني،  ن��ظ��ره 
�لتج�ش�س  عملّيات  على  �حتجاجه 
�اللكرتوين �ل�شينية .  بعد �شفعة 
فان  ومو�شكو،  وبكني  كونغ  هونغ 
و��شنطن جمربة �الآن على �عتماد 
�للعب �لدفاعي، وحماولة �لتدخل 

لدى بلد�ن �أمريكا �لالتينية �لتي 
�شنودن،  م����الذ  ت���ك���ون  �أن  مي��ك��ن 
�أي�شا  ول���ك���ن  �الإك��������������و�دور،  م���ث���ل 
وز�رة  وكوبا. وقد حذرت  فنزويال 
�خلارجية �الأمريكية من �أّن �إدو�رد 
�رتكابه  �ج��ل  من  مطلوب  �شنودن 
جل���رمي���ة خ����ط����رة، وي���ج���ب عدم 
�ل�شفر  يف  باال�شتمر�ر  له  �ل�شماح 
�ل���دول���ي���ة. يذكر  ع��ل��ى �خل���ط���وط 
معلومات  بك�شف  ق��ام  ���ش��ن��ودن  �أّن 

خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ذ 5 ج�����و�ن �جل����اري 
ع��ن ج��م��ع وك��ال��ة �الأم����ن �لقومي 
�ملكاملات  ع��ن  معلومات  �الأم��ري��ك��ي 
�ملتحدة  �ل����والي����ات  يف  �ل��ه��ات��ف��ي��ة 
و�ت�شاالت الأجانب عرب �النرتنت. 
و�ل�ّشوؤ�ل، هل �شت�شتخدم �الإكو�دور 
�شنودن كورقة م�شاومة ومقاي�شة 
وت�شّنى  �للجوء  ح��ّق  منحه  م��ا  �إذ� 
�لو�شول  �ل���ّرّح���ال���ة  ل��ل��ج��ا���ش��و���س 

�إليها..؟

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

وقف �لعامل �أمام خليط من �شريط 
���ش��ي��ن��م��ائ��ي ع���ن �ل��ت��ج�����ش�����س و�آخ����ر 
ي��ت��اب��ع جمريات  وه����و  ك���وم���ي���دي، 
مذهلة ومليئة باالإثارة و�لت�شويق 
عن �لهروب �جلّوي للعميل �ل�شابق 
�الأمريكية  �مل��رك��زي��ة  ل��ل��م��خ��اب��ر�ت 

�إدو�رد �شنودن.
كانت �ل��ب��د�ي��ة م��ع م��غ��ادرت��ه هونغ 
ك���ون���غ ����ش���ّر� ب���اجت���اه رو����ش���ي���ا دون 
تاأ�شرة يف طائرة تابعة للخطوط 
�جل��وي��ة �ل��رو���ش��ي��ة �ي��روف��ل��وت، يف 
وقت كان �الأمريكان على ثقة من 
�لواليات  �إىل  ترحيله  �شيتم  �أن���ه 
منطقة  �إىل  و�شوله  ث��م  �مل��ت��ح��دة. 
�ل��ع��ب��ور يف م��ط��ار م��و���ش��ك��و، حيث 
�ل�شحفيني  م��ن  جم��م��وع��ة  ك��ان��ت 
ل��ك��ن دون ج�����دوى. ثم  ��ده  ت��رت���شّ
ل��ق��اءه م��ع دب��ل��وم��ا���ش��ي �ك�����و�دوري 
�خلارجية  وزي�����ر  �إع������الن  ت����اله   ،

ق��د طلب  �شنودن  �أن  �الإك�����و�دوري، 
و�نه  ب���الده  يف  �ل�شيا�شي  �ل��ل��ج��وء 
و�أخر�،  هناك.  �إىل  �ل�شفر  ينوي 
موؤ�ش�س  ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل��ع��ل��وم��ة 
منظمته  �أن  وم��ف��اده��ا  ويكيليك�س 
�لقانونية  �الإج�������������ر�ء�ت  رّت����ب����ت 

و�ل�شيا�شية لرحلة �شنودن.
خا�شة،  �أ�����ش����اجن  ج���ول���ي���ان  و�أك�������د 
م�����ش��اع��دت��ه ل��ل��ع��م��ي��ل �الأم���ري���ك���ي 
�ل�شابق يف ربط �الت�شال بال�شلطات 
وثيقة  م��ن  �الإك����و�دور ومتكينه  يف 
�لالجئني  ب��ت��ن��ّق��ل  خ��ا���ش��ة  ���ش��ف��ر 

�ل�شيا�شيني.
يف  الج���ئ  نف�شه  �أ����ش���اجن  �أّن  ي��ذك��ر 
�شفارة �الإكو�دور يف لندن هربا من 

طلب ت�شليم مقّدم من �ل�شويد.
�شنودن  �أّن ور�ء حمنة  ولكن يبدو 
�نطالق لعبة �شطرجن جيو�شيا�شية 
�لواليات  بني  �لكو�لي�س  يف  عاملية 
�مل���ت���ح���دة وجم���م���وع���ة م���ن �ل����دول 
�ملعار�س  �ملع�شكر  مت��ّث��ل  �أن  ت��ري��د 

رو�شيا �إىل مالذ �فرت��شي وفكري 
ال  �لذين  �أولئك  جلميع  وج�شدي 
ين�شجمون مع �لغرب ويرغبون يف 

مغادرته . 
�لكرملني دميرتي  با�شم  �ملتحدث 
�لرئي�س  يكون  �أن  نفى   ، بي�شكوف 
بعبور  ع���ل���م  ع���ل���ى  ك�����ان  �ل���رو����ش���ي 
مو�شكو.  ع��رب  �الأم��ري��ك��ي  �ل�����ش��اب 
�ال�شتخبار�ت  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  �أّم�����ا 
�إّنها  قالت  فقد  فين�شتاين،  دي��ان��ا 
 ، دور�  ل��ع��ب��ت  �ل�����ش��ني  �أّن  ت��ع��ت��ق��د 
ما  �شخ�شا  �أن  �ل��و����ش��ح  م��ن  و�ن���ه 
�شنودن  ه����روب  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ���ش��اع��د 
�ملحلل  ويلّخ�س   . كونغ  هونغ  من 
ب��رو���س ري���دل، �مل��وظ��ف �ل�شابق يف 
وكالة �ملخابر�ت �ملركزية و�لباحث 
باأّن  �حل��ال��ة  ب��روك��ي��ن��غ��ز،  معهد  يف 
جمرد  من  حتّولت  �شنودن  ق�شية 
�شيا�شية  م�شالة  �إىل  ق�شّية هروب 
�لكربى  �لقوى  بني  �ل��دّق��ة  عالية 
يف �لعامل. وقد �أ�شبح �ل�ّشاب بيدقا 

لها.  �شارعت و��شنطن، وقد �شعرت 
ب���االإذالل ج���ّر�ء ق��ر�ر ه��وجن كوجن 
باتهام  باملغادرة،  ل�شنودن  �ل�شماح 
�ملوظف  مب�شاعدة  ورو�شيا  �ل�شني 
�لقومي  �الأم���ن  وك��ال��ة  يف  �ل�شابق 
�الأمريكي، �ل��ذي ت��رى �ن��ه ما كان 
با�شتطاعته �الإفالت من �لرتحيل 

من دون م�شاعدتهما.
و�عترب �ل�شناتور �الأمريكي ت�شارلز 
ل�شبكة  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  رّد�  ���ش��وم��ر، 
�لرو�شي  �لرئي�س  �أن   ، �ن  �ن  �شي 
ق��د و�ف��ق على �الأرج���ح على عبور 
�شيرتّتب  مما  رو�شيا،  من  �شنودن 
�لعالقات  يف  وخيمة  عو�قب  عليه 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة. و�أ����ش���اف، ب��وت��ني يبدو 
�لع�شّي  و�شع  على  حري�شا  د�ئما 
يف عجالت �لواليات �ملتحدة �شو�ء 
يف �شورية �أو �إير�ن و�ليوم بالطبع 

مع �شنودن .
�لرو�شي  �ملحلل  ي��وؤك��د  جهته،  م��ن 
يتّم حتويل  �ن��ه  ترينني،  دمي��رتي 

حتليل �إخباري

اجلا�شو�س �شنودن يوا�شل رحلة الّتيه
بيدق يف لعبة �سطرجن جيو�سيا�سية كربى!

احلركة الحتجاجية يف الربازيل تلتقط اأنف�شاها 
•• ريو دي جانريو-ا ف ب:

�ف�شل  عامة  بخدمات  �ملطالبة  بالرب�زيل  �الحتجاجية  �حلركة  فقدت 
و�شد �لف�شاد من زخمها �الح لكنها تعد باعودة بقوة يف �لوقت �لذي تروج 
فيه ند�ء�ت عرب �شبكات �لتو��شل �الجتماع �ىل ��شر�ب عام يف �الول من 

متوز-يوليو �ملقبل.
وجرت م�شر�ت �شلمية �قرب �ىل نزهات عائلية يف نهاية ��شبوع تاريخي 

من �لتظاهر�ت �لكبرة �لتي تخللتها يف معظم �الحيان �عمال عنف.
على  �ل�شرطة  ح�شب  �شخ�س  �آالف  �ربعة  تظاهر�  جانرو  دي  ري��و  ويف 
�شاطىء كوباكابانا �ل�شهر الد�نة م�شروع ��شالح د�شتوري يق�شي بنزع 
�شالحية �لتحقيق من هيئات �لنيابة مما �شي�شجع بر�أي �ملتظاهرين على 

�فالت �لفا�شدين من �لعقاب.
وقال �ندر�شن لوي�س ر�بوزو )31 عاما( ��شتاذ �للغة �النكليزية �لذي كان 
�نه على �لرئي�شة ديلما رو�شيف بذل مزيد من �جلهود  يتظاهر يف ريو 

�شد �لف�شاد. �نها رمز لهذ� �لنظام .
وردد �ملتظاهرون �لذين يوؤيد 75 باملئة من �لرب�زيليني حركتهم نريد 

مزيد� من �ملال لل�شحة و�لتعليم .

هام�س  على  �حتجاجهم  �شخ�س عن   500 ح��و�ىل  فورتاليز�، عرب  ويف 
�لتي  �ل��ق��ار�ت  كاأ�س  �ط��ار  يف  ونيجريا  ��شبانيا  بني  �لقدم  لكرة  م��ب��ار�ة 
تعترب ن�شخة م�شغرة ملباريات كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم، �ملونديال �ملقرر 
2014 بالرب�زيل. ويعرب معظم �لرب�زيليني عن �حتجاجيهم على  يف 
�ملونديال  لتنظيم  ي��ورو(  مليار   11( �مل��ال  من  كبرة  مبالغ  تخ�شي�س 

بينما ت�شهد و�شائل �لنقل و�لتعليم و�ل�شحة وقد من و�شع �شىء.
ك�شف ��شتطالع للر�أي �جر�ه معهد �يبوب ون�شرت نتائجه �ل�شبت جملة 

�يبوكا �ن %75 من �ملو�طنني يوؤيدون �حلركة �الحتجاجية.
مع  �لعالية  �لكلفة  هو  ل�شخطهم  �الول  �ل�شبب  �ن  �ال�شتطالع  و�و�شح 
�لطبقة  م��ن  �لغ�شب  يليه   )77%( �مل�شرتك  للنقل  �ل�شيئة  �لنوعية 

�ل�شيا�شية )%47( ثم �لف�شاد )33%(.
ومع ذلك، يوؤكد 67 باملئة من �لرب�زيليني �ملعروفني ب�شغفهم بالريا�س، 
يعار�شون  باملئة   29 مقابل  بلدهم،  يف  �ملونديال  تنظيم  ي��وؤي��دون  �نهم 
ذل���ك. وق���ال �الم���ني �ل��ع��ام ل��الحت��اد �ل���دويل ل��ك��رة �ل��ق��دم ج���روم فالكه 
يقول  كما  �ل��رب�زي��ل  على  ت�شيطر  منظمته  �ن  �العتقاد  �لغباء  من  �ن��ه 
�ملتظاهرون. و��شاف يف مقابلة مع �شحيفة غلوبو ل�شنا م�شوؤولني عن 

كل ما يحدث يف �لبالد وال نقول للرب�زيل ماذ� يجب عليها �ن تفعل .

•• الفجر - تون�س - خا�س:

ت��ن��ّظ��م �أح�����ز�ب �الحت�����اد م���ن �أجل 
تون�س وعدد من �جلمعيات �ملدنّية 
�ملجل�س  �أم�����ام  �ح��ت��ج��اج��ّي��ة  وق��ف��ة 
�ل�شبت  ي���وم  �لتاأ�شي�شي  �ل��وط��ن��ي 
بالرت�جع  للمطالبة  ج���و�ن   29
�ئتالف  �ل�شيا�شي ودعا  �لعزل  عن 
�الحتاد من �أجل تون�س �إىل تنظيم 
�ل�شبت  ي�����وم  �ح��ت��ج��اج��ي��ة  وق���ف���ة 
�أم���ام   2013 ج����و�ن   29 �ل���ق���ادم 
�لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�س  مقر 
ب�����ب�����ادردو، وذل������ك م����ن �أج������ل منع 
�الأ�شا�شي  �لقانون  م�شروع  مترير 

للعزل �ل�شيا�شي.
يف  ت���������ش����ارك  �أن  �مل���ن���ت���ظ���ر  وم�������ن 
ه���ذه �ل��وق��ف��ة �إىل ج��ان��ب �أح����ز�ب 
تون�س �خلم�س  �أج���ل  م��ن  �الحت���اد 
م��ن جمعيات  ع���دد  وم��ن��ا���ش��ري��ه��ا، 
�ملجتمع �ملدين، �إىل جانب عدد من 

�حلقوقيني و�مل�شتقلني.
ق�شيلة  خمي�س  �لنائب  �عترب  وقد 
و�لقيادي يف حركة ند�ء تون�س يف 
حكومة  �أن  �شحفّية،  ت�شريحات 
�شيا�شيا  خ��ط��اأ  �ق��رتف��ت  �ل��رتوي��ك��ا 
�مل�شروع  مترير  ثم  باقرت�ح  كبر� 
�نه  باعتبار  �لعامة  �جلل�شة  على 
ليقدم  �مل���ط���ل���وب  �مل�������ش���روع  ل��ي�����س 
ون�شج  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي  �ل����ب����دي����ل 

�لتو�فقات �ملطلوبة.
و�أ�شاف كان من باب �أوىل و�أحرى 
�أن ُتعطى �الأولوية لقانون �لعد�لة 
ند�ء  ن��و�ب  �أّن  باعتبار  �النتقالية 
�إىل  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  يف  تون�س 
�لدميقر�طيني  �لنو�ب  كل  جانب 
�الأط��������������ر�ف على  �أح������ر�������س  ه������م 

روؤ�شاء  و  �لكتل  روؤ���ش��اء  عقد  وق��د 
باملجل�س  �مل��ا���ش��ي  �ل�شبت  �ل��ل��ج��ان 
�ل���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي �ج���ت���م���اع���ا ت���ر�أ����ش���ه 
م�شطفى بن جعفر مت فيه تد�ول 
و  �جلمهورية  رئي�س  �إعفاء  الئحة 
للبحث  �ل�شيا�شي  �ل��ع��زل  م�شروع 
عن �شبل �لتو�فق قبل �النطالق يف 
مناق�شة �لد�شتور يف غرة جويلية.

�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س  وق������ال 
�إّن  �لتاأ�شي�شي م�شطفى بن جعفر 
بع�س �مل�شاريع �ملطروحة ال بد من 
�ل��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا ح��ت��ى ال ت��ق��ف حجر 

عرثة �أمام مد�والت �لد�شتور .
و�أكد �لنائب يف �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
عن حركة �لنه�شة �إن كتلة �حلركة 
�شتكون �شد �شحب �لثقة من رئي�س 
ن���و�ب  �أّن  م��و���ش��ح��ا  �جل���م���ه���وري���ة 
 26 �الربعاء  �شي�شّوتون  �لنه�شة 
�ملرزوقي  �إعفاء  عملية  �شد  ج��و�ن 
�شرحت  جانبها  م��ن  م��ه��ام��ه  م��ن 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  مكتب  ع�شو 
�إمكانية  هناك  �أّن  مرعي  �شمرة 
�ل��ع��ام��ة يف �شورة  �إل���غ���اء �جل��ل�����ش��ة 
توقيعاتهم  �ل��ن��و�ب  بع�س  �شحب 

من الئحة �شحب �لثقة.
�لعزل  قانون  مناق�شة  وبخ�شو�س 
�ل�شيا�شي يوم �خلمي�س 27 جو�ن 
�جلاري فقد �قرتح حزب �لتحالف 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي ت��اأج��ي��ل �ل��ن��ظ��ر يف 
�لقانون و�لنظر ب�شكل م�شتعجل يف 
م�شروع قانون �لعد�لة �النتقالية.

ك��م��ا ���ش��ي��ت��م خ����الل ج��ل�����ش��ة عامة 
يومي �جلمعة و�ل�شبت 28 و 29 
�الأع�شاء  �ن��ت��خ��اب   2013 ج���و�ن 
�مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة  يف  �لت�شعة 

لالنتخابات .

�مل��ح��ا���ش��ب��ة و�إط������الق م�����ش��ار ك�شف 
لتهيئة  �الأ���ش��ر�ر  وج��رب  �حلقيقة 
����ش���روط �مل�����ش��احل��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 

�أقرب �الآجال على ح�شب تعبره.
هذ�  مقابل  �نه  على  ق�شيلة  و�شدد 
�ل��ت��م�����ش��ي �مل��ن��ط��ق��ي �ل��وط��ن��ي جند 
�ق�شائية  ع��ق��ل��ّي��ة  ي��ع��ت��م��د  مت�����س 
و�نتقامية باعتبار �ن م�شروع �لعزل 
و�لنهاية  �الأ���ش��ل  يف  هو  �ل�شيا�شي 
الأنه  �شيا�شيني  خل�����ش��وم  ت�شفية 
يتناق�س مع مبادئ حقوق �الإن�شان 
و�التفاقيات �لدولية �إىل جانب �نه 
يتناق�س مع �مل�شار�ت �لتي توختها 
بلد�ن �أخرى يف �لعامل عندما مرت 

مبرحلة �نتقالية.
للم�شروع  �لت�شدي  طريقة  وحول 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  م�شتوى  على 

ب���ت���ون�������س يف �مل����ج����ال �حل���ق���وق���ي ، 
وق���ال وج��دن��ا تفّهما م��ن ك��ل هذه 

�الأطر�ف بخطورة هذ� �لقانون .
ق�شيلة  ك�����ش��ف  م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  ويف 
�ن���ه ي��ت��م �الإع�����د�د ل��ن��دوة �شحفية 
من  �الحت���اد  زع��ام��ات  �شيح�شرها 
�جل تون�س ورم��وز �ملجتمع �ملدين 
�الإعد�د  جانب  �إىل  �ملقبل  �الأربعاء 
من  �الحت���اد  با�شم  �شخم  لتجّمع 
�أجل تون�س �أمام �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
�أن ناأخذ  .متابعا كل هذ� من �جل 
�شعبنا ك�شاهد على خطورة مترير 
�لنهاية  الأن��ه يف  �لقانون  مثل هذ� 

�شيكون �شببا للفتنة .
ي�شار �إىل �أّن �الحتاد من �جل تون�س 
�لدميقر�طية  �الأح��ز�ب  �أهّم  ي�شم 
�ملعار�شة وهي ند�ء تون�س و�حلزب 

�شنعمل  ق�����ش��ي��ل��ة  ق����ال  وخ����ارج����ه، 
للت�شدي  �جل���ه���ود  جت��م��ي��ع  ع��ل��ى 
و�ملنطق  �لعقل  على  و�ل��ره��ان  ل��ه 
و�لنو�ب.  �لكتل  م��ن  �لعديد  عند 
وي��ت��وّق��ع �ل��ق��ي��ادي يف ن���د�ء تون�س، 
�أّن بع�س �لنو�ب قد يتمردون على 
وبني  بينهم  يعلمون  الأنهم  كتلهم 
من  �مل�شروع  �شي�شّببه  ما  �أنف�شهم 

فتنة وتخريب .
�أم�����ا خ�����ارج �مل��ج��ل�����س، ف��ق��د ك�شف 
�إطالق مبادر�ت  �شيتم  �نه  ق�شيلة، 
عديدة بعد �ت�شاالت بني �الأحز�ب 
�مل��ك��ون��ة ل��الحت��اد م��ن �ج���ل تون�س 
و�ت�شاالت  �ل�شعبية  �جلبهة  وم��ع 
ج���ان���ب  �إىل  ب����امل����ن����ظ����م����ات  مت������ت 
و�أ�شاتذة  �خل����رب�ء  م��ن  جم��م��وع��ة 
عاملة  �أجنبية  ومنظمات  ق��ان��ون 

و�حلزب  �مل�شار  وح��زب  �جلمهوري 
�لوطني  �لعمل  وحزب  �ال�شرت�كي 

�لدميقر�طي.
�أ�شبوعا  تون�س  ت�شهد  �أن  وينتظر 
هذ�  غ�شون  يف  تنعقد  �إذ  حا�شما 
�لوطني  �ملجل�س  �شلب  �الأ���ش��ب��وع 
للنظر  ه��ام��ة  جل�شات  �لتاأ�شي�شي 
يف م�����ش��اري��ع م��ط��روح��ة م��ن��ذ مدة 
�لعزل  ق��ان��ون  م�����ش��روع  على غ���ر�ر 
�إعفاء  و�لنظر يف الئحة  �ل�شيا�شي 
�لرئي�س  �ملرزوقي  �ملن�شف  حممد 
�مل��وؤق��ت م��ن مهامه و�ل��ت��ي ق��د يتم 
�شبقو�  �لرت�جع عنها بطلب ممن 
تتعلق  ال����ش���ب���اب  ب��ه��ا  ت���ق���دم���و�  �ن 
�لعام  �ل�شيا�شي  �مل��ن��اخ  مب�شتقبل 
و�خلوف من فر�غ د�شتوري يف حال 

�لت�شويت على �لالئحة.

الحتاد من اأجل تون�س يت�شّدر حملة مواجهة مترير قانون العزل ال�شيا�شي
�الحتاد من �جل تون�س

�شنودن �جلو�ش�شه يف مطبخ �ل�شيا�شه

مقتل 5 جنود بهجوم 
يف ك�شمري الهندية 

•• نيودلهي-يو بي اأي:

ق��ت��ل 5 ج��ن��ود و�أ���ش��ي��ب 6 �آخ����رون، 
�م�������س ب��ه��ج��وم م�����ش��ّل��ح ع��ل��ى موكب 
ع�شكري يف مدينة �شريناغار باجلزء 
�ل���ه���ن���دي م���ن ك�����ش��م��ر، ق��ب��ل زي����ارة 
مامنوهان  �حلكومة  لرئي�س  مقررة 
�شينغ الإقليم جامو وك�شمر �ملتنازع 
وق��ال متحدث   . باك�شتان.  عليه مع 
قتلو�  ج���ن���ود   5 �إن  �جل��ي�����س  ب��ا���ش��م 
بالهجوم وذكرت  �آخ��رون   6 و�أ�شيب 
�أن حزب  �لهندية  �ن دي تي يف  قناة 
ك�شمر  يف  �مل���ت���م���رك���ز  �مل���ج���اه���دي���ن 
ومن  �لهجوم  عن  م�شوؤوليته  �أعلن 
�ملقرر �أن يزور �ليوم رئي�س �حلكومة 
�ل��ه��ن��دي��ة ���ش��ري��ن��اغ��ار، الإط����الق خط 
كازيغوند  منطقتي  ب���ني  يف  ق��ط��ار 

وبانيهال يف جامو وك�شمر.
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العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1381   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعي/لطيف �لرحمن مريد� مز�هر علي �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �لفنية  للخدمات  �شو�د 
عمالية �ملطلوب �عالنه / �شو�د للخدمات �لفنية �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�الثنني  �ملو�فق 2013/7/1 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1737   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعي/منتو ليت �كر�م �لدين �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: نيو هايد 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  بارك 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  بارك  هايد  نيو   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/2 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/118   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعي/منر �ال�شالم �م دي علي ح�شني �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
جنمة �لبحر للمقاوالت �لعامة و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / جنمة �لبحر للمقاوالت �لعامة و�خرون 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية    �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1088   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

بنغالدي�س         �جلن�شية:  هوالدير  علي  تور�ب  هوالدير  �ال�شالم  مدعي/نور 
�المار�ت    �لعامة �جلن�شية:  للمقاوالت  �لذهبية  �لثالثة  مدعي عليه: جنوم 
�لثالثة  جنوم   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �لذهبية 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/2
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1164و2013/1166   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعيان/1- رم�شان علي في�س �حمد   2-حممد فروج خان حممد فايج 
�لعامة  للمقاوالت  �جلبل  قمة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  خان  
�عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية: 
بالن�شر حيث  �المار�ت عنو�نه:  �لعامة �جلن�شية:  للمقاوالت  /  قمة �جلبل 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/2
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/244   عم كل  - م ع- ب- اأ ظ

�ملرجان  عليه:  فل�شطني   مدعي  مدعي/فوؤ�د حممد عبد�للطيف �جلن�شية: 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  جيو�شرفي�شي�س 
عمالية �ملطلوب �عالنه / �ملرجان جيو�شرفي�شي�س ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1034   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعي/�مز�د ح�شني موؤذن ح�شان �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �التقان 
لال�شباغ و�لبالط �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية     
عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لبالط  لال�شباغ  �التقان    / �عالنه  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/7/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1727و2013/1728   عم جز  - م ع- ب- اأ ظ

مدعيان/1- عبد�لباقي ولد ب�شم �هلل �جلن�شية: �فغان�شتان 2- �شعيب جافيد 
�جلديد  جعفري  مطعم  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �خرت  جافيد 
�جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه /  
مطعم جعفري �جلديد �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/2 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
   اعالن مدعى عليه  بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/2146 مدين جزئي  
�ىل �ملدعى عليه/جامي�س �شتيفن ويل�شون- بريطاين �جلن�شية  حيث �ن �ملدعي: 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقام  �لتجاري  �بوظبي  بنك 
يطالبك فيها مببلغ وقدره )89.498.89  ( ت�شعة وثمانون �لفا و�ربعمائة وثمانية 
وت�شعون درهما وت�شعة وثمانون فل�شا( و�لفائدة �لقانونية 12% باال�شافة للر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وعليه يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة 
�جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/7/14   وذلك 
لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور 
�و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف 

غيابك.حرر يف : 2013/6/19م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/412
�ىل �ملحكوم عليه / موؤ�ش�شة �لعقار�ت �ال�شتثمارية    

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية قد ��شدرت 
بحقكم حكما بتاريخ 2012/1/17 يف �لدعوى �حلقوقية رقم 2011/453  
�لر�شوم  �شامال  دره��م   )142758( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مك  يق�شى 
و�مل�شاريف. وحيث �ن �ملحكوم لها/ �رباب جيها نزيب خان   قد تقدمت 
بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل �لتنفيذ حتت رقم 2013/412 لذ� �نت مكلف 
ويف  �الخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  �ملحكوم  �ملبلغ  ل�شد�د 
حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �الج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

�لرخ�شة  رق��م  )�ـــس.ذ.م.م(-  �لبناء  ملقاولت  جلف  �سمارت  �ل�شركة:  ����ش��م 
�ملرر   دي���رة-  �جل���ازري-  علي  �حمد  م��وزه  ملك   401 رق��م  مكتب  عنو�نها:   605506
�لتجاري: 1022214  بال�شجل  �لقيد  ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم  �لقانوين:  �ل�شكل 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شر يف �ل�شجل 
�ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ع��اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2013/1/93180(  بتاريخ )2013/5/21( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية   
ملك   401 رق��م  مكتب  وعنو�نها:  )�ــس.ذ.م.م(  �لبناء  ملقاولت  جلف  �سمارت 
موزه �حمد علي �جلازري- ديرة- �ملرر   وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/93180(. 
بتاريخ )2013/5/21( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي 
ب��رج �خل���ور ه��ات��ف :  �مل��ع��ني يف مكتبه �لكائن يف دي���رة- رق��ة �لبطني حم��ل 7 ملك 
و�الور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحبا  ف��اك�����س)04-2223773(   )04-2226266(

�لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/585   جت جز  - م ر- ب- ع ن

مدعي/ بيت �لرت�ث العمال �لنجارة بوكالة حممد �شليم �جلن�شية: �المار�ت    
مدعي عليه: موؤ�ش�شة �جلزيرة للمطابخ �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: 
للمطابخ  �جلزيرة  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   5000 مببلغ  مطالبة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/25 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�لكائنة �ملركز �الد�ري   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد  �لعني �البتد�ئية - 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/478   ح نف�ض- م ر-ب- ع ن

�شوريا مدعي عليه: طارق  �شليمان كعد�ن �حلم�شي �جلن�شية:  مدعي/ رهام 
و�لهجر+  لل�شرر  طالق  �لدعوى:  مو�شوع  �شوريا  �جلن�شية:  غز�ل  ح�شني 
ح�شانة +نفقة + �ملهر  �ملطلوب �عالنه/ طارق ح�شني غز�ل �جلن�شية: �شوريا     
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة   
�مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/24
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/739   جت  جز- م ر-ب- ع ن

عليه:  �الردن  مدعي  �لعبيدي �جلن�شية:  �مني يحيى لطفي  مدعي/ حممد 
�شعيد عبد�هلل حممد �لعامري �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية 12300 درهم �ملطلوب �عالنه/ �شعيد عبد�هلل حممد �لعامري �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/27 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة 
�لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/311   عم  جز- م ر-ب- ع ن

باك�شتان مدعي عليه: موؤ�ش�شة  مدعي/ مقد�س علي حممد مالك �جلن�شية: 
�لدعوى: مطالبة  �المار�ت  مو�شوع  �جلن�شية:  �لبالط  �لهر العمال  رمال 
�جلن�شية:  �لبالط  العمال  �لهر  رمال  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  
معيوف  مبارك  عليها  �ملدعى  ممثل  �عالن  بالن�شر)العادة  عنو�نه:  �المار�ت  
م�شبح �ل�شام�شي9 حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/03 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية 
- �لكائنة �ملركز �الد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: �ملعروف لالأ�سباغ )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب 27 ملك عفر�ء وف��رج �مل��ري- دي��رة- �مل��رر    �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 554779  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 70205 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ 2013/1/10 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/13 وعلى 
�م لتدقيق  �يه تي  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  من لديه 
ديرة-  �لزرعوين-  حممد  عبد�لرحيم  ملك   602 رقم  مكتب  �لعنو�ن:  �حل�سابات 
�ملرقبات  هاتف: 2657060 04 فاك�س/2657061 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/  �يه تي �م لتدقيق �حل�سابات
�ل���زرع���وين- ديرة-  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق���م 602 م��ل��ك ع��ب��د�ل��رح��ي��م حم��م��د   
�ملرقبات  هاتف: 2657060 04 فاك�س/2657061 04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية 
بتاريخ  �ملعروف لالأ�سباغ )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
2013/1/10 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/13  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3252 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شعيد و�شاهد لالعمال �لفنية- �س.ذ.م.م    جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد �نور ح�شني �شلطان �حمد 
م�شرت قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )14293( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة ومبلغ  ر�شوم خلزينة  باال�شافة �ىل مبلغ 143 درهم   . �ملحكمة 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف���ان  �الب��ت��د�ئ��ي��ة.وع��ل��ي��ه  �ل��دع��وى  ر���ش��وم  دره���م   725
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1043 تنفيذ مدين
ك���اور جلز�ر  ب��رف��ن��در   -2 �شالح  �ح��م��د  ���ش��امل  ���ش��ده��م��ا/1- حممد  �ملنفذ  �ىل 
�شبنغ   جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ عائ�شة حممد �بر�هيم 
ح�شن �حلمادي وميثله: بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل قد �أقام عليكم �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )15551( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شامال للر�شوم و�مل�شاريف وباتخاذ كافة 
�الجر�ء�ت �لقانونية �ملطلوبة لنقل ملكية �ال�شهم �ملباعة.  .وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1712 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شو�شيتيه د �نرتبريز �ي دو جي�شتيون �المار�ت للمقاوالت 
ذ.م.م �ملعروفة با�شم- ��س �ي جي �المار�ت للمقاوالت    جمهول حمل �القامة 
�ل�شناعي  و�يف  من  فرع  برودكت�س  كونكريت  فينك�س  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا 
���س.ذ.م.م وميثله: يو�شف �حمد عبد�هلل عبد�لرحيم  قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14293( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/668 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �لطاهر للمقاوالت �س.ذ.م.م 2- فتون ��شماعيل دند�شي       
برودكت�س  كونكريت  فينك�س  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل 
فرع من و�يف �ل�شناعية ���س.ذ.م.م وميثله: يو�شف �حمد عبد�هلل عبد�لرحيم  
�مل��ذك��ورة �ع���اله و�ل���ز�م ك��ل م��ن �لطاهر  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق���ام عليكم  ق��د 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  بالت�شامن  دند�شي  ��شماعيل  وفتون  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت 
درهم(   48250( مببلغ  للمقاوالت  �لطاهر  و�ل���ز�م  دره��م   )50843( وق��دره  به 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/860  ا�ستئناف مدين
�القامة  حمل  جمهول  ثابت   ميخائيل  -نبيل   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
مبا �ن �مل�شتاأنف /حممد مهدي حممد جعفر ر�زقيان جهرمي وميثله: 
�ل�شادر  �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م  ����ش��ت��اأن��ف  ق��د  �ه��ل��ي   ع��م��اد جمعة ح�شني علي 
لها  وح����ددت   2012/9/2 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي  م���دين   2012/3 رق���م  ب��ال��دع��وى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/7/17  جل�شه يوم �الربعاء 
ch2D.18  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/235  ا�ستئناف مدين
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -ر�فيندر�نانهان ناير بر�مي�شو�ر�ن بيال جوباالن 
ناير   جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة �ل�شارقة للتاأمني 
�س م ع وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/656 مدين كلي بتاريخ 2013/3/12 
 10.00 �ل�شاعة   2013/7/10 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
�شباحا بالقاعة ch2D.17  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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�عترب �أن �ل�سرطة جنحت يف �ختبار �لدميقر�طية

اأردوغان: ال�شعب وحده يخرجنا من ال�شلطة
•• اأنقرة-وكاالت:

�ل����وزر�ء �ل��رتك��ي رجب  ق��ال رئي�س 
ه��و من  �ل�شعب  �ن  �أردوغ����ان  طيب 
�أو�شله �إىل �ل�شلطة، و�ل�شعب وحده 
هو �لذي �شيخرجه منها، ود�فع عن 
طريقة تعاطي �لقو�ت �الأمنية مع 
�لذين  تق�شيم  ميد�ن  يف  �ملحتجني 
و���ش��ف��ه��م ب��اأن��ه��م ق����و�ت �ح���ت���الل . 
�الأن��ا���ش��ول عن  �أن��ب��اء  ونقلت وكالة 
ق��ول��ه خم��اط��ب��اً �حل�شود  �أردوغ�����ان 
�أع��ده حزب  �شعبي  �مل�شاركة بتجمع 
�ل���ع���د�ل���ة و�ل��ت��ن��ك��م��ي��ة �حل����اك����م يف 
تركيا  ب�����ش��رق  �إرزوروم  م��دي��ن��ة  يف 
�أو�شلنا �ل�شعب �إىل �ل�شلطة ووحده 
ال  ونحن  منها،  �إخر�جنا  ي�شتطيع 
ن��ع��رتف ب���اأي ق��وة غ��ر �هلل ورغبة 
�ل�شعب . و�نتقد �أردوغان، ��شتخد�م 
�شبكات �لتو��شل �الجتماعي خالل 
�لتظاهر�ت فقال دعوهم يهاجموننا 
على تويرت وفي�شبوك، فال�شعب يف 
�إرزوروم هو خر تعبر عن �الإر�دة 
�ملحتجني  �ن  و�أ����ش���اف   . �ل�شعبية 
و�شربو�  باأحذيتهم  �مل�شاجد  دخلو� 
�أثناء �حتجاجات  �لكحول بالد�خل 
متنزه غيزي، وتابع �ن من يزعمون 
�نهم ��شرت�كيون مرتاحون �الآن يف 
كنتم  و�إذ�  ب��اإ���ش��ط��ن��ب��ول  ي��خ��وت��ه��م 
تبحثون عن �لعد�لة فهي يف حزب 
�أردوغان  وو�شف  و�لتنمية  �لعد�لة 
�حتالل  ق�����و�ت  ب���اأن���ه���م  �مل��ح��ت��ج��ني 
توجيهات  �أع���ط���ى  �ن����ه  م�����ش��ي��ف��اً   ،

خاطفو دبلوما�شيي اجلزائر 
مبايل يهددون بقتلهم 

•• باماكو-وكاالت:

و�جلهاد  �ل��ت��وح��ي��د  ح���رك���ة  ه�����ددت 
�شبعة  ب���ق���ت���ل  �أف���ري���ق���ي���ا  غ������رب  يف 
دبلوما�شيني جز�ئريني حتتجزهم يف 
�شمال مايل �إذ� مل ت�شتجب �ل�شلطات 
عن  ب���االإف���ر�ج  لطلبها  �جل��ز�ئ��ري��ة 
منذ  تعتقلهم  مقاتليها  م��ن  ثالثة 
ف��رتة وق��ال��ت �حل��رك��ة �ل��ت��ي ت�شنف 
���ش��م��ن �مل��ن��ظ��م��ات �الإره���اب���ي���ة لدى 
جمل�س �الأمن �لدويل يف بيان لها �إن 
حياة �لدبلوما�شيني �ل�شبعة �شتكون 
�جل��ز�ئ��ر طلب  رف�شت  �إذ�  يف خطر 
�الإفر�ج عن �ملقاتلني. وكانت �حلركة 
قد هاجمت قن�شلية �جلز�ئر يف غاو 
ني�شان  �أبريل  �شهر  يف  مايل  ب�شمال 
عدد�ً  و�ختطفت  �ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن 
فيها،  �لعاملني  �لدبلوما�شيني  من 
منهم  ث���الث���ة  ع����ن  ت���ف���رج  �أن  ق���ب���ل 
�لتوحيد  ح���رك���ة  وت��ن�����ش��ط  الح���ق���ا 
���ش��م��ال مايل  �أ����ش���ا����ش���ا يف  و�جل����ه����اد 
ت�شرين  �أك��ت��وب��ر  يف  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ 
تبنيها  ب��ع��د  وذل���ك   ،2011 �الأول 
ثالثة  ��شتهدفت  �خ��ت��ط��اف  عملية 
�لالجئني  خميمات  م��ن  �أوروب���ي���ني 
وتعد  ب����ت����ن����دوف.  �ل�������ش���ح���ر�وي���ني 
�حلركة ثاين �حلركات �ل�شلفية بعد 
�أن�شار �لدين �لتي تعلن ��شتيالءها 
�أج��ز�ء من منطقة  و�شيطرتها على 
غاو  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  وحت���دي���د�  �أزو�د، 
�ل�شيا�شية  بالعا�شمة  تو�شف  �لتي 
و�أك���رث مدن  �أه��م  و�إح���دى  لالإقليم 

�الإقليم تطور� .

�قتالع  على  �جلر�فات  عملت  فيما 
�لعو�ئق �لتي و�شعها �ملحتجون.

يف �الثناء �عترب �ردوغان �ن �شرطة 
النتقاد�ت  ت��ت��ع��ر���س  �ل���ت���ي  ب�����الده 
عنف  ب�شبب  �ل��ع��امل  ح���ول  و����ش��ع��ة 
�ملتظاهرين  مل���و�ج���ه���ة  ت���دخ���ل���ه���ا 
ملحمة  نفذت  للحكومة  �ملناه�شة 
ب��ط��ول��ي��ة . و�����ش����رح �ردوغ���������ان �ن 
�ل��رتك��ي��ة ك��ت��ب��ت ملحمة  �ل�����ش��رط��ة 
�جتازت  ���ش��رط��ت��ن��ا  ق����و�ت  ب��ط��ول��ي��ة 

بنجاح �متحان دميوقر�طية .

�ملتظاهرين  ب����اإب����ع����اد  ل���ل�������ش���رط���ة 
على  و�شدد  تق�شيم  ميد�ن  و�إخ��الء 
يقرعون  �ل���ذي���ن  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  �ن 
�حلكومة  على  لالحتجاج  �الأو�ين 
�إىل  �ل�������ش���م���ع. وت�����وج�����ه  ي����ل����وث����ون 
لديكم  كانت  �إذ�  قائاًل  �ملتظاهرين 
�ل�������ش���ج���اع���ة و�ل���������ش����دق و�الإمي��������ان 
�ل�شعبية  و�الإر�دة  بالدميقر�طية 
ف�شناديق �القرت�ع �شتكون موجودة 
ب��ع��د ث��م��ان��ي��ة �أ���ش��ه��ر  ي�����ش��ار �إىل �ن 
�مل��وؤي��دة الأردوغ���ان حتت  �لتجمعات 

�ل�شعبية  �الإر�دة  �ح�����رت�م  ع���ن���و�ن 
 15 �أنقرة يف  تتاىل و�أول��ه��ا ك��ان يف 
�آخر  جتمع  تالها  حزير�ن-يونيو 
قي�شري  يف  ثم  وم��ن  ��شطنبول  يف 

ف�شم�شون و�الآن يف �إرزوروم.
�قتحمت  �لرتكية  �ل�شرطة  وكانت 
متنزه غيزي مبيد�ن تق�شيم �لذي 
كان يقيم فيه �ملحتجون �عت�شامهم 
يف ��شطنبول، و��شتخدمت خر�طيم 
�ملياه و�لغاز �مل�شيل للدموع وعمدت 
فيه،  ن�شبت  �لتي  �إز�ل��ة �خليم  �إىل 

املعلم يعترب اأحداث �شيدا اللبنانية خطرية 
•• دم�شق-ا ف ب:

�عترب وزير �خلارجية �ل�شوري وليد �ملعلم �م�س �ن 
�للبنانية  �شيد�  مدينة  يف  �جل��اري��ة  �لعنف  �ح��د�ث 
خطرة جد� ، م�شر� �ىل �ن بالده كانت قد نبهت 
م��ن خ��ط��ر �ن��ع��ك��ا���ش��ات �الزم����ة �ل�����ش��وري��ة ع��ل��ى دول 
ي��ح�����ش��م �جلي�س  �جل�����و�ر، وم��ع��رب��ا ع���ن �م��ل��ه يف �ن 
�ل��ل��ب��ن��اين �مل��ع��رك��ة ���ش��د م��ا و�شفهم ب��االره��اب��ي��ني .   
عقده  موؤمتر �شحايف  �ل�شوري خالل  �لوزير  وق��ال 
�ل���وز�رة يف دم�شق �ن ما ج��رى ويجري يف  يف مبنى 
. و��شاف �ن بالده نبهت منذ  �شيد� خطر للغاية 

بد�ية �الزمة �ن �نعكا�شات ما يجري يف �شوريا على 
لبنان  طالبنا  نحن  مو�شحا   ، خطر  �جل���و�ر  دول 
وعلى  �شالمتنا  على  حفاظا  ح��دوده  ب�شبط  م��ر�ر� 
���ش��الم��ت��ه . وت��اب��ع ن��اأم��ل م��ن �جل��ي�����س �ل��ل��ب��ن��اين �ن 
يح�شم معركة �شيد� ليلقن هوؤالء �الرهابيني در�شا 
 . �خ��رى  مناطق  يف  �لو�شع  يفجرو�  ال  حتى  قا�شيا 
و�لقذ�ئف  �لر�شا�شة  باال�شلحة  ��شتباكات  و�ندلعت 
�للبناين  �الح��د بني �جلي�س  بعد ظهر  �ل�شاروخية 
�حمد  �ملت�شدد  �ل��دي��ن  رج��ل  �ن�شار  م��ن  وم�شلحني 

�ال�شر، وهي ال تز�ل م�شتمرة.
وقد �علن �جلي�س ت�شميمه على �مل�شي يف �لعمليات 

و�ز�لة  �مل�شلح  �لظهور  من  �النتهاء  حتى  �لع�شكرية 
�ملربع �المني لال�شر قرب �شيد�. و�ال�شر معروف 
بعد�ئه �ل�شديد حلزب �هلل �ل�شيعي وللنظام �ل�شوري 
حو�دث  يف  �ملا�شيتني  �ل�شنتني  خ��الل  ت���ورط  وق��د 
�ن�شار  مع  وبع�شها  �جلي�س  مع  بع�شها  عدة  �منية 
حل��زب �هلل. وه��و يتهم �جلي�س مبحاباة ح��زب �هلل. 
وق��ال �ملعلم �نا ال �ري��د �ن �دخ��ل يف �ل�شان �للبناين 
�لتي  ب��االخ��ط��اء  �درى  ل��ب��ن��ان  ق����ادة  �ن  �ىل  الف��ت��ا   ،
�الرهابية  �مل��ج��م��وع��ات  م��و���ش��وع  جت����اه  �رت��ك��ب��وه��ا 
�عطاء  دون  من   ، �ر��شيهم  على  �مل��وج��ودة  �مل�شلحة 

�ي�شاحات ��شافية.

•• ابو �شوك-ا ف ب:

ي��ح��رك ���ش��رط��ي �ن��دون��ي�����ش��ي ببطء 
م�شفحته �لع�شكرية �لتابعة لالمم 
�ملتحدة متوجها �ىل خميم �بو �شوك 
غرب �ل�شود�ن حيث يعي�س 75 �لف 
نازح من �شحايا �لنز�ع �لد�ئر منذ 
و�ل�شرطي  د�رف��ور.  �شنو�ت يف  ع�شر 
حماية  م��ك��ل��ف  ك����ورن����ي����او�ن  �ن�����دي 
لالمم  �مل�شرتكة  �ل��ق��وة  يف  �ملدنيني 
�ملتحدة و�الحتاد �الفريقي بد�رفور 
�لتي يبلغ عديدها 20 �لف رجل ما 
يجعل منها �حدى �هم مهام حفظ 
�عمال  و�شهدت  �ل��ع��امل.  يف  �ل�شالم 
�ملو�جهات  و�ي�����ش��ا  �لقبلية  �ل��ع��ن��ف 
تز�يد�  و�مل���ت���م���ردي���ن  �جل��ي�����س  ب���ني 
منذ بد�ية �لعام يف د�رفور ما �جرب 

�لفر�ر. على  �شخ�س  �لف   300
د�رفور  منطقة  ت�شم  �الج��م��ال  ويف 
�ملعارك  من  فرو�  نازح  مليون   1،4
د�رفورية  وق��ب��ائ��ل  �ل�����ش��ل��ط��ات  ب���ني 
�القت�شادية  �ل��ه��ي��م��ن��ة  ت���ع���ار����س 

و�ل�شيا�شية لنخب عربية. وكتب يف 
�المم  م��درع��ة  م��ن  �خللفي  �لق�شم 
عنيف  �الندوني�شية  باللغة  �ملتحدة 
ر�شالة  وه�����ي   . ج���ري���ح  ث�����ور  م���ث���ل 
هدفها ردع كل من يحاول مهاجمة 

خم�س �شنو�ت. و�خرهم كان عن�شر� 
ني�شان-�بريل   19 نيجريا قتل يف 
ون��ف��ت �حل��ك��وم��ة �ل�����ش��ود�ن��ي��ة �لتي 
��شر �ليها با�شابع �التهام �ي تورط 
�لباك�شتاين  وي��ق��ول  مقتله.  يف  لها 
جعفر علي م�شوؤول �لوحدة �ملحلية 
ل�شرطة �المم �ملتحدة عملنا يتمثل 
يف ح���م���اي���ة �مل����دن����ي����ني م�����ن خ���الل 
ح�����ش��ورن��ا �مل����ادي ع��ل��ى �الر�����س . يف 
�الثناء كان فريق بعد �لظهر �لذي 
�لثالث  �حل�����ش�����س  �ح�����دى  ي���وؤم���ن 
رئي�شه  مع  �جتماعا  يعقد  �ليومية، 
لتلقي  �ل����ري����ام����ي  خ���ال���د  �ل���ي���م���ن���ي 
�ليمني  �ل�����ش��اب��ط  وق����ال  �الو�م������ر. 
م�شر  م����ن  �ل����ق����ادم����ني  ل���زم���الئ���ه 
وتنز�نيا ومالوي و�شر�ليون �ليوم 
ويف   . وب  �أ  منطقتي  �ىل  �شنتوجه 
مقرهم علقت مذكرة تذكر بو�جب 

اأخبار ال�شاعة تدعو اإىل 
�شرورة التوافق الوطني يف اليمن 

•• اأبوظبي-وام: 

تتجاوز  �أن  �إىل  �ليمنية  �لقوى  �ل�شاعة خمتلف  �أخبار  ن�شرة  دعت 
�ملقبلة  �مل�شلحة �لوطنية خالل �لفرتة  خالفاتها �ل�شيقة وتعلي 
�الأخرة  �لعامة  �جلل�شة  �شهدتها  �لتي  �خلالفات  �أن  �إىل  منبهة 
ت�شر  �لدولة  نظام  �شكل  ب�شاأن  �ليمن  يف  �لوطني  �حل��و�ر  ملوؤمتر 
قد  �لتي  و�لتحديات  �لعقبات  �لعديد من  يو�جه  �أنه  �إىل  بو�شوح 
لليمن  طريق  خريطة  ر�شم  يف  �ملاأمولة  �أه��د�ف��ه  حتقيق  يف  توؤثر 
�مل�شتويات كافة. وحتت  �الأم��ن و�ال�شتقر�ر على  �أج��و�ء  �إىل  تعيده 
�إن���ه يف �لوقت  ع��ن��و�ن ���ش��رورة �ل��ت��و�ف��ق �ل��وط��ن��ي يف �ليمن ق��ال��ت 
�لوطني  �حل��و�ر  �إىل  و�لدولية  �الإقليمية  �لقوى  فيه  تنظر  �ل��ذي 
فاإن  �ليمن  يعي�شها  �لتي  �النتقالية  �ملرحلة  مكونات  �أه��م  كاأحد 
�خلالفات �لتي طفت على �ل�شطح موؤخر� بني �لعديد من �لقوى 
�إىل  �ل�شيا�شي تدعو  �لنظام  �ل�شيا�شية حول �شكل �لدولة وطبيعة 
�لقلق الأنها مل تك�شف عن �النق�شامات فيما بينها فقط و�إمنا عن 
بحا�شر  ترتبط  �لتي  �لوطنية  �لق�شايا  حول  �لتو�فق  روح  غياب 
�أي�شا م�شرة مطالبة ممثلي �حلر�ك �جلنوبي  �ليمن وم�شتقبله 
يف�شل  فيما  و جنوبي  �شمايل  �إقليمني  �إحتادية من  دولة  باإقامة 
�لدولة  نظام  �الإ�شالمي  �الإ���ش��الح  و  �لعام  �ل�شعبي  �ملوؤمتر  حزبا 
�لب�شيطة ذ�ت �حلكم �ملحلي كامل �ل�شالحيات هذ� يف �لوقت �لذي 
توؤيد فيه مكونات �أخرى �شغرة �لنظام �الحتادي من �أقاليم عدة 
ونبهت �لن�شرة �لتي ي�شدرها مركز �الإمار�ت للدر��شات و�لبحوث 
�ال�شرت�تيجية �إىل �أن �خلطر يف �الأمر �أن هذه �خلالفات برزت يف 
وقت يو�جه فيه �ليمن حتديات م�شرية على م�شتويات خمتلفة 
و�لنزعات  �لقاعدة  تنظيم  تهديد�ت  ��شتمر�ر  ر�أ�شها  على  ي��اأت��ي 
�النف�شالية و�لطائفية وتفاقم �الأزمات �القت�شادية وهي حتديات 
لل�شعب  و�ملعي�شية  �الأمنية  �الأو�شاع  على  �ل�شلبية  بظاللها  تلقي 
�لتو�فق  خ��الل  م��ن  �إال  مو�جهتها  ب��االإم��ك��ان  ي��ك��ون  ول��ن  �ليمني 
وب���ل���ورة روؤى م�����ش��رتك��ة ح���ول �ل��ق�����ش��اي��ا �خل��الف��ي��ة . و�أك�����دت �أن 
�لتي مير  �النتقالية  �ملرحلة  �أه��م حمطات  �لوطني ميثل  �حل��و�ر 
�لتنفيذية ولذلك فاإنه  �ملبادرة �خلليجية و�آليتها  بها �ليمن وفق 
يتعلق  فيما  �شو�ء  �ملرحلة  ��شتحقاقات هذه  فر�شة كبرة الإجن��از 
بحل �لق�شايا �خلالفية �لعالقة منذ �شنو�ت �أو باإقر�ر نظام جديد 
للحكم يف �ليمن وكتابة د�شتور جديد للبالد يتم �ال�شتفتاء عليه 
برملانية  �إنتخابات  الإج��ر�ء  و�لتمهيد  �جل��اري  �لعام  �أو�خ��ر  �شعبيا 
ي�����ش��ع �ليمن  ف����اإن جن��اح��ه  ث���م  2014 وم���ن  ورئ��ا���ش��ي��ة يف ع���ام 
�لقوى  خمتلف  تدركه  �أن  ينبغي  ما  وه��ذ�  �ل�شليم  �لطريق  على 
�ل�شيا�شية �مل�شاركة يف موؤمتر �حلو�ر �لوطني الأن �خلالفات مهما 
�شاأنه  �لقوى من  �التفاق بني هذه  �إر�دة  تو�فر  ف��اإن  �شدتها  كانت 
�إىل  حتولها  ومينع  خالفية  ق�شايا  الأي  تو�فقية  حلوال  يقدم  �أن 
وقالت  �ليمن  ين�شدها  �لتي  �لتحول  ��شتكمال عملية  �أمام  عقبات 
�أخبار �ل�شاعة يف ختام مقالها �الإفتتاحي �إن جناح �حلو�ر يف �ليمن 
ميثل م�شلحة وطنية و�إقليمية ودولية الأنه �أوال ي�شعه على طريق 
�الأمن و�ال�شتقر�ر ويقطع �لطريق على �أي حماولة الإثارة �لفو�شى 
يف بلد ي�شكل �أهمية كربى يف معادلة �الأمن و�ال�شتقر�ر يف منطقة 
�الأو�شط بوجه عام وثانيا الأنه �شيرتتب  �ل�شرق  �خلليج ومنطقة 
�شيا�شيا  لليمن  و�لدويل  و�لعربي  �لدعم �خلليجي  ��شتمر�ر  عليه 
وتنمويا من �أجل م�شاعدته على جتاوز هذه �ملرحلة �ل�شعبة وبدء 
مرحلة جديدة من �لبناء و�لتنمية وهذ� كله ينبغي �أن يكون د�فعا 
للقوى �ليمنية �ملختلفة �إىل �أن تتجاوز خالفاتها �ل�شيقة وتعلي 

�مل�شلحة �لوطنية خالل �لفرتة �ملقبلة .

�شرطيني  ح��م��اي��ة  �مل��ك��ل��ف  �ل��ط��اق��م 
غر م�شلحني قدمو� من عدة دول 
وقتل  �ل�شود�نية.  �ل�شرطة  لتدريب 
�كرث من 40 من عنا�شر قوة �المم 
قر�بة  خ����الل  د�رف�������ور  يف  �مل���ت���ح���دة 

بالن�شبة  م��ث��ايل  ب�����ش��ل��وك  �ل��ت��ح��ل��ي 
ذهبتم  حيثما  �ملتحدة  �المم  ملمثلي 
توجد  ال  )ت���ذك���رو�(  فعلتم  وم��ه��م��ا 
م�شووؤليات �شغرة . ويبد�أون بزيارة 
�لقائد  �ح��م��د  �شيبه  �ل���وه���اب  ع��ب��د 
�ملحلي لل�شرطة �ل�شود�نية. ويو�شح 
�لدولية  �لقوة  يف  �الردين  �ل�شابط 
يعملون  �نهم  �ل��د�ج��ي  علي  حممد 
�لثقة  ال���ش��ت��ع��ادة  م��ع��ا يف حم���اول���ة 
�ل�شود�نية  و�ل�شرطة  �لنازحني  بني 
يرف�س  �ل�شود�ين  �ل�شرطي  لكن   .
�ل�شركة  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  �ن  �ل��ق��ول 
و�لنازحني �شيئة. ويتعني على قو�ت 
�ملتحدة  ل����المم  �مل�����ش��رتك��ة  �مل��ه��م��ة 
و�الحتاد �الفريقي �ن تو�جه �رتياب 
�لنازحني. وقال م�شارك يف لقاء مت 
دبلوما�شيني وم�شوؤويل  موؤخر� بني 
�لفا�شر  م��دي��ن��ة  يف  �مل��ت��ح��دة  �المم 
�مل���ج���اورة ، �ن �الع�����ش��اء �ل��ع��رب يف 
مهمة حفظ �ل�شالم لي�شو مقبولني 
يف �ملخيم و�لنازحون يعتقدون �نهم 

يف �شف �حلكومة .

عمل حمفوف باملخاطر للقوات الأممية يف دارفور

الرئي�س الفرن�شي وعاهل الأردن يوؤكدان 
اأهمية الإ�شراع يف حل الأزمة ال�شورية

•• عوا�شم-وكاالت:

ق��ال��ت �ل�����ش��ب��ك��ة �ل�����ش��وري��ة حلقوق 
��شتخد�م  وث���ق���ت  �إن���ه���ا  �الإن�������ش���ان 
�ل���ق���و�ت �ل�����ش��وري��ة مل���ا ال ي��ق��ل عن 
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ومن�شاآت  م���دن���ي���ني  ����ش���د  �مل������دى 
مدنية، وهو ما عدته جر�ئم �شد 

�الإن�شانية وجر�ئم حرب.
ذلك  ت�شبب  �ل�شبكة  تقرير  ووف��ق 
من  �ل�شو�ريخ  م��ن  �لهائل  �ل��ع��دد 
مدنيا   257 مقتل  يف  �شكود  ن��وع 
�م�����ر�أه،  و54  ط��ف��ال   84 ب��ي��ن��ه��م 
�ألف  ن��ح��و  �إ����ش���اب���ة  �إىل  �أدى  ك��م��ا 
�ل��ت��ق��ري��ر �لذي  ج���ري���ح وي�����ش��ي��ف 
و�لتو�ريخ  باالأ�شماء  بيانات  حوى 
و�الأمكنة ل�شقوط �ل�شحايا �أن من 
�ملدنيني ج��ر�ء �شو�ريخ  قتلو� من 
وبعيدته  �مل��دى  قريبة  ع��ام  ب�شكل 
�أطفال   307 بينهم   883 بلغو� 

و249 �مر�أة.
تلك  ال�شتهد�ف  �ملادية  �لكلفة  �أما 
�لتحتية  و�لبنى  و�مل��ب��اين  �ملن�شاآت 
م�����ن ثالثة  ي����ق����رب  ف���ت���ق���در مب�����ا 
مليار�ت دوالر، وفق تقرير �ل�شبكة 
منذ  �لزمني  �حليز  يتناول  �ل��ذي 
�ل��ت��ا���ش��ع من  �إىل  �ل����ث����ورة  ب���د�ي���ة 

�ل�شهر �جلاري.
من  تقريرها  يف  �ل�شبكة  وح���ذرت 
�أنه  يبدو  �ل��ذي  �ل�شدود  ��شتهد�ف 

الحتاد الأوروبي قد يلغي 
حمادثات ان�شمام تركيا

•• بروك�شل-رويرتز:

قالت م�شادر يف �الحتاد �الوروبي 
�ن �الحتاد على و�شك �لغاء جولة 
�ن�شمام  حم���ادث���ات  م���ن  ج���دي���دة 
تركيا لالحتاد �الوروبي يف خطوة 
�نقرة  �م��ال  �كرب  ب�شكل  �شتقو�س 
�الن�شمام  يف  �����ش���ال  �ل�����ش��ع��ي��ف��ة 
�ل�شرر  و�شتلحق  قريبا  ل��الحت��اد 

بعالقاتها مع بروك�شل.
�ملانيا  �ن  �مل���������ش����ادر  و������ش����اف����ت 
�ق��ت�����ش��ادي��ة يف �الحتاد  �ك���رب ق���وة 
��شتئناف  جهود  تعرقل  �الوروب��ي 
حماولة تركيا �الن�شمام لالحتاد 
�الوروبي وذلك �ىل حد ما ب�شبب 
لالحتجاجات  معاجلتها  ��شلوب 
�لتي �شهدتها  �ملناه�شة للحكومة 
�لقليلة  �ال���ش��اب��ي��ع  خ���الل  ت��رك��ي��ا 

�ملا�شية.
�ي�شا  هولند�  �ن  �مل�شادر  وق��ال��ت 
�بدت حتفظات على خطة �الحتاد 
�الوروب���������ي ل���ب���دء حم����ادث����ات مع 
ب�شاأن  �ملقبل  �الرب��ع��اء  ي��وم  تركيا 

بدء ف�شل جديد.
�الوروبي  �الحت��اد  م�شوؤولو  وك��ان 
ي��اأم��ل��ون ب���ان ي����وؤدي ه���ذ� �لف�شل 
�القليمية  �ل�شيا�شة  يف  �جل��دي��د 
تركيا  م���ف���او����ش���ات  �ح����ي����اء  �ىل 
الن�����ش��م��ام��ه��ا ل��الحت��اد �الوروب����ي 
�لتي و�شلت لطريق م�شدود ومن 
�الحتاد  �شفر�ء  يناق�س  �ن  �مل��ق��رر 
�الوروب�����ي ه���ذ� �الم���ر الخ���ر مرة 

�شباح �م�س .
وق���ال���ت ت��رك��ي��ا �ن��ه��ا ���ش��رتد بقوة 
�الوروبي  ل��الحت��اد  ق��ر�ر  �ي  على 
�الربعاء  ي����وم  حم���ادث���ات  ب��ال��غ��اء 
بالفعل  دبلوما�شي  خالف  وهناك 
قالت  �ن  بعد  و�مل��ان��ي��ا  تركيا  ب��ني 
�جنيال  �المل����ان����ي����ة  �مل�������ش���ت�������ش���ارة 
مركل �ن قمع تركيا للمحتجني 

�فزعها.

تلك  �ملقبلة يف  �حل��ل��ق��ة  ي��ك��ون  ق��د 
�لفر�ت  �شدي  وخا�شة  �لعمليات، 
حيث  �ل��رق��ة  حمافظة  يف  و�لبعث 
�شقطت �شو�ريخ �شكود يف م�شافات 
ما ميكن  وهو  منهما،  قريبة جد� 
يف  �إن�شانية  ك���و�رث  يف  يت�شبب  �أن 
 1.3 حتت�شن  �لتي  نف�شها  �لرقة 
م��ل��ي��ون ن�����ازح، وح��ت��ى م��دي��ن��ة دير 
�أقل  يف  �ملياه  �شت�شلها  �لتي  �ل��زور 

من 40 دقيقة.
ووف�����ق �ل�����ش��ب��ك��ة �حل��ق��وق��ي��ة ف���اإن 
ب�شكل  �ل���������ش����و�ري����خ  ������ش����ت����خ����د�م 
م��ن��ه��ج��ي وع��ل��ى ن��ط��اق و�����ش���ع من 
قبل ق���و�ت �حل��ك��وم��ة �ل�����ش��وري��ة يف 
ق��ت��ل و����ش��ت��ه��د�ف �مل��دن��ي��ني ميثل 
جر�ئم �شد �الإن�شانية بح�شب �ملادة 
�ل�شابعة من قانون روما �الأ�شا�شي 
نف�شه  �ل��ق��ان��ون  بح�شب  �أن���ه  كما   ،

يعترب جر�ئم حرب.
�ملتعمد  �ال���ش��ت��ه��د�ف  ي��خ��رق  ك��م��ا 
و�مل�����ق�����������ش�����ود ل���ل���م���دن���ي���ني وع����رب 
من  �لعديد  �لع�شو�ئية  �لهجمات 
�لدويل  �ل��ق��ان��ون  ق��و�ع��د  ن�شو�س 

�الإن�شاين.
ذل��ك، ج��ددت وز�رة �خلارجية  �ىل 
�ل���رو����ش���ي���ة، �م�������س حت���ذي���ره���ا من 
�ل�شورية،  �ملعار�شة  ت�شليح  زي���ادة 
و�عتربت �أن من �شاأنه �أن ي�شجعها 
ع���ل���ى �حل������ل �ل���ع�������ش���ك���ري �مل����دّم����ر 
�لرو�شية  �خل���ارج���ي���ة  و�أ������ش�����درت 

حول  �أن���ب���اء  ورود  �إىل  ب��ي��ان��ه��ا،  يف 
�إم����������د�د�ت �الأ����ش���ل���ح���ة �إىل  زي�������ادة 
تويل  وك��ذل��ك  �ل�شورية  �ملعار�شة 
وفرن�شيني  �أم����رك����ي����ني  خ������رب�ء 
موؤكدة  �شوريني  م�شلحني  تدريب 
�ملعار�شة ع�شكريا من  �أن نية دعم 
مهمة  بالكامل  تخالف  قيود،  دون 
حت��ق��ي��ق ح���ل ���ش��ي��ا���ش��ي ب���اأ����ش���رع ما 

ميكن يف �شوريا .
�أن  �الأذه��������ان  �إىل  �ل���ب���ي���ان  و�أع�������اد 
�حل��ك��وم��ة �ل�����ش��وري��ة و�ف���ق���ت على 

بياناً علقت فيه على نتائج �جتماع 
�أ����ش���دق���اء ���ش��وري��ة �ل�����ذي ع��ق��د يف 
فاأعربت  �ملا�شي،  �ل�شبت  �ل��دوح��ة 
ت�شليح  ب�شاأن  �ل�شديد  قلقها  ع��ن 

�ملعار�شة �ل�شورية.
�لو��شح  م���ن  �إن�����ه  �ل���ب���ي���ان  وق�����ال 
�أن �مل��زي��د م��ن �الأ���ش��ل��ح��ة �ل��ت��ي قد 
يح�شل عليها �إرهابيون يف �لنهاية، 
على  �ملعار�شة  ي�شجع  �أن  باإمكانه 
�ملدمر  �ل���ع�������ش���ك���ري  �حل�����ل  خ���ي���ار 
للبالد و�أ�شارت �خلارجية �لرو�شية 

�مل�����ش��ارك��ة يف م��وؤمت��ر ج��ن��ي��ف- 2 ، 
�ل�شوري  �ل��وط��ن��ي  �الإئ��ت��الف  لكن 
�جلماعات  م���ن  وغ����ره  �مل��ع��ار���س 
�مل�شاركة  على  تو�فق  مل  �ملعار�شة 
�شروط  دون  م���ن  �مل����وؤمت����ر  ب���ه���ذ� 

م�شبقة.
ودع�����ت �خل���ارج���ي���ة �ل��رو���ش��ي��ة كل 
�إىل  ج��دي��د  م��ن  �ملعنية  �الأط�����ر�ف 
�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى وق���ف �ل��ع��ن��ف فور� 
و�لتو�شل �إىل ت�شوية �شيا�شية على 

�أ�شا�س بيان جنيف.

مو�سكو جتدد �لتحذير من ت�سليح �ملعار�سة 

ق�شف �شاروخي ممنهج للنظام �شد مدنيني يف �شوريا 

قلق فرن�شي من اأعمال العنف بلبنان
•• باري�س-ا ف ب:

لبنان  جنوب  يف  �مل�شتمرة  �لد�مية  �لعنف  العمال  �لكبر  قلقها  عن  �م�س  باري�س  �عربت 
�ل�شيخ �حمد  �لدين  �ن�شار رجل  ي�شنها  �لتي  �للبناين  �لهجمات على قو�ت �جلي�س  ود�ن��ت 
�ال�شر وقال �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية فيليب الليو �ن فرن�شا تدين ب�شدة �لهجمات 
�لع�شكريني بني  �شقوط عدد من  ��شفرت عن  �لتي  �للبناين  ق��و�ت �جلي�س  ت�شن �شد  �لتي 
قتيل وجريح يف مدينة �شيد� )جنوب(. و��شاف �ن فرن�شا توؤكد دعمها للجهود �لتي تبذل 
حيثما  من  لال�شتفز�ز�ت  حد  وو�شع  �الم��ن  ل�شمان  �شليمان  مي�شال  �لرئي�س  �شلطة  حتت 
�تت و تدعو �الحز�ب �ل�شيا�شية �للبنانية �ىل �لعمل من �جل �ل�شلم �الهلي و�ال�شتقر�ر يف 
لبنان . و��شفرت �ال�شتباكات بني �جلي�س �للبناين و�ن�شار �ل�شيخ �حمد �ال�شر يف �شيد� عن 
مقتل 12 ع�شكريا يف �طار �لتوتر �ملتنامي يف �لبالد �ملرتبط بالنز�ع يف �شوريا وهو �خطر 
حادث �مني يف لبنان منذ �ندالع �لنز�ع يف �شوريا �لذي يق�شم �لبالد بني موؤيدي نظام دم�شق 

ومعار�شيه .

•• عمان-وام:

�أكد �لرئي�س �لفرن�شي فر�ن�شو� هوالند و�مللك عبد�هلل 
�أه��م��ي��ة �الإ���ش��ر�ع يف ح��ل �الأزمة  �ل��ث��اين ع��اه��ل �الأردن 
�شحفي  م��وؤمت��ر  يف  خ��الل  �جلانبان  و���ش��دد  �ل�شورية. 
م�شرتك جمع عاهل �الأردن وهوالند عقب مباحثاتهما 
م�شاء �أم�س �الول يف عمان على �أن �إطالة �أمد �لنز�ع يف 
�لبعيد  �مل��دى  تد�عيات وخيمة على  له  �شتكون  �شوريا 
عملية  �إىل  للتو�شل  يعمالن  �أن��ه��م��ا  �إىل  ..م�شرين 
�نتقال �شيا�شي �شاملة يف �شوريا ت�شم �جلميع حمذرين 
�حتمال  م��ن  يزيد  �ل�شورية  �الأزم���ة  ��شتمر�ر  �أن  م��ن 

�لفل�شطيني  �ل�شر�ع  وحول  �لبالد.  يف  �لو�شع  �نهيار 
�الإ�شر�ئيلي قال عاهل �الأردن يف ت�شريحه �لذي نقلته 
وكالة �الأنباء �الأردنية �إن هذ� �ل�شر�ع يظل جوهر عدم 
�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة م�شر� �إىل �جلهود �لتي يبذلها 
ج���ون ك���ري وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �الأم���رك���ي ري جلمع 
عملية  و��شتئناف  و�الإ�شر�ئيلي  �لفل�شطيني  �لطرفني 
�الإ�شر�ئيلية  �ال�شتيطان  �شيا�شات  وحذرمن  �ل�شالم. 
و�نتهاكات �الحتالل �الإ�شر�ئيل �لتي جتري يف مدينة 
�ل��ق��د���س و�ل��ت��ي ي��ج��ب �أن ي��و���ش��ع ح��د ل��ه��ا وي��ج��ب �أن 
�ل�شالم خا�شة يف  تتوقف لكي نعطي فر�شة لتحقيق 

هذ� �لوقت .
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العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
 يف الدعوى رقم 2012/283 مدنية جزئية     

عليكم من  ب�شفتكم مدعى  �لقبي�شي-  �شيف خليفة عبد�هلل  : خالد  �ل�شيد 
قبل �ل�شيدة/مرمي علي حممد علي �لهاملي كمدعية ونظر� لعدم تعاونكم 
�و  مكلف  فانت  بجل�شة-  �ملدعية  وكيل  مبكتب  �خلربة  بجل�شة  باحل�شور 
ينوب عنكم قانونا حل�شور جل�شة �خلربة معكم لالجابة على عنا�شر  من 
�لدعوى ) فرز وجتنيب ت�شيبها( يف �الر�س �ل�شكنية رقم 49 مبنطقة خليفة 
�أ مو�شوع �لدعوى يف يوم �خلمي�س 2013/6/27 وتقدمي �دلتكم وم�شتند�تكم 
ووثائق �الر�س �مام خبر �لدعوى �ل�شاعة 7.30 م�شاء- مع �لعلم �نه حال 
عدم �لتعاون مع مهمة �خلبر فيعترب مو�فقة و�قر�ر وتفوي�س منكم ب�شحة 

�لنتائج- و�شيتم �ل�شر يف �لدعوى بدونكم وتتحملون كافة �لعو�قب.
�خلبري �ملنتدب يف �لدعوى

اعالن اجتماع خربة

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2320  عمايل جزئي                                  
�ن  �ىل �ملدعى عليه /1- �شالون م�س كويت  جمهول حمل �القامة مبا 
�ملدعي /بو�شى �حمد عبد�هلل �حمد    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )24772 درهم( و�لر�شوم  و�مل�شاريف. 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   .)2013/146667( �ل�شكوى  رقم 
2013/6/26 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/453  عمايل كلي                                  

�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة �وميجا �لهند�شية ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�قام  �دو رود رجيو�س وميثله: عبد�هلل ح�شن �حمد بامدهاف قد  /�وفرنى توما�س دور 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 14 ل�شنة 2013 
و�ملت�شمن �يقاع �حلجز  �لتحفظي على ب�شائع ومنقوالت و�دو�ت ومقر  �ل�شركة �ملدعي 
عليها يف حدود �لدين �ملحجوز وقدره )351.320 درهم( وكذلك توقيع ��شارة �حلجز على 
�لرخ�شة �لعائدة على �ملدعى عليها و�لر�شوم   و�مل�شاريف   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2013/7/2 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/438   جتاري كلي                                            

�ىل �ملدعى عليه   /1- خليل م�شطفى خليل �لك�شو�ين   جمهول حمل 
�لقا�شمي  خالد  خالد  في�شل  �ل�شيخ/ماجد   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�لدعوى  �ق��ام عليك  ��شماعيل ح�شن علي حممد �جلعبي  قد  وميثله: 
ومو�شوعها �ملطالبة باخر�ج �ملدعى عليه من �ل�شركة وحمو ��شمه من 
�ل�شجل �لتجاري و�لرخ�شة �لتجارية و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�شاعة 9.30 
�س بالقاعة ch1C.15 للحكم )علما بانه مت تعجيل موعد �جلل�شة(

 ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2011/942  عقاري كلي
�ىل �ملدعى عليهما/ 1- طارق م�شتاق ت�شودهاري 2- لينك �ب �نرتنا�شيونال للو�شاطة 
�لعقارية     جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / توبيا�س دوجال�س باركر قد �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/20 �حلكم 
�ملحكمة لالطالع  بجدول خرب�ء  �لهند�شيني  �خل��رب�ء  �حد  بندب  �لتايل:  �لتمهيدي 
على �ور�ق �لدعوى ولبحث ما هومبني باحلكم �لتمهيدي وقدرت مبلغ خم�شة ع�شر 
�لف درهم �تعاب �خلبر كلفت �ملدعي ��شليا و�ملدعية تقابال بايد�عها منا�شفة خز�نة 
�ملحكمة وحددت جل�شة  2013/6/27 يف حالة عدم �شد�د �مانة �خلربة وجل�شة 2013/8/1 
يف حالة �شد�د �المانة.  وحددت  لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/27 �ل�شاعة 

  ch.1.B.8 11.00 �شباحا يف �لقاعة
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
           يف الدعوى رقم 2012/1032  عقاري كلي

�ىل �ملدعى عليهما/ 1- �شركة �ملا�شة �لعقارية ���س.ذ.م.م 2- �شركة نيو ورلد �نف�شتمنت جروب 
�س.ذ.م.م 3- �شركة مارينا �ك�شيكلو�شيف ليمتد   جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شفاء 
�لق�شاب �لدميا�شي  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 
2013/6/19 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: بندب خبر هند�شي من �ملقيدين باجلدول لدى �ملحكمة 
لتكون ماموريته بعد �الطالع على �ور�ق �لدعوى و�مل�شتند�ت وللخبر يف �شبيل �د�ء �ملامورية 
�النتقال �ىل �ية جهة حكومية �و غر حكومية لالطالع على ما لديها من م�شتند�ت تفيد يف 
تنفيذ �ملامورية وله عند �القت�شاء �شماع �قو�ل �خل�شوم و�شهودهم ومن يرى لزوما �شماع �قو�له 
بغر حلف ميني وقدرت �مانة على ذمة �جلهة �ملنتدبة و�خلبر مقد�رها خم�شة ع�شر �لف درهم 
 2013/7/10 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   �ملحكمة.  خز�نة  بايد�عها  �ملدعي  يلزم 

  ch.1.A.1 ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/1776  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- �ل �شي �ل �نرتيورز �س ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ملذكورة �عاله وعليه  �قام �لدعوى  �ت�س كيه دبي للمقاوالت �س ذ.م.م قد  ��س  / �شي 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/28 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�شوري: وقبل �لف�شل يف مو�شوع �لدعوى بندب �خلبر �لهند�شي �ملخت�س 
�شاحب �لدور ما مل يتفق �لطرفان على ت�شميته خالل ��شبوع من تاريخه تكون مهمته 
بعد مطالعة �شائر �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �له �لطرفني من 
دونهما �النتقال �ىل مرقمها لالطالع على مالديهما من �ور�ق وم�شتند�ت و�شجالت 
�ملدعية  �لزمت  �ملهمة. وحددت مبلغ خم�شة ع�شر �لف درهم  �د�ء  ودفاتر تعيبنه على 
ب�شد�دها خزينة �ملحكمة على ذمة �تعاب وم�شروفات �خلبر.     وحددت  لها جل�شة يوم 

  ch.2.E.22 لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/475  عقاري كلي
�ىل �ملدعى عليهما/ 1- �شركة بيامود للتطوير- �ملنطقة �حلرة 2- بيامود ميدل �ي�شت 
للو�شاطة �لعقارية ذ.م. م  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / علي ح�شني �شادقيان    
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/20 
خرب�ء  بجدول  �ملقيدين  �لهند�شيني  �خل��رب�ء  �ح��د  بندب  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حلكم 
�ملحكمة لالطالع على �ور�ق �لدعوى ولبحث ما هو مبني باحلكم �لتمهيدي وقدرت 
�ملحكمة  خ��ز�ن��ة  بايد�عها  �مل��دع��ي  كلفت  �ت��ع��اب �خلبر  دره��م  �ل��ف  ع�شر  مبلغ خم�شة 
وحددت جل�شة 2013/7/18 يف حالة عدم �شد�د �مانة �خلربة وجل�شة  2013/7/29 يف 
حالة �شد�د �المانة.    وح��ددت  لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/18 �ل�شاعة 

  ch.1.B.8 11.00 �شباحا يف �لقاعة
ق�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/747  عقاري كلي
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م   لال�شتثمار  فورت�شن  جمموعة   -1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �ندريا كولوو   قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه 
�لتايل:  �لتمهيدي  �حل��ك��م   2013/6/23 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�شركة  من  �ل�شادرة  �ل��دع��وى  �شند  �لقب�س  �شند�ت  عن  �خل�شوم  با�شتجو�ب 
�ل�شند�ت  تلك  و�ن  كما  �لدعوى  يف  ممثلة  غر  وهى  للعقار�ت  �لكامل  �لبيت 
غر مرتجمة.  وحددت  لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�شاعة 9.30 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2013/301  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- غالحم�شن ح�شني ح�شن جناد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / برتو دريلينغ 
كومباين م د م �س وميثلها /مهدي كا�شاين برفيز وميثله: ر��شد عبد�هلل علي بن ع��رب   مبا �ن �ملدعي/ 
برتو دريلينغ كومباين م د م �س وميثلها مهدي كا�شاين برفيز  �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/10 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل 
�لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبر �حل�شابي �شاحب �لدور باجلدول- وتكون مهمته كاالتي: - �الطالع على 
�لدعوى  طريف  ملقر�ت  �النتقال   - �خل�شوم.  يقدمه  �ن  ع�شى  وما  فيها  �ملقدمة  و�مل�شتند�ت  �لدعوى  ملف 
و�الطالع على �ملر��شالت �لورقية و�اللكرتونية �ن وجدت وبيان عالقة �لو�قع بني طريف �لدعوى  وبيان نوع 
�ملعامالت �لتي ربطت طريف �لدعوى وما �ذ� كان طريف �لدعوى قد �وفيا بالتز�ماتهما من عدمه وحددت 
�ملحكمة �مانة قدرها �شبعة �الف درهم على ذمة �تعاب وم�شروفات �خلبر.   وحددت  لها جل�شة يوم �الربعاء 

  ch.2.E.22 ملو�فق 2013/7/24 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/994   جتاري جزئي                  
�ىل �ملدعى عليه   /1- �شعيد حاجي �قا مو�شايي  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / علي �كرب فتاح ز�ده  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة 
ز�ده:  فتاح  �كرب  علي  ل�شالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/4/3 بتاريخ 
ي��وؤدي للمدعي مبلغا ماليا وق���دره     50.000 درهم  ب��ان  ب��ال��ز�م �ملدعى عليه 
تاريخ  �شنويا من   %9 بو�قع  عنه  �لتاخرية  �لفائدة  مع  دره��م   �ل��ف  خم�شون 
�ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مه بر�شوم �لدعوى وم�شروفاتها 
ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
�العالن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
�آل مكتوم حاكم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/563   عقاري كلي                    
�ىل �ملحكوم عليه     /1- بيامود �نرتنا�شيونال م م ج- و�ململوكة من قبل ��س 
كي �ي هولدينجيز ليمتد  جمهول حمل �القامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
ل�شالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2012/12/17 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
ر�مني حممد ر�شتكار بامل�شادقة على حكم �ملحكمني �ل�شادر بتاريخ 2012/2/23 
�لدويل-  للتحكيم  دب��ي  مركز   2010/198 �لرقم  ذ�ت  �لتحكيمية  �لدعوى  يف 
�ل��ف دره��م مقابل  �ل��دع��وى، ومبلغ  ر���ش��وم  وم�شاريف  �ملدعى عليها  و�ل��زم��ت 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/70   جتاري جزئي                      
�ىل �ملحكوم عليهما /1- كبيتل �شتيت ملقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/ حممد 
�قبال �حمد خ��ان 2- حممد �قبال �حمد خ���ان     جمهويل حمل �الق��ام��ة  نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/9/5 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ 
فينك�س كونكريت برودكت�س -فر ع من و�يف �ل�شناعية �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعى عليهما بان 
يوؤديا للمديه بالت�شامن فيما بينهما مبلغا وقدره  21145 درهم فقط ) و�حد وع�شرون 
تاريخ  ب��و�ق��ع 9% �شنويا م��ن  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ل��ف وم��ائ��ة وخم�شة و�رب��ع��ون دره���م( 
�ملطالبة �لق�شائية  يف 2012/1/25 وحتى متام �ل�شد�د وبامل�شروفات ومببلغ مائتي درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/537عقاري كلي                        
�لعقارية  للو�شاطة  دي��ون��ز  دب��ي  �شركة   -2 عبد�لعزيز  في�شل  قري�شي   -1/ عليهما  �ملحكوم  �ىل 
�س.ذم.م   جمهويل حمل �القامة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/1/23 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ وليد �شليم ��شكندر �وال: بقبول �دخال �خل�شم �ملدخل ) �شركة 
و�الدخال  �لدعوى  مو�شوع  يف  ثانيا:  �لدعوى  يف  خ�شما  م(  م  �س  �لعقارية  للو�شاطة  ديونز  دبي 
ببطالن عقد بيع �لوحدة حمل �لتد�عي و�ملوؤرخ 2008/5/24 ثالثا: بالز�م �ملدعى عليه و�خل�شم 
�ملدخل ) �شركة دبي ديونز للو�شاطة �لعقارية �س م م ( بالت�شامن بان يوؤديا للمدعى مبلغ وقدره 
فلو�س(  وت�شعة  درهما  و�ربعن  و�ثنان  و�ربعمائة  �لف  وثمانية ع�شر  ) خم�شمائة  درهم   5184429
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شلة يف 2012/4/18 )تاريخ تعديل 
�لطلبات( وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مهما بامل�شاريف. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1141   عقاري كلي                        
�ىل �ملحكوم عليهما /1- ديل ديريك �شو�لو 2- مارجريت �شو�لو   جمهويل حمل �القامة  نعلنكم بان �ملحكمة 
ع(  م  ) �س  للتمويل  �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �مالك  �لدعوى  بتاريخ 2013/3/25 يف  �ملنعقدة  حكمت بجل�شتها 
بحكمت �ملحكمة- مبثابة �حل�شوري: بف�شخ �تفاقية �الجارة �ملو�شوفة بالذمة ومالحقها �ملربمة بني �ملدعية 
)�مالك للتمويل �س م ع( و�ملدعى عليهما ) ديل ديريك �شو�لو  و مارجريت �شو�لو( بتاريخ 2008/2/19 عن 
�لوحدة حمل �لتد�عي)�ل�شقة �ل�شكنية رقم )2205( يف م�شكن �شاطىء �جلمر�- �ملنطقة ب- 06- ت 01 دبي( مع 
�شطب ��شم �ملدعى عليهما ب�شفتهما م�شتاأجرين ب�شند �مللكية �ل�شادرة من د�ئرة �الر��شي و�المالك بدبي بتاريخ 
2008/4/17 وكذلك �شطب �لعبارة �لو�ردة بهذ� �ل�شند بانه تخ�شع ملكية لدى �لد�ئرة و�لز�م �ملدعى عليهما 
بت�شليمها للمدعية و�لزمهما �ن توؤديا للمدعية مبلغ مقد�ره 384.137.16 درهم ) ثالثمائة �ربعة وثمانون �لفا 
ومائة �شبعة وثالثون درما و�شتة ع�شر فل�شا( و�لزمهما بالر�شوم و�مل�شروفات  ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري 

�العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1246  عقاري كلي                  

�القامة  حمل  جمهول  باالنيان   ثياجارجني  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / �مالك للتمويل �س م ع  نعلنكم بان �ملحكمة قررت 
�ملذكورة �عاله.  �لدعوى  بتاريخ 2013/6/20 يف  �ملنعقدة   بجل�شتها 
�ل��دع��وى وقد  �مل��ن��ت��دب يف  �ل�شيد �خل��ب��ر  ب���ورود تقرير  �خ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/5 �ل�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10827 بتاريخ   2013/6/25     
 يف الدعوى رقم 2012/1753 جتاري كلي- حماكم دبي     
دبي  مدينة  �ي�شت  ميدل  �شتورك  �لعنو�ن:  جي  كي  �شتورك  �وج�شت  عليه:  �ملدعى 
-4228392  : فاك�س   04-4228393 هاتف    1407 مكتب   )2( �لرثيا  بناية  لالعالم 

04 نحيطكم علما �نه �نتد�بنا خبر ح�شابي بالق�شية �عاله و�ملرفوعة �شدك من 
�ل�شركة �لعربية �المريكية للتكنولوجيا )�ر�متك( وعليه فانت مكلف �و من ميثلك 
�ل�شاعة   2013/6/26 �الربعاء  يوم  عقده  و�ملقرر  �خلربة  �جتماع  بح�شور  قانونا 
)�ر�متك(  للتكنولوجيا  �المريكية  �لعربية  �ل�شركة  وذلك يف مقر  �لعا�شرة �شباحا 
�ملدعية - وعنو�نها: دبي- �لقوز- رقم 3 مقابل جريدة جلف تاميز. يرجى �حل�شور 
يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  و�ح�شار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد 
حال تخلفكم عن �حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة 

لها قانونا. لال�شتف�شار  �الت�شال ب� 055-2403034/ 050-6317417
خبري ح�سابي/ ناهد ر�ساد حممد

اعالن اجتماع خربة
العدد  10827 بتاريخ 2013/6/25    

 اعـــــــالن       
عبد�هلل  خورفكان:�ل�شيد/�شليمان  و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
ذ.م.م  �ل�شكر�ب  لتجارة  �ل����در�ري  �ل��ت��ج��اري  �ال���ش��م  يف   %49 بن�شبة  �شريك  ب�شفته  �جلن�شية  باك�شتاين 
و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف مدينة خورفكان رخ�شة جتارية رقم 125003 �ل�شادر بتاريخ 
1998/11/25 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خورفكان. وطلب �لت�شديق على �لتوقيع على حمرر يت�شمن 
17% يف  ن�شبته مبقد�ر  �الحتفاظ عن جزء من  يرغب يف  �نه  �لتجاري( حيث  �لن�شاط  وتغير  تنازل   (
�ل�شادة:  من  كال   %32 بن�شبة  منه  �لباقي  �جل��زء  عن  و�لتنازل  لنف�شه  �ع��اله  بياناته  �ملذكور  �لرخ�شة  
�شليمان  �شليمان بن  �ل�شيد: عبد�لر�شول  بن�شبة %16  باك�شتاين �جلن�شية  �شليمان  �ل�شيد/ غالم حممد 
بن  حممد  /�شامل  �ل�شيد  يك   �ل�شر  ومو�فقة  وباتفاق  �نه  كما   %16 بن�شبة  �جلن�شية  باك�شتاين  عبد�هلل 
�لنقبي �الم��ار�ت �جلن�شية �لذي ميلك ن�شبه يف �لرخ�شة �ملذكورة �عاله 51% يرغبان يف  �شامل عبد�هلل 
تغير ن�شاط �لرخ�شة �ملذكورة بياناته �عاله حيث �ن �لن�شاط �لتجاري �حلايل هو جتارة �شكر�ب �حلديد 
�مل�شتعملة  و�الدو�ت  �الو�ين  بيع  بالتجزئة  �مل�شتعمل  �الث��اث  بيع  ن�شاط  �ىل  بتغيره  �ل�شركاء  ويرغب 
بالتجزئة بيع �الجهزة و�الدو�ت �لكهربائية و�اللكرتونية �مل�شتعملة بالتجزئة وبيع �جهزة �حلا�شب �اليل 
�مل�شتعملة بالتجزئة. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على 

توقيعات ذوي �ل�شان يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �القت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة �نابال�شي لال�شت�شار�ت 
�لهند�شية )يونانية �جلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
�شجل  )3221( يف  رقم  و�ملقيدة حتت  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة 
�ل�شركات �الجنبية بالوز�رة. وتنفيذ� الحكام �لقانون �الحتادي 
رقم )8( ل�شنة 1984م يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و 
دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر 
باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت 
�حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق 
ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �العرت��س  يف 
وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ال 

�القت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

قانونيون   حما�شبون   - ماك  هور�ث  مكتب  يعلن 
�لعمومية  �نه مبوجب قر�ر �جلمعية  م�شفي قانوين 
�لغر عادية �ملنعقدة يف تاريخ 2013/5/29 �ملوثق لدى 
كاتب �لعدل يف �أبوظبي بحل وت�شفية �شركة ريد روك 
كافية-  ذ م م فعلى من لدية �أي �عرت��س �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026781130 
�شارع  �بوظبي   109460 ب  �س   026781170 فاك�س 
�لكرت�  بناية عمر �لع�شكري  مكتب رقم 602 و�ح�شار 
45يوم  �أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتية  �مل�شتند�ت 

من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن

اإعـــالن ت�سـفية
العدد 10827 بتاريخ 2013/6/25   

�إعالن ت�سفية �سركة �إميال في�س 2 لالإ�ستثمار  ذ م م
�إميال في�س 2 لالإ�شتثمار ذ م م -   بناء على قر�ر �شركاء �شركة 
رقم  حتت   2013  /  06  /  19 بتاريخ  �لعدل  كاتب  لدى  �مل�شدق 
)1301013953( . نعلن نحن �مل�شفى / �أ�شعد عبا�س و�شركاه عن 
بدء �أعمال �لت�شفية ل�شركة �إميال في�س 2 لالإ�شتثمار ذ م م ، فكل 
من له مطالبة �أو حقوق على �ل�شركه �ملذكوره �أعاله عليه �لتقدم 
مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيده لذلك �إىل �مل�شفى وذلك خالل 
، وكل من  �لدو�م �لر�شمى وملدة ) 45 ( يوم من تاريخ �الإعالن 
مل يتقدم خالل �ملده �ملحدده باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة . 
عنو�ن �مل�شفى : �أبو ظبى  - تقاطع �شارع حمد�ن مع �شارع �ملرور 
-  مبنى وز�رة �الإقت�شاد - مدخل ب - �لدور �لثالث - مكتب 301 

، تليفون : 026282650 - فاك�س : 026282655 .

اإعــــــــــــــــــــالن

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:جمموعة موؤ�ش�شات �ل�شيبة �شعيد �لهاملي - 
موؤ�ش�شة �لفر��س للمقاوالت �لعامة

 NEATBUILDER:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 186608       بتاريخ:2013/2/11 م
با�ش��م:جمموعة موؤ�ش�شات �ل�شيبة �شعيد �لهاملي - موؤ�ش�شة �لفر��س للمقاوالت �لعامة

وعنو�نه:�لعنو�ن: �شارع ز�يد �الول ، �س.ب:4490 ، هاتف:026669600 ، فاك�س:026658511
�ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37 مقاوالت �لطرق �لرئي�شية و�ل�شو�رع و�العمال �ملتعلقة  وذلك لتمييز 
بها مقاوالت �شبكات �ل�شرف �ل�شحي �لفرعية وتو�شيالت �ملنازل مقاوالت حمطات معاجلة �ل�شرف �ل�شحي 
مقاوالت �شبكات �ل�شرف �ل�شحي مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها مقاوالت �شبكات وحمطات نقل �لطاقة 
مقاوالت �شبكات نقل وتوزيع �ملياه �ملقاوالت �لكهربائية �ملقاوالت �مليكانيكية مقاوالت م�شاريع حمطات �شخ 

�ملياه مقاوالت �الن�شاء�ت �ملعدنية.
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن NEATBUILDER باللون �لذهبي على خلفية بي�شاء .  

�ال�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25  يونيو 2013 العدد 10827

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:دو�جن �لعجبان
 AL AJBAN CHICKEN طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:دو�جن �لعجبان

�ملودعة بالرقم: 189134       بتاريخ:2013/3/26 م
با�ش��م:دو�جن �لعجبان

وعنو�نه:�بوظبي ، �س �ل�شالم بناية �لوحدة ، �س.ب:111059 ، هاتف : 0507839966
�لدو�جن و�لبي�س وخال�شة  �للحوم و�ال�شماك وحلوم  بالفئة:29  �لو�قعة  �و �خلدمات  �ل�شلع  وذلك لتمييز 

�للحوم و�لبي�س و�للحوم ومنتجات �حلليب و�لزيوت و�لدهون �ملعدة لالكل.
و��شفل  �زرق  �شريط  ��شفله  �الخ�شر  باللون  حمدد  د�ئرة  �شبه  �شكل  د�خل  بي�شاء  �لعالمة:دجاجة  و�شف 

  . AL AJBAN CHICKEN ل�شكل مكتوب باللغة �لعربية وباللغة �الجنليزية�
�ال�ش��رت�طات: . 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25  يونيو 2013 العدد 10827
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ت�شتعد مفو�شية ك�شافة دبي لتنظيم 
�لبطولة �لرم�شانية �لكروية �لثانية 
�شتقام  و�ل��ت��ي  �ل��ق��دم  ك��رة  ل�شباعيات 
�لع�شبية  �مل��ف��و���ش��ي��ة  م���الع���ب  ع��ل��ى 
�للو�ء  ���ش��ع��ادة  م���ن  ك���رمي���ة  ب��رع��اي��ة 
رئي�س  رف���ي���ع  ع��ب��د�ل��رح��م��ن حم��م��د 

جمل�س �إد�رة �ملفو�شية.
للمفو�شية  �لك�شفي  �مل��ف��و���س  وق���ال 
�لذي  �ل��ن��ج��اح  �أن  ع��ل��ي  رح��م��ه  خليل 
�ل�����ش��اب��ق��ة حفزنا  �ل��ب��ط��ول��ة  ح��ق��ق��ت��ه 
�لثانية  �لبطولة  بتقدمي  ن�شتمر  الأن 
16 فريقا فقد  ،حيث ن�شعى مل�شاركة 
ر�شدت �ملفو�شية جو�ئز قيمة للفرق 
خ�ش�شت  ،ح���ي���ث  �ل���ف���ائ���زة  �ل����ث����الث 
 10 �الأول  للمركز  �ملنظمة  �للجنة 
للمركز  دره���م  �آالف  و7  دره���م  �آالف 
�حلا�شل  �لفريق  و�شيح�شل  �ل��ث��اين 
�آالف دره���م،   5 �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  ع��ل��ى 
ل��ه��د�ف �لبطولة  ب��االإ���ش��اف��ة جل��ائ��زة 
حار�س،باالإ�شافة  الأف�����ش��ل  و�أخ�����رى 
�لتي  �ل���ع���دي���دة و�ل��ق��ي��م��ة  ل��ل��ج��و�ئ��ز 
ر���ش��دت��ه��ا �مل��ف��و���ش��ي��ة ل��ل��ج��م��ه��ور من 
،منوهاً  �ل���ي���وم���ي  �ل�������ش���ح���ب  خ�����الل 
خالل  وم���ن  ت�شعى  دب���ي  ك�شافة  ب���اأن 
�ل�شباب  حتتوي  الأن  �إ�شرت�تيجيتها 

�شبابية  �أن�������ش���ط���ة  ع�����دة  خ�����الل  م����ن 
و�آخر  ري��ا���ش��ي  ه��و  م��ا  منها  متنوعة 
ت�شغل  ،حتى  �جتماعي  و�آخ���ر  ك�شفي 
ليكونو�  ينفعهم  مب��ا  ف��ر�غ��ه��م  وق���ت 
�لتي  �ملغريات  عن  �لبعد  كل  بعيدين 
ق���د جت���ره���م ل���ط���رق ي��خ�����ش��رون بها 

حياتهم م�شتقبلهم.
باأن �لت�شجيل بد�أ  و�أ�شار خليل رحمه 
�لو�قعة  دب��ي  ك�شافة  مفو�شية  مبقر 
�شالح  �شارع  على  �لوحيدة  مبنطقة 
�ل���دي���ن ح��ي��ث مي��ك��ن �ل��ت��و����ش��ل على 
فقد   ،2696960  /04 �ل���رق���م 

�آالف   3 �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة  ح������ددت 
�إ�����ش����رت�ك ل��ك��ل فريق  دره�����م ر����ش���وم 
و�ل�شور  �لثبوتية  ل��الأور�ق  باالإ�شافة 
باأن  م�شيفا  الع���ب،  لكل  �ل�شخ�شية 
 4 ل���  تق�شيمهم  �شيتم  16فريقا  �ل���� 
�الأول و�لثاين من  جمموعات ي�شعد 
ك���ل جم��م��وع��ة ل����دور �ل��ث��م��ان��ي��ة، بعد 
ذل���ك يطبق ن��ظ��ام خ���روج �مل��غ��ل��وب يف 
حالة �نتهاء �ملبار�ة بالتعادل يف �لوقت 
�الأ�شلي تلعب مبا�شرة 5 ركالت جز�ء 
ترجيحية لكل فريق وت�شتمر �إىل �ن 

يفوز �أحدهم. 

����ش��ت��ق��ب��ل ����ش���ع���ادة حم���م���د �أح����م����د ب����ن �شكر 
�الإمار�ت  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لزعابي 
جمل�س  رئي�س  �ل�شعفار  �أحمد  �أ�شامة  �شعادة 
بح�شور  ل���ل���در�ج���ات  �الإم�������ار�ت  �حت����اد  �إد�رة 
لرئي�س  �الأول  �لنائب  �شلطان  عي�شى  �شلطان 
ع�شو  �مل��ا���س  جمعة  و�شعيد  �الإد�رة  جمل�س 
�لفردية  �الألعاب  عام  م�شرف  �الإد�رة  جمل�س 
�ملدير  �ل�شام�شي  يحي  و�ملهند�س  و�جلماعية 
من  �ل���زي���ارة  ح�شر  ك��م��ا  ل��ل��ن��ادي،  �لتنفيذي 

عمر�ن  يو�شف  �لنا�شر  عبد  �الحت���اد  ج��ان��ب 
�الأمني �لعام الحتاد �الإمار�ت للدر�جات وعلي 

�لو�يل م�شت�شار �الحتاد.
تاأتي �لزيارة يف �إطار توطيد عالقات �لتعاون 
بني �جلانبني ودر��شة �إمكانية تطوير جو�نب 
لعبة �لدر�جات بالنادي، وكذلك تاأتي �لزيارة 
يف �إطار دعم �للعبة وتكوين �شر�كة فعلية بني 

نادي �الإمار�ت و�حتاد �لدر�جات.
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �شعادة  رح��ب  وق��د 

�الإم�����ار�ت ب��ال��وف��د �ل��ز�ئ��ر ن��اق��اًل لهم حتيات 
�ل�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي رئي�س 
متمنياً  �لزيارة  بهذه  �شعادته  م�شيد�ً  �لنادي 
�أ�شامة �ل�شعفار كل  الحتاد �لدر�جات برئا�شة 
�لتوفيق و�لنجاح و�لتقدم وحتقيق �الجناز�ت 
�ملحلية و�الإقليمية و�لدولية، ومرحباً باإقامة 
عالقات وطيدة مع �حتاد �الإمار�ت للدر�جات 

�لذي يحقق نقالت تطويرية الفته.
�ل�شعفار  ��شامة  �شعادة  �أثنى  �آخ��ر  جانب  من 

�ل��ز�ئ��ر ب��ح��ف��اوة �ال���ش��ت��ق��ب��ال مباركاً  و�ل��وف��د 
�الإم������ار�ت  ن�����ادي  الإد�رة  �جل���دي���د  �ل��ت�����ش��ك��ي��ل 
�أحمد بن �شقر �لقا�شمي كما  برئا�شة �ل�شيخ 
�الأبطال  �شنع  �ل��ن��ادي يف  ج��ه��ود  ع��ل��ى  �أث��ن��ى 
للمنتخب  �ل��د�ئ��م  ودعمه  �ل��در�ج��ات  لعبة  يف 
�لعنا�شر، متمنياً  باأف�شل  للدر�جات  �لوطني 
�لزيارة  ه���ذه  ت��ك��ون  و�أن  و�ل�����ش��د�د  �ل��ت��وف��ي��ق 
ب��اك��ورة ع��م��ل ق���ادم وت��ع��اون م�����ش��رتك ي�شوده 

�لتطوير و�لنجاح.

اإدارة نادي الإمارات ت�شتقبل رئي�س واأع�شاء احتاد الدراجات

�أط��ل��ق��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ربن��ام��ج ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
جيت�شو  �جل��و  �أبطال  من  و�لطالبات  للطالب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
فعاليات �لربنامج يف نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة يف �لعا�شمة 
�أبوظبي  يف  �أخ���رى  م��ر�ك��ز  �شتة  يف  �إط��الق��ه  �أبوظبي..بجانب 
�لربنامج..حممد  �إط���الق  ح�شر  �لغربية.  و�ملنطقة  و�ل��ع��ني 
رئ��ي�����س �حت����اد �جل���و جيت�شو وحميد  ن��ائ��ب  �ل��ظ��اه��ري  ���ش��امل 
مدير  خمي�س  ونا�شر  �ل��ربن��ام��ج  على  �ل��ع��ام  �مل�شرف  ع��ب��د�هلل 
�أبوظبي  جمل�س  يف  �شفية  �لال  �الأن�شطة  وم�شوؤول  �لربنامج 
للتعليم ولفيف من �ملنت�شبني لريا�شة �جلو جيت�شو و�لطالب 
بور�شة  �لربنامج  فعاليات  وب��د�أت  �أمورهم  و�أولياء  و�لطالبات 
�أمورهم  و�أول��ي��اء  و�لطالبات  للطالب  �لربنامج  نظمها  عمل 
و�لطالبات  �ل���ط���الب  ودو�م  ب��ال��ربن��ام��ج  �ل��ع��م��ل  �آل���ي���ة  ح����ول 
�أجاب  فيما  �لربنامج  منها  ينطلق  �لتي  و�خلطط  و�الأن�شطة 
و��شتف�شار�ت  �أ�شئلة  على  �ل��ربن��ام��ج  �مل�����ش��روع  على  �مل�شرفون 
حما�شر�ت  �أوىل  ج����اءت  �أم��وره��م..ب��ي��ن��م��ا  و�أول���ي���اء  �ل��ط��الب 
�مل�شروع يف حمور �ل�شنع حيث حا�شر فيها خبر �ل�شنع جمعة 
مو�هب  مب�شاركة  �أ�شابيع  خم�شة  �لربنامج  وي�شتمر  �لرميثي 
حققها  �لتي  للنجاحات  ��شتثمار�  و�لبنات  �لبنني  من  �للعبة 
جنوم �ملد�ر�س ومر�كز �لتدريب خالل �ملو�شم �ملا�شي و�أبرزها 
�لعا�شمة  �ل���ذي �شهدته  ل��الأط��ف��ال  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  م��ا حتقق يف 
�أبوظبي  بطولة  هام�س  على  �مل��ا���ش��ي  �أب��ري��ل  خ��الل  �أب��وظ��ب��ي 
�الإم����ار�ت  �شغار  فيها  وح��ق��ق  جيت�شو  �جل��و  مل��ح��رتيف  �لعاملية 

122 ميد�لية متنوعة من بينها 45 ميد�لية ذهبية. وياأتي 
�لربنامج تنفيذ� لتوجيهات �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�الأعلى للقو�ت  �لقائد  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
�مل�شلحة خالل ��شتقبال �شموه �أبطال �جلو جيت�شو يف �ملد�ر�س 
�شموه  وجه  حيث  �لعامل  كاأ�س  يف  �لذهبية  �مليد�ليات  �أ�شحاب 
ي�شتوعب  متكامل  ب��رن��ام��ج  و���ش��ع  ���ش��رورة  �إىل  �للعبة  �حت���اد 
طاقات �ملو�هب و يرتقي مب�شتوياتهم ويحافظ على جاهزيتهم 
باإمكانياتهم  �الرت��ق��اء  لهم  ي�شمن  مب��ا  �ل�شيف  ف�شل  خ��الل 
وتر�ثية  و�جتماعية  ريا�شية  �أن�شطة  �لربنامج  يت�شمن  فيما 
�شباحا  �لتا�شعة  �ل�����ش��اع��ة  م��ن  �ل��ربن��ام��ج  وي��ب��د�أ  وت��رف��ي��ه��ي��ة. 
�شهر  خالل  �ملع�شكر  يقام  فيما  م�شاء  �خلام�شة  حتى  وي�شتمر 
رم�شان يف �لفرتة �مل�شائية من �لتا�شعة م�شاء وحتى منت�شف 
10 �إىل  �لليل و ي�شتهدف �لربنامج �لفئات �لعمرية من �شن 
15 عاما. وي�شارك يف �لربنامج 120 طالبا وطالبة ينتظمون 
يف �شبعة مر�كز للتدريب بو�قع مركزين يف كل من �أبوظبي يف 
�لنموذجية ويف  �الآفاق  �مل�شلحة ومدر�شة  �لقو�ت  نادي �شباط 
يف  �لغربية  و�ملنطقة  ومريجب  �لنهيانية  مدر�شتي  يف  �لعني 
مدر�شتي �لغربية وقطر �لندى ويف �ملرفاأ مدر�شة �ل�شموخ فيما 
يتوزع �ملركز�ن يف كل منطقة بو�قع و�حد للبنني و�آخر للبنات 
ويخت�س مركز �ملرفاأ باأن�شطة �لبنات حيث متت �إ�شافته تلبية 
�مل��رف��اأ و�أم���ام ت��و�ج��د ع��دد م��ن �لفتيات  �أه���ايل منطقة  لرغبة 
�لر�غبات يف �مل�شاركة يف �ملع�شكر. ويت�شمن برنامج �لفريق �أول 

�آل نهيان لطالب وطالبات �جلو  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �شمو 
جيت�شو خم�شة حماور رئي�شية �أولها �ل�شنع ويقوم على �إك�شاب 
�مل�شاركني قيم وعاد�ت وتقاليد جمتمع دولة �الإمار�ت وتعزيز 
�لوالء و�الإنتماء للوطن و�لقيادة �لر�شيدة بجانب تركيزه على 
�ل�شيف  �إك��ر�م  و�أ�شاليب  و�لعطاء  بالت�شحية  �ملرتبطة  �لقيم 
لدى  غر�شها  على  نحر�س  �لتي  �ملثل  من  �لكثر  �إىل  �إ�شافة 
و�مل�شوؤولية  �ل�شن  كبار  ورع��اي��ة  و�مل���ودة  �ل��رت�ح��م  مثل  �أبنائنا 
خا�س  فهو  �ل��ث��اين  �مل��ح��ور  �أم��ا  �جل��م��اع��ي.  و�لعمل  �ملجتمعية 
�لطالب  من  �ل�شغار  تعليم  وي�شمل  �ملحلية  و�لبيئة  بالرت�ث 
و�لطالبات �لفرو�شية و�ل�شيد بال�شقور و�شيد �ل�شمك �إ�شافة 
�إىل عدة مهار�ت للطالبات مثل �لطبخ و�الأ�شغال �ليدوية كما 
�الإمار�تي.  �ملجتمع  جمال�س  على  خالله  من  �لطلبة  يتعرف 
�ل��ري��ا���ش��ي حيث  �ل��ب��ع��د  �ل��ث��ال��ث للمع�شكر يف  �مل��ح��ور  وي��رتك��ز 
مب�شتوى  و�الإرت��ق��اء  �جلوجيت�شو  يف  تدريبية  دور�ت  يت�شمن 
بتمثيله  �لوطنية  �ل�شخ�شية  تنمية  و  �لبدنية للطلبة  �للياقة 
�ل���دول���ة يف �مل��ح��اف��ل �ل��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����دويل فيما 
يتناول �ملحور �لر�بع من �ملع�شكر �جلانب �لرتفيهي ويت�شمن 
ووتروورلد  ي��ا���س  مر�شى  حلبة  و  ف���ر�ري  ع��امل  �إىل  زي����ار�ت 
�ملحور  �أم��ا  �لبحرية  للريا�شات  و�أب��وظ��ب��ي  �لفر�شان  ون��ادي��ي 
يت�شمن  حيث  �حلياتية  �مل��ه��ار�ت  بتعلم  خا�س  فهو  �خلام�س 
دورة يف �للغة �الجنليزية �إ�شافة �إىل �إك�شاب �لطلبة مهار�ت يف 
�الإ�شعافات �الأولية وتعليمهم ح�شن ��شتخد�م و�شائل �لتو��شل 

�الج��ت��م��اع��ي وم���ه���ار�ت �ل��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س و �ل��ت��ح��دث بطالقة 
جمعة  و�أ�شاد  و�شو�بطها  �الجتماعية  �مل�شوؤولية  �أ�ش�س  بجانب 
�لرميثي بربنامج �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان لطالب وطالبات �جلو جيت�شو و�لذي يهدف �إىل غر�س 
منظومة �لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد �الأ�شيلة باملجتمع �الإمار�تي 
�لبدنية لدى  �لقدر�ت  و�النتماء وتطوير  �ل��والء  قيم  وتعزيز 
�لطلبة و�شقل مهار�تهم وتدريب �لطلبة على حتمل �مل�شوؤولية 
و�العتماد على �لنف�س وخدمة �ملجتمع �أ�شاف �أن حمور �ل�شنع 
جمتمع  وتقاليد  وع����اد�ت  قيم  �مل�����ش��ارك��ني  �إك�����ش��اب  على  ي��ق��وم 
�لر�شيدة  و�لقيادة  للوطن  و�النتماء  �ل��والء  وتعزيز  �الإم���ار�ت 
و�أ�شاليب  و�لعطاء  بالت�شحية  �ملرتبطة  �لقيم  على  يركز  كما 
�إكر�م �ل�شيف..�إ�شافة �إىل �لكثر من �ملثل �لتي نحر�س على 
�ل�شن  ك��ب��ار  ورع��اي��ة  و�مل���ودة  �ل��رت�ح��م  مثل  �أبنائنا  يف  غر�شها 
هذ�  �رت��ب��اط  وع��ن  �جلماعي.  و�لعمل  �ملجتمعية  و�مل�شوؤولية 
�إن منظومة  �ملحور مبا يعرف حديثا باالإتيكيت قال �لرميثي 
�لقيم و�لعاد�ت و�لتقاليد �الأ�شيلة مغرو�شة يف �شميم �ملجتمع 
و�أرقى  �شموال  �أكرث  وهي  منها  كبر  ر�شيد  وهناك  �الإمار�تي 
من �ملفاهيم �حلديثة للتعامل لذ� كان �حلر�س على تعليمها 
هذ�  �أب��ن��اءن��ا  ون���ورث  �الأج��ي��ال  لتتو��شل  و�لطالبات  للطالب 
�أك��د حممد  �مل���ر�ث �ل��ز�ه��ي م��ن �ل��ع��اد�ت و�لقيم. م��ن جانبه 
�أن �لربنامج  �لظاهري نائب رئي�س �حتاد �جلو جيت�شو  �شامل 
مل  �ملنظمة  �للجنة  �أن  �إىل  الف��ت��ا  للم�شتقبل  م�شروعا  ميثل 

�شتكون  �مل�شروع  ف��رتة  م��د�ر  على  و�أن���ه  لل�شدفة  �شيئا  ت��رتك 
هناك تقاير يومية عن كل طالب وطالبة تقي�س معدالت �أد�ئه 
و�لتطور �لذي طر�أ عليه و�شيحاط بها �أولياء �الأمور علما كما 
�شتكون هناك ن�شخة منها لدى �الحتاد لتقييم �الأد�ء �أوال باأول 
عمل  متابعة  يتوىل  مركز  كل  يف  �لربنامج  من�شق  �أن  �أ���ش��اف 
عملية  ومتابعة  للم�شروع  �ل��ع��ام  �ملن�شق  م��ع  بالتن�شيق  �مل��رك��ز 
�أ�شبوعية  تقارير  و�ملدربني ورفع  �الإد�ري��ني  و�ن�شر�ف  ح�شور 
كل يوم �أربعاء عن �شر عمل �لربنامج و متابعة �شوؤون �لتغذية 
�جلهات  مع  و�لتن�شيق  �ملو��شالت  �شوؤون  و  �مل��وردة  �جلهة  مع 
ب�����ش��اأن �ل��رح��الت وجتهيز م��ا ي��ل��زم م��ن �ح��ت��ي��اج��ات �الإد�ري����ني 
و�لطلبة و�ملدربني. �أ�شاف �أن هناك �الإد�ري �أي�شا �لذي يتوىل 
متابعة ح�شور �لطلبة كما يتوىل �مل�شوؤولية عن �شوؤون �لطلبة 
ب�شكل مبا�شر و يقوم بتزويد �ملن�شق بالتقارير �الأ�شبوعية عن 
وتوثيق  للطلبة  �الأ�شا�شية  �لبيانات  و�لتاأكد من جمع  �لطلبة 
�الأن�شطة باملركز و�إرفاقها م�شورة بالتقارير ومر�فقة �لطلبة 
ب��ال��رح��الت و�الأن�����ش��ط��ة �ملتنوعة و�ل��ت��اأك��د م��ن �حل�����ش��ول على 
�لطلبة  مر�فقة  �إىل  �إ�شافة  م�شبقا  �ملعد  �مل��رك��ز  عمل  ج��دول 
و�أكد  �الأن�شطة.  �أو  �لرحالت  �شو�ء يف  �لفعاليات �خلارجية  يف 
�لريا�شية  �ل�شاحة  على  وجودها  ر�شخت  �للعبة  �أن  �لظاهري 
ما  �ل��دع��م  م��ن  ج��دي��د ومنحتها  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  بعثتها  �أن  بعد 
�لدعم  �أن  �إىل  مر�حلها..م�شر�  من  �ل�شنني  ع�شر�ت  �ختزل 
�أبوظبي من  �للعبة يف  ه��ذه  به  للعامل مبا حتظى  ر�شالة  ك��ان 

انطالق فعاليات برنامج حممد بن زايد لأبطال اجلو جيت�شو يف اأبوظبي

�لريا�شي  للن�شاط  ومكتبها  �ل�شارقة  جامعة  �أه��دت 
�لتفوق  درع  فيها  �لريا�شيني  و�لطلبة  و�مل��درب��ني 
�ل��ري��ا���ش��ي �ل����ذي �أح���رزت���ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �الإحت����اد 
�شاحب  �إىل  �ل��ع��ايل،  �لتعليم  ملوؤ�ش�شات  �ل��ري��ا���ش��ي 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س وموؤ�ش�س 
جامعة �ل�شارقة، وذلك تعبر� عن �ل�شكر و�المتنان 
مبختلف  �ل�شارقة  جلامعة  ورعايته  لدعمه  ل�شموه 
�أن�شطتها �الأكادميية و�لعلمية و�لثقافية و�لريا�شية، 
و�لتميز  بالتفوق  �ال�شتمر�ر  على  �شموه  معاهدين 
و�لعمل على تعزيز مكانة جامعة �ل�شارقة وتقدمها 
�مل�شتمر بني �جلامعات �لنظرة يف خمتلف جماالت 

�لتقدم و�لتطور. 
وكانت جامعة �ل�شارقة �أحرزت درع �لتفوق �لريا�شي 
�لتعليم  ملوؤ�ش�شات  �لريا�شي  �الإحت��اد  الأن�شطة  �لعام 
مبجموع   .2013-2012 �الأك���ادمي���ي:  ل��ل��ع��ام  �ل��ع��ايل 

�لثاين  �ملركز  على  متقدمًة  نقطة   )76( بلغ  نقاط 
نا�شر  �ل�شيد  �ل��درع  ت�شلم  وقد  نقطة.   )19( بفارق 
بجامعة  �ل��ع��ام  �لريا�شي  �لن�شاط  م�شرف  �ل��ر�ع��ي 
�شامي  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  عن  نيابة  �ل�شارقة 
�أق���ي���م برعاية  م���دي���ر �جل���ام���ع���ة يف ح��ف��ل  حم���م���ود 
�حلاي  �لعزيز  عبد  عمر  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  وح�شور 
�أمني عام �الإحتاد �لريا�شي ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل 
وح�����ش��ور ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة �الإم������ار�ت وم�شريف 
�الأن�شطة �لريا�شية يف جامعات وكليات �لدولة، كما 
حيث  �لريا�شيني،  �لطلبة  م��ن  كبر  ع��دد  ح�شره 
�جلامعات  على  و�مليد�ليات  �ل��ك��وؤو���س  ت��وزي��ع  ج��رى 
و�لطلبة �لفائزين ببطوالت �لعام �الأكادميي 2012-

�لكربى  �حل�شة  �ل�شارقة  جلامعة  ك��ان  وق��د   .2013
من هذه �جلو�ئز، حيث ح�شد طالبها جو�ئز �ملر�كز 
�لتالية: كرة �ل�شلة طالب �ملركز �الأول، كرة �لطائرة 
طالب �ملركز �الأول، كرة �لقدم طالب �ملركز �الأول، 

كما  �لثاين،  �ملركز  طالب  �ل�شاطئية  �لطائرة  وكرة 
ح�شل طالب �جلامعة على �ملركزين �الأول و�لثالث 
�ل�شاحية  �شباق  ويف  �ل�شطرجن،  ف���ردي  بطولة  يف 
طالب ح�شلو� على �ملر�كز �لثالثة �الأوىل وح�شلو� 
و�لكار�تيه،  �ل��ط��اول��ة  تن�س  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ع��ل��ى 
�لثاين،  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�شلو�  ط���الب  ����ش��ك��و����س  ويف 
�لتايكو�ندو  ريا�شة  يف  �لثالث  �ملركز  على  وح�شلو� 
و�لقوة �لبدنية.  و�أكد �ل�شيد نا�شر �لر�عي �مل�شرف 
�لريا�شي �لعام يف �جلامعة، باأن هذ� �لتفوق و�لتميز 
�ل��ري��ا���ش��ي �ل��ك��ب��ر ل��ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة على 
�إىل  �ل��ع��ام  مبنهجه  يعود  �ل��دول��ة  جامعات  م�شتوى 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شامية  �ملكرمة 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة،  جامعة  وموؤ�ش�س  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم 
للمتميزين  �لدر��شية  �ملنح  بتقدمي  تتمثل  و�ل��ت��ي 
دعما  �شكل  باأنه  ق��ال  �ل��ذي  �الأم��ر  �لريا�شيني،  من 

�ل�شارقة،  بجامعة  �لريا�شية  لالأن�شطة  �أ�شا�شيا 
جانب  م��ن  ريا�شيا  �ملتميزين  ��شتقطاب  مت  حيث 
ومن جانب �آخر �شكلت هذه �ملنح �لدر��شية حتري�شا 
يف  وي���ربزو�  يتقدمو�  لكي  منهم  للموهوبني  ق��وي��ا 

مهار�تهم �لريا�شية. 
وعمادتها  �جلامعة  �إد�رة  ورعاية  دع��م  ب��اأن  و�أ���ش��اف 
ل�شوؤون �لطلبة �شكال �أي�شا مناخات طيبة �أخرى يف 
�لريا�شي  �ملجمع  �إد�رة  خطط  تنفيذ  وي�شر  �شهولة 
حيث  من  �لريا�شية  �الأن�شطة  يف  �ل�شارقة  بجامعة 
�مل��و�ظ��ب��ة ع��ل��ى �ل��ت��دري��ب و�إي���الئ���ه �الأه��م��ي��ة �لتي 
على  ي��ق��وم  �ل��ت��دري��ب  ه���ذ�  و�أن  خ��ا���ش��ة  ي�شتحقها، 
�أي���دي جمموعة م��ن �مل��درب��ني �الأك��ف��اء م��ن خمتلف 

�لتخ�ش�شات �لريا�شية. 
م��و���ش��ح��ا ب����اأن ك���ل ه���ذه �الأم������ور ت�����ش��اف��رت لتدفع 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف �جل��ام��ع��ة حل�����ش��د �جلو�ئز  ب��ال��ف��رق 
�أن�شطة  م�شتوى  على  فقط  لي�س  �ملتقدمة  و�ملر�كز 

�الإحتاد �لريا�شي ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل، بل وعلى 
�شاركت  �لتي  �جلامعية  �لبطوالت  جميع  م�شتوى 

بها هذ� �لعام مما دفع باأندية �لدولة لطلب �إجر�ء 
�للقاء�ت و�ملباريات �لودية مع فرق �جلامعة. 

�أن تكون جتربته  �أنه ياأمل  �شرح خالد �لقبي�شي. 
�شاعة   24 م��ان��ز  �شباق يل  و�مل��ف��رح��ة يف  �مل��ره��ق��ة 
للم�شاركة يف  �المار�تيني  �ل�شائقني  لباقي  حافز� 

�شباق �لتحمل �الأ�شطوري.
�شباق يل مانز  �شارك يف  �ل��ذي  �لقبي�شي.  ومتكن 
لالأملنيوم  �الم������ار�ت  ���ش��رك��ة  ب��رع��اي��ة  ���ش��اع��ة   24
م��ن حتقيق  لل�شباقات.  �أب��وظ��ب��ي  ودع��م  )�إمي����ال( 
نهاية  �المار�تية  �ل�شيار�ت  لريا�شة  جديد  �إجناز 
�شباق  م���ن  �ل90  �ل������دورة  يف  �مل��ا���ش��ي  �الأ����ش���ب���وع 
�إمار�تي  �أول  �أ�شبح  �لكال�شيكي. عندما  �ل�شيار�ت 
�لقبي�شي.  �لعاملية. وقام  �لفعالية  ي�شارك يف هذه 
�لذي �شارك يف �ل�شباق �إىل جانب �الأمر �ل�شعودي 
عبد �لعزيز بن تركي �لفي�شل و�اليطايل �أندرياه 

برتوليني على من �شيارة دنلوب فر�ري 458 
�إيطاليا . بامل�شاهمة يف قيادة فريق جي.�إم.د�بليو 
ج��ي.ت��ي. ف��ئ��ة  يف  �ل��ع��ا���ش��ر  �مل��رك��ز  �إىل  لل�شباقات 
�ملعدلة  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  و�ملخ�ش�شة  �الح��رت�ف��ي��ة  �إي 
35 يف  �ملركز  �الإن��ت��اج. �شامنا بذلك  �شيار�ت  من 

�لرتتيب �الإجمايل.
�الأ�شبوع  نهاية  عقب  �الم��ار�ت��ي  �ل�شائق  و���ش��رح 
�ملثرة على حلبة دي ال �شارث �لفرن�شية قائال: ال 
�أ�شتطيع �إخفاء �شعوري. كنت على ما ير�م خالل 
�ل�شباق، ولكنني �الآن مرهق جد� وم�شتوعب ملدى 
ه���ذه �حللبة  و�أ����ش���اف:    . �حل���دث  ه���ذ�  �شخامة 
جديرة باالحرت�م. ال ميكنك �لقدوم �إىل يل مانز 
�أحرز  �ل���ذي  �ل��ف��ري��ق  ب�شاطة.  بكل  �ل��ف��وز  وت��وق��ع 

 .  2003 منذ  مانز  يل  يف  يتناف�س  �للقب  على 
�أنه  ف��ري��ق ت�شنيع. كما  وه��و م��دع��وم م��ن ط��رف 
�أظ��ه��ر م��دى �ل��ت��ف��اين و�جل��ه��د �ل��ذي��ن يتطلبهما 
هذ� �ل�شباق . وتابع: عليك �أن ترجع �إىل �ل�شباق 
�أن��وى فعله  �لتعلم. وه��ذ� ما  كل �شنة وت�شتمر يف 
�إن�شاء �هلل. طبعا. �أنا جد فخور لكوين �أول �شائق 
يف  بلدي  ولتمثيل  مانز.  يل  يف  يتناف�س  �إم��ار�ت��ي 
�لفعاليات  و�أك���رب  �ل�����ش��ي��ار�ت.  �شباقات  �أه���م  �أح���د 
�أن  �أن��ا متاأكد من  . وو��شل:  �لعامل  �لريا�شية يف 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ن��ا���س يف �الم����ار�ت ق��د �شمعو� بلي 
�ل�شباق.  �أ�شارك يف هذ�  �أن  �الآن. كان حلمي  مانز 
تابعو�  �لذين  بع�س  �شي�شدق  رمب��ا  حققته.  وق��د 
�أخباري يف �الأيام �الأخرة. �الآن. �أن با�شتطاعتهم 

�لقبي�شي  و��شتطرد   . مانز  يل  يف  �مل�شاركة  �أي�شا 
دنالب  �ل  مقود  خلف  �شاعات  �شبع  �أم�شى  �ل��ذي 
مب�شار  يتميز  �شعب  �شباق  �إن���ه  ق��ائ��ال:  ف���ر�ري 
وع���ر. ط��وي��ل. و���ش��ي��ق ج���د� م��ع زو�ي����ا ح����ادة. كما 
نهاية  مع  و�الإث���ارة.  بال�شرعة  مليء  تاريخ  له  �أن 
ب���د�أت �لتاأقلم م��ع جو  دورت���ي �الأخ����رة، كنت ق��د 
�ل�شباق ومر�وغة �ل�شيار�ت �الأخرى . �أ�شو�أ حلظة 
كانت يف بد�ية �جلولة �لثانية عندما �شمعت عبد 
. ظننت  فقدتها!  لقد  �لر�ديو  يقول عرب  �لعزيز 
لفريقنا،  بالن�شبة  �نتهى  قد  �ل�شباق  �أن  للحظة 
�أدرك��ت �نه كان عالقا يف �حل�شى،  ولكن بعد ذلك 
�ل�شباق مل ينته بعد.  و��شتحوذ �حل��زن على  و�أن 
�أالن  �ل��د�من��رك��ي  �مل��ت�����ش��اب��ق  وف����اة  ب�شبب  �حل��ل��ب��ة 

�شيمون�شن عندما �نحرفت �شيارته �أ�شتون مارتن 
�للفة  يف  �الأم���ان  بحاجز  و��شطدمت  �مل�شار  ع��ن 
مل  �لقبي�شي:  ق��ال  �الأم��ر  على  وتعليقا  �لر�بعة.  
�إىل  �مل��ج��يء  وق��ب��ل  لكنني  �شخ�شيا.  �أع��رف��ه  �أك���ن 
فرن�شا �شاهدت مقطع فيديو على �ليوتوب الأد�ئه 
يف يل مانز2011. هذ� �لفيديو �شاعدين كثر� 

�لزو�يا.  م��ع  �لتعامل  وكيفية  �مل�شار  در����ش��ة  على 
ت��ذك��رت��ه خ��الل �ل�����ش��ب��اق، وع��ن��دم��ا كنت �أم���ر عرب 

�لزو�يا. وجدت نف�شي �أتخذ نف�س خطو�ته.
�إىل يل مانز مرة  �ل��ع��ودة  �أمت��ن��ى  ق��ائ��ال:  و�ختتم 
�أخرى. وباإذن �هلل. �شاأفوز يوما ما باأحد �لفئات. 
لكن �الأمر يحتاج �إىل �لكثر من �ملثابرة و�لعمل. 

وجه �شعيد حممد حارب �لفالحي نائب رئي�س 
�ل�شكر  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي 
�إد�رة فريق �شينار �الإمار�ت  �جلزيل �إىل جمل�س 
بتنظيم  موؤخر�  ب��ادر  و�ل��ذي  �لتطوعي  للغو�س 
حملة وطنية لتنظيف مر�شى �ليخوت و�لقو�رب 
يف نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية بامليناء 

�ل�شياحي.
للمرة  نظمت  و�لتي  �لوطنية  �حلملة  و�شهدت 
للريا�شات  �ل����دويل  دب���ي  ن���ادي  م��ق��ر  يف  �الأوىل 
ر�ئعا  جناحا  متتاليني  يوميني  ومل��دة  �لبحرية 
مت��ث��ل يف �مل�������ش���ارك���ة �ل���ك���ب���رة و�ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة من 
�ملتطوعني و�للذين و�شل عددهم �إىل ما يقارب 
و�أي�شا  �ل��ف��ري��ق  منت�شبي  م��ن  غ��و����ش��ا  خم�شني 

�أفر�د �جلاليات �ملقيمة على �ر�س �لدولة.
نائب  �ل��ف��الح��ي  �شعيد حم��م��د ح���ارب  وح��ر���س 
رئي�س نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية على 
ح�شور �حلملة و�لرتحيب بامل�شاركة �لفاعلة من 
تنظيف  �ج��ل  من  �لوطنية  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ش�شات 
�لوطني  �لفريق  وف��د  �شم  حيث  �لنادي  مر�شي 
كال من جمعة بن ثالث رئي�س �لفريق وحممد 
يو�شف  و  �لفريق  رئي�س  نائب  �جل��م��ري  مطر 
�لتطوعية  �حلمالت  من�شق  �حل��م��ادي  �هلل  م��ال 

بح�شور حميد بن خ�شيبة.

و�أثمرت �حلملة عن حتقيق �لعديد من �الأهد�ف 
و�ملو�ين  �ل�����ش��و�ط��ئ  تنظيف  يف  �الإ���ش��ه��ام  ومنها 
تر�شيخ  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �خلليج  ل��وؤل��وؤة  يف  �جلميلة 
�لبحرية و�ملحافظة على  �لبيئة  �إ�شحاح  مفهوم 
�حل��ي��اة �ل��ب��ح��ري��ة خ��ا���ش��ة �الأ���ش��م��اك م��ن خالل 
�لفريق  �إد�رة  ترفعها  �لتي  �ملختلفة  �ل�شعار�ت 
�الأهد�ف  تلك  حتقيق  �ج��ل  م��ن  تاأ�ش�س  و�ل���ذي 
ون�شر �ملعاير و�ملفاهيم �خلا�شة باملحافظة على 

وجه  على  �لبحرية  و�لبيئة  ع��ام  ب�شكل  �لبيئة 
�خل�شو�س.

�ملبادرة  �أن  �لفالحي  ح��ارب  حممد  �شعيد  وق��ال 
�ل��ذي يتمتع به  �لكبر  �أك��دت على مدي �لوعي 
وحر�س  و�مل�شاركة  �لتجاوب  من  �ملجتمع  �أف��ر�د 
�أفر�د �لفريق و�إد�رته �ملوقرة على �إ�شحاح �لبيئة 
باملو�نئ  ت��زخ��ر  �الإم�����ار�ت  و�ن  خا�شة  �لبحرية 
ممتدة  �شو�طئ  �إىل  �إ�شافة  �ملختلفة  و�مل��ر����ش��ي 

�لعربي  للخليج  �مل��ت��اخ��م��ة  ح�����دوده  ط���ول  ع��ل��ى 
�لعرب  بحر  على  �ملناطق  بع�س  �إطاللة  و�أي�شا 
مما ي�شتدعي �هتماما �كرب بها و�ملحافظة على 
�أو  �لبحر  يف  �لنادرة  و�لكائنات  �لبحرية  �حلياة 

�جلزر �ملتاخمة حلدودنا.
بدوره وجه حممد مطر �جلمري نائب رئي�س 
فريق �شينار �الإمار�ت للغو�س �لتطوعي �ل�شكر 
�ل��دويل للريا�شات  نادي دبي  �أ�شرة  �إىل  �جلزيل 
�لبحرية على �لتعاون �لكبر و�لرتحيب �لبالغ 
�ل��ف��ري��ق على  ح��ر���س  �أن  �إىل  م�����ش��ر�  ل��ل��ف��ري��ق 
تنظيم �حلملة ياأتي من منطلق وطني لتقدمي 
و�لوجهات  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  لكل  �ل��ع��ون  ي��د 
�أف�شل  فر�س  وتوفر  �لبيئة  �إ�شحاح  �ج��ل  من 

الأن�شطتها.
و�أ�شاف �أن مبادر�ت �حلملة وبعد �لنجاح �لكبر 
لتنظيف  �ل�شابقة  �مل��ر�ح��ل  و�ل��ذي حتقق خ��الل 
�نت�شار  و�أم���اك���ن  �ل��غ��ط�����س  �ل�����ش��و�ط��ئ وم���و�ق���ع 
�لبحرية  �ملحميات  مو�قع  يف  �ملرجانية  �ل�شعب 
وكذلك �ملر��شي و�الأندية �لبحرية بهدف حماية 
�لبيئة �لبحرية و�حلفاظ على نظافة �ل�شو�طئ 
و�لفجرة وعجمان  و�ل�شارقة  ودبي  �بوظبي  يف 
���ش��وف ي��ت��و����ش��ل ع��م��ل �ل��ف��ري��ق و�ل����ذي �شتكون 

حمطته �ملقبلة ميناء �ل�شيادين يف جمر�.

جامعة ال�شارقة حترز درع التفوق الريا�شي على جامعات الدولة

بعد جتربة مرهقة ومفرحة 

القبي�شي ياأمل اأن يتبع ال�شائقون الإماراتيون خطاه اإىل يل مانز
�ل�سائق �لإمار�تي ي�سمن مكانته يف �سجالت �لأرقام �لقيا�سية يف �سباق �لتحمل �لكال�سيكي

تقديرً� ملبادرة تنظيف مر�سى �ليخوت و�لقو�رب

)دبي البحري( ي�شكر فريق )�شنيار الإمارات للغو�س(
حارب: �إ�سحاح �لبيئة هدف ي�سعى له كل �أفر�د �ملجتمع

للعام �لثاين على �لتو�يل
ك�شافة دبي تنظم دورة رم�شانية كروية 
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 181964       بتاريخ:2012/11/14 م
تاريخ �يد�ع �الولوية:2012/11/14م

sak:با�ش��م
وعنو�نه:مدينة �لعني �ل�شناعية ، �س.ب:66127 ، هاتف:0553471449 / 037847302 ،

. sakuae@eim.ae : فاك�س:037847303 ، �لربيد �اللكرتوين 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

مو�د �ن�شاء غر معدنية طالء�ت )مو�د بناء( . 
�لو�ق�عة بالفئة:19

و�شف �لعالمة:عبارة عن �حرف باللون �لرمادي باللغة �الجنليزية SAK مع وجود مثلث �حمر بالو�شط
�ال�ش��رت�طات: . 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25  يونيو 2013 العدد 10827
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توجت �لفار�شة �لهولندية مي�شيال كو�شاريكوفا 
ع��ل��ى ���ش��ه��وة �جل������و�د ف���ري���زر ك���و����ش���اك ملالكه 
�أوت���رم���ان وه���و نف�شه مدرب  �ل��ه��ول��ن��دي ه���وب 
�خل��ي��ل ب��ط��ل��ة ل��ل��ج��ول��ة �ل�����ش��اب��ع��ة م���ن بطولة 
�ل���ع���امل ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
�الأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �الحتاد  رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �الأعلى 
لبطولة  �شموها  برعاية  و�الأم��وم��ة  للطفولة 

�لعامل لل�شيد�ت �يفهار �أم �الإمار�ت.
و جن���ح �جل�����و�د �أم���ري���ت���و مل��ال��ك��ت��ه �ل�����ش��ي��دة �إم 
�شارفنربج بقيادة �لفار�س �إم مانييدي يف �لفوز 
له  �مل��غ��ف��ور  ك��اأ���س  م��ن  بلقب �جل��ول��ة �خلام�شة 

باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان.
وفاز �جلو�د علي بابا ديل �شول ملالكته �لهولندية 
كارين فان د يبو�س بقيادة �لفار�س �إم مانييدي 
�شتد  �لوثبة  لكاأ�س  �لثانية  �شباق �جلولة  بلقب 
�شمو  مهرجان  فعاليات  �شمن  وذل��ك  بهولند� 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�لعاملي  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
ل�شباقات �خليول �لعربية �الأ�شيلة �لتي �أقيمت 
مبدينة  �ل��ع�����ش��ب��ي  �مل�����ش��م��ار  ع��ل��ى  �الأول  �أم�������س 
ج��م��ه��ور غفر  بح�شور  �ل��ه��ول��ن��دي��ة  دون��دخ��ت 
�شفر  �لنقبي  ح��م��د�ن  ع��ب��د�هلل  �شعادة  تقدمه 
�لدولة لدى �ململكة �لهولندية وعدد من �شفر�ء 
والر�  ه��ول��ن��د�  يف  و�ل��ع��رب��ي��ة  �خلليجية  �ل����دول 
�شو�يا مديرة مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان �لعاملي ل�شباقات �خليول �لعربية 
�لدويل  ب��االإحت��اد  �لن�شائية  �ل�شباقات  رئي�شة 
ل�����ش��ب��اق��ات �خل��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة وع���دن���ان �شلطان 

مدير عام نادي �أبوظبي للفرو�شية.
وق���د و�����ش���ل �مل��ه��رج��ان ت��األ��ق��ه ل��ي��وؤك��د عامليته 
ب��ن��ج��اح��ه يف ت��ن��ظ��ي��م �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ث��الث��ة علي 
م�شمار دوندخت �لهولندي ويف �جلولة �ل�شابعة 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �لعامل  بطولة  من 
�لعربية  خل��ي��ول  �ملخ�ش�س  لل�شيد�ت  م��ب��ارك 
مرت   1800 مل�شافة  ف��وق  فما  �شنو�ت   4 عمر 

و�لتي �شارك فيها ع�شر فار�شات من �أوروبا.
�ألف   20 �ملالية  �جل��ول��ة  ج��و�ئ��ز  �إج��م��ايل  وبلغ 
ي����ورو ومت��ي��زت ب��ال��ق��وة و�الإث������ارة م��ن بد�يتها 

�مل�شاركات  �ل��ف��ار���ش��ات  ل��ق��وة  ن��ظ��ر�  ل��ن��ه��اي��ت��ه��ا 
ورغبتهن بالفوز للم�شاركة يف �جلولة �خلتامية 
�لعا�شمة  يف  يقام  �ل��ذي  �الإم����ار�ت  �أم  ملونديال 

�أبوظبي يف ختام �لبطولة.
وكان �حلظ ل�شالح �لفار�شة �لهولندية مي�شيال 
كو�شاريكوفا على �شهوة �جلو�د فريزر كو�شاك 
�ملناف�شة  ح�شم  يف  جنحت  حيث  �أوب���رتن  لهوب 
لقائمة  ب��ذل��ك  لتن�شم  �الأول  ب��امل��رك��ز  ل��ت��ف��وز 
�لعا�شمة  يف  ل��ل��ن��ه��ائ��ي  �مل���ت���اأه���الت  �ل��ف��ار���ش��ات 
�أب��وظ��ب��ي ومت��ي��ز ���ش��ب��اق ك��اأ���س �مل��غ��ف��ور ل��ه باإذن 
خليول  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل 
4 �شنو�ت  3 ع��م��ر  �ل��ع��رب��ي��ة �الأ���ش��ي��ل��ة ج����روب 
فما فوق و�لذي �شارك فيه ت�شعة خيول مل�شافة 
 25 �ملالية  �إجمايل جو�ئزه  1900 مرت وبلغ 
�أل���ف ي���ورو ب��ق��وة �مل��ن��اف�����ش��ة خ��ا���ش��ة يف مر�حله 
ملالكته  �أمريتو  �لفرن�شي  �الأخ��رة بني �جلو�د 
مانييدي  �إم  �ل��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  ���ش��ارف��ن��ربج��ر  �إم 
�ل����ذي ح���ل يف �مل���رك���ز �ل���ث���اين يف ج��ول��ة برلني 
كو�شيف ل بولينا كو�شاك ملالكه هوب �أوترمان 

وبقيادة �لفار�س �آر �شاجن هول.
ويف هذ� �ل�شباق جنح �أمريتو يف �ل�شد�رة ليتوج 
بو�شاك  بولينا  بينماعاد  �جل��ول��ة  ل��ه��ذه  بطال 
�جلو�د  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  يف  وج���اء  و�شيفا  ليحل 
دورنربج  دي��ان��ا  ملالكته  �شارتيجانو  �لفرن�شي 

بقيادة �لفار�س �أنتوين دييو بيل.
����ش���ول ملالكته  ب���اب���ا دي�����ل  وك������ان �جل�������و�د ع���ل���ي 
�لهولندية كارين فان د ي بو�س بقيادة �لفار�س 
يف  �الأول  باملركز  �لفوز  يف  جنح  قد  مانديي  �إم 
���ش��ب��اق �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة ل��ك��ا���س م��زرع��ة �لوثبة 
و�لذي  �ملو�شم  ه��ذ�  هولند�  يف  تقام  �لتي  �شتد 
مرت   1800 مل�شافة  خ��ي��ول  ت�شعة  فيه  ���ش��ارك 
وبلغ �إجمايل جو�ئزه �ملالية 5 �آالف يورو . وقد 
م�شتويات  لتقارب  نظر�  بالقوة  �ل�شباق  متيز 

�خليول.
وعقب ختام كل �شباق من �ل�شباقات �لثالثة قام 
الر�  تر�فقه  هولند�  يف  �الإم���ار�ت  �شفر  �شعادة 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  مهرجان  م��دي��رة  �شو�يا 
�لن�شائية  �ل�شباقات  رئي�شة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لعربية  �خل��ي��ول  ل�شباقات  �ل����دويل  ب���االإحت���اد 

رئ��ي�����س جمعية  ���ش��ل��ط��ان ودي روي����رت  وع���دن���ان 
�شباقات �خليول �لعربية بهولند� بتتويج �لفائز 
�الأول يف كل �شباق . ويقام �ملهرجان بتوجيهات 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�لرئا�شة  �شئون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
بالتن�شيق مع  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  وتنظمه 
�لريا�شي وبالتعاون مع هيئة  �أبوظبي  جمل�س 
�الإمار�ت ل�شباق �خليل و�الحتاد �لدويل خليول 
�ل�شباق �لعربية �إفهار وجمعية �خليول �لعربية 
لرعاية�ل�شباب  �لعامة  �لهيئة  وبدعم  �الأ�شيلة 
وبرعاية  �الإم���ار�ت  ط��ر�ن  و�لناقل  و�لريا�شة 
و�شركة  �ل�شياحي  و�ال�شتثمار  �شركة�لتطوير 
و�أريج  �لقاب�شة  و�أر�ب��ت��ك  لال�شتثمار  �أبوظبي 
�لوطنية  �ل�شركات  م��ن  وجمموعة  �الأم����ر�ت 

�لر�عية.
بالدور  بهولند�  �ل��دول��ة  �شفر  ���ش��ع��ادة  و�أ���ش��اد 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ل��ع��ب��ه م���ه���رج���ان  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ر 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان يف �إعالء �شاأن �جلو�د 

�لعربي.
وثمن مبادرة �أم �الإمار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة 
ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة �الحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �لعام 
�الأ�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �الأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����س 
و�الأمومة  للطفولة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
رعاية بطولة �لعامل لل�شيد�ت �لتي حتمل ��شم 
�شموها م�شر� �إىل �أن داللة هذ� �حلدث كبرة 
�ملر�أة  �أثرها حيث ت�شع  يف معانيها وعميقة يف 
�ل��ت��ف��وق و�إثبات  على ط��ري��ق ج��دي��د م��ن ط��رق 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  ���ش��اك��ر�  �ل���ذ�ت 
دعمه �لد�ئم ملهرجان و�لذي بف�شل روؤية �شموه 
�ل�شديدة خطا �خليل �لعربي �إىل �آفاق جديدة 

وعري�شة من �لتطور.
�لف�شل  يعود  �لنجاح  �أن كل ذلك  �لنقبي  و�أك��د 
�حلكيمة  �ل�شيا�شية  �ل��ق��ي��ادة  لتوجيهات  ف��ي��ه 
للدولة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�أ�شحاب �ل�شمو حكام  دبي رعاه �هلل و�إخو�نهما 
�ل�شيخ حممد بن  �أول �شمو  �الإم��ار�ت و�لفريق 

�لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د 
�الأعلى لقو�ت �مل�شلحة.

�الإمار�ت  و�ملتينة بني  �لقوية  بالعالقات  و�أ�شاد 
وه���ول���ن���د� م���وؤك���د� �أن���ه���ا ع���الق���ات ق��ائ��م��ة على 
 .. �مل�شرتكة  و�اله��ت��م��ام��ات  �مل��ت��ب��ادل  �الح����رت�م 
و�لرعاة  و�ل���د�ع���م���ني  �مل��ن��ظ��م��ني  ك��اف��ة  و���ش��ك��ر 
و�أكدت الر� �شو�يا مديرة مهرجان �شمو �ل�شيخ 
ل�شباقات  �ل��ع��امل��ي  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
�لن�شائية  �ل�شباقات  رئي�شة  �لعربية  �خل��ي��ول 
�أن  �لعربية  ل�شباقات �خليول  �ل��دويل  باالإحتاد 
�ملهرجان  فعاليات  �شباقات �شمن  �إقامة ثالثة 
وهي بطولة �لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك لل�شيد�ت وكاأ�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان وكاأ�س �لوثبة يف مكان و�حد ويف يوم 
و��شتحقاقه  �ملهرجان  جن��اح  على  تاأكيد  و�ح��د 
�ل�شمعة �لعاملية �لتي حققها من خالل حر�س 
جولة  ��شت�شافة  على  �لعامل  دول  من  �لعديد 

من جوالته.
�شباقات  ع���دد  زي����ادة  �أن  �إىل  ���ش��و�ي��ا  و�أ����ش���ارت 
�أ�شهم  10 �شباقات  كاأ�س �لوثبة يف هولند� �إىل 
�ب��ر�ز مالك جد من �شغار  ب�شورة و��شحة يف 
و�أعربت  �لعربي  باخليل  �هتمامهم  ز�د  �مل��الك 
عن �شعادتها بزيادة عدد �لرعاة و�رتفاع عددهم 
�إىل 20 ر�عيا وعربت عن �شكرها ل�شعادة �شفر 
و�شفر�ء  �ل�شفارة  و�أع�شاء  هولند�  يف  �الإم��ار�ت 
�لذين  �لعربية  و�ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
�شاهدو� �شباقات �ملهرجان و�أكد عدنان �شلطان 
توجيهات  �أن  للفرو�شية  �أبوظبي  ن��ادي  مدير 
بزيادة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو 
ع���دد ج����والت �مل��ه��رج��ان ل��ت��ق��ام يف م��ع��ظ��م دول 
�إ�شطبالت  �إب��ر�ز  �إيل حد كبر يف  �أ�شهم  �لعامل 
�لقدرة  لديهم  �أ�شبحت  ج��دد  وم��الك  ج��دي��دة 
ع��ل��ي �مل�����ش��ارك��ة يف �ل�����ش��ب��اق��ات و�مل��ن��اف�����ش��ة بقوة 
�لعربية  ب��اخل��ي��ول  �ه��ت��م��ام��ه��م  ن��ت��ي��ج��ة  وذل����ك 
و�حلر�س علي تدريبها مما يب�شر ذلك باإت�شاع 
قاعدة �خليول �لعربية �لقوية يف �لعامل وهذ� 
ثالثة  ت�شمنت  �لتي  هولند�  جولة  �أك��دت��ه  م��ا 
�شباقات خليول �لعربية �شارك يف �إجماليها 28 

خيال يف مكان و�حد.

�الأوملبياد  ب��ع��ط��اء�ت  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي  �أ����ش���اد جم��ل�����س 
�ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  �شنويا  يقام  �ل��ذي  �لرم�شاين 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
وزير �شوؤون �لرئا�شة ودوره يف حتقيق �لتو��شل �لريا�شي 
بني �الأجيال و�أثره �لبارز يف جت�شيد �لتفاعل �الجتماعي 

يف �شهر رم�شان �لكرمي.
وثمن �شعادة حممد �بر�هيم �ملحمود نائب رئي�س �لهيئة 
�بوظبي  ملجل�س  �لعام  �المني  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة 
�لريا�شي �لتوجيهات و�لروؤى �ل�شديدة للفريق �أول �شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقطاع  مل�شرة  ودع��م��ه  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد 
�الإبد�ع  ب�شماء  وحتليقه  تاألقه  يو��شل  �ل��ذي  �لريا�شي 

مكن  �ل���ذي  �ل��ري��ادي  �شموه  ودور  دع��م  بف�شل  و�لتميز 
تطلعاتها  حتقيق  م��ن  و�لريا�شيني  �ل��ري��ا���ش��ة  �شريحة 

وبلوغ جمدها.
و�أ�شاد باهتمام �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
�لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  رئي�س  و�الإن�شانية  �خلرية 
ودور �شموه �لكبر يف حتقيق �الرتقاء و�لتطور باحلركة 

�لريا�شية �ىل �أوج مر�تبها وعطائها.
�ل�شيخ  �شمو  م��ن  و�مل��ت��و����ش��ل��ة  �مل�شتمرة  �ل��رع��اي��ة  وث��م��ن 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
وزي����ر ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ل��ب��ط��ول��ة ن����ادي ���ش��ب��اط �لقو�ت 
ع�شرة  �ل�شابعة  بن�شختها  �ملفتوحة  �لريا�شية  �مل�شلحة 

�لريا�شية  �لفعاليات  مقدمة  يف  مكانتها  فر�شت  و�لتي 
�لرم�شانية بر�شالتها ودورها يف تعزيز �مللتقيات �ل�شبابية 

�لهادفة.
وقال �ملحمود �إن �أوملبياد �ل�شباط �لرم�شاين يعد حدثا 
مميز� بني �لبطوالت و�لدور�ت �لرم�شانية �لتي تقام يف 
�لبطولة  �أن  .. موؤكد�  �لكرمي من كل عام  �شهر رم�شان 
بجميع م�شابقاتها �لريا�شية وم�شاركتها �لكبرة وحجم 
�جلو�ئز �ملر�شودة الإبطالها تدل على �أنها جتمع ريا�شي 
مميز تتو�فر فيه كل �لفر�س �ملعنية بالتناف�س ب�شورته 
�لرو�بط  وت��ع��زي��ز  وتنمية  �الأل���ق���اب  لك�شب  �حل�����ش��اري��ة 
و�لتفاعل  �لتو��شل  وحتقيق  �مل�شاركني  ب��ني  و�الأو����ش��ر 
�الج��ت��م��اع��ي ودع����م �مل���و�ه���ب �ل��ري��ا���ش��ي��ة . و�أ�����ش����اف �إن 

�لعديد  بتخريج  �أ�شهمت  17 عاما  �لبطولة وعلى مد�ر 
و�الألعاب  �مل�شابقات  خمتلف  يف  و�الأب��ط��ال  �الأج��ي��ال  م��ن 
مل�شرة  �أ�شا�شي  ر�فد  �شكلته من  �لريا�شية �ىل جانب ما 

�ملنتخبات �لوطنية و�حلركة �لريا�شية ب�شكل عام.
م��ع خ��ط��ط جمل�س  ت��ق��ام متا�شيا  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
�ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ه��ادف��ة ل��ت��ق��دمي �ل��دع��م و�لرعاية 
�لتي  �لريا�شية  و�لفعاليات  �الح��د�ث  جلميع  و�الهتمام 
ت��ق��ام يف �ب��وظ��ب��ي و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �إجن����اح دوره����ا ومكانتها 
من  �نطالقا  وذلك  �ملجتمع  �شر�ئح  جلميع  وخمرجاتها 
�لنهج �لوطني �لر�ئد و�خلطط �الإ�شرت�تيجية �ملر�شومة 

لدعم �لبطوالت �لريا�شية �ملجتمعية.
و�أع������رب �مل��ح��م��ود ع���ن �ع���ت���ز�ز وف��خ��ر جم��ل�����س �أبوظبي 

�لقو�ت  �شباط  ن���ادي  بطولة  ورع��اي��ة  ب��دع��م  �ل��ري��ا���ش��ي 
جادة  خطو�ت  من  تقدمه  ملا  �شنويا  �لريا�شية  �مل�شلحة 
وفاعلة لتنمية �حلركة �لريا�شية يف �ل�شاحة �ملحلية وما 
ت�شكله من دور بارز يف م�شاعي �لتنوير �لثقايف �لريا�شي 
على  قيا�شية  ب�شورة  تنعك�س  �لتي  �اليجابية  ومردود�ته 

جميع �مل�شاركني.
على  كثيفا  �إق���ب���اال  �لت�شجيل  م��ر�ك��ز  ���ش��ه��دت  ذل���ك  �إىل 
�الأل���ع���اب و�ل��ري��ا���ش��ات �جل���دي���دة �ل��ت��ي �ن�����ش��م��ت لقائمة 
�شباط  نادي  لبطولة  ع�شرة  �ل�شابعة  �لن�شخة  م�شابقات 
�شتقام خالل  و�لتي  �ملفتوحة  �لريا�شية  �مل�شلحة  �لقو�ت 
31 يوليو �ملقبل حتت �شعار �لبيت  10 �ىل  �لفرتة من 

متوحد .

جمل�س اأبوظبي الريا�شي ي�شيد بعطاءات الأوملبياد الرم�شاين لنادي �شباط القوات امل�شلحة

�لثالثة  �جل��ول��ة  مناف�شات  �الول  �أم�����س  �ختتمت 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ج��ائ��زة  �شباق  م��ن 
للخيول �لعربية �الأ�شيلة للفئة �الأوىل �لذي �أقيم 
تنفيذ�  وذل��ك  �لفرن�شي  كلود  �شانت  م�شمار  على 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
بال�شباق  وفاز  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل 
�جل����و�د �مل���اأم���ون م��ون��ل��و لل�شيخ ج��وع��ان ب��ن حمد 
وقيادة  ب��رن��ارد  فر�ن�شو�  ج��ان  ب��اإ���ش��ر�ف  ث��اين  �آل 
م�شجال  �شوميلون  كري�شتوف  �لبلجيكي  �لفار�س 
زمن دقيقتني و 21 ثانية و 62 جزء� من �لثانية. 
ياأتي تنظيم �شل�شلة �شباقات جائزة �شاحب �ل�شمو 
�أوروبا  رئي�س �لدولة للخيول �لعربية �الأ�شيلة يف 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ل��دع��م  ت��رج��م��ة 
�أبوظبي نائب �لقائد  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  ل�شمو  �حلثيثة  ومتابعة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�����ش��ت�����ش��ار  ن��ه��ي��ان  �آل  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة 

�إد�رة �حتاد �الإمار�ت  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
للفرو�شية الإعالء �شاأن �جلو�د �لعربي يف �ملحافل 
�لدولية. �شارك يف �ل�شباق �لبالغ طوله ميل وربع 
�أرب��ع �شنو�ت فما  �مليل و�ملخ�ش�س للخيول يف �شن 
�أبرز �خليول �لعربية �الأ�شيلة يف  فوق خم�شة من 
�إج��م��ايل جو�ئزه  تبلغ  �ل��ذي  �ل�شباق  �أق��ي��م  �أوروب���ا 
�مل��ال��ي��ة 50 �أل����ف ي����ورو ب��رع��اي��ة �حت����اد �الإم�����ار�ت 
�شباقي  منها  �شباقات  ت�شعة  ويت�شمن  للفرو�شية 
وجائزة  �لثانية  للفئة  م��ال��ري��ه  دو  ب��ري  �أب��وظ��ب��ي 
جر�ن  �شباق  م��ع  ت��ز�م��ن  للطر�ن..فيما  �الحت���اد 
�ملركز  يف  وح���ل  �الأوىل.  للفئة  ك��ل��ود  ���ش��ان��ت  ب���ري 
�لثاين يف �ل�شباق فرحة لل�شيخ عبد�هلل بن خليفة 
يف  ج��اءت  فيما  بيلييه..  �وليفييه  وقيادة  ثاين  �آل 
�ملركز �لثالث �لفر�س غره ملحمد �لنجيفي باإ�شر�ف 
د�ميني وتريجانت وقيادة جان بابت�شت هاميل وتوج 
�شعادة حممد مر عبد �هلل �لرئي�شي �شفر �لدولة 
لدى �جلمهورية �لفرن�شية وفي�شل �لعلي م�شاعد 

وبرتر�ند  �لفرو�شية  الحت���اد  �ل��ع��ام  �ل�شر  �أم���ني 
�إ�شافة  �لفائزين  غالوب  فر�ن�س  رئي�س  بلنجوييه 
كلود  �شانت  عمدة  ب��ردو�ت��ي  �يريك  م�شاركة  �إىل 
و�أ�شفرت   . �مل�شاندة  لل�شباقات  �لتتويج  مر��شم  يف 
�الأ�شياف  �ملهر  ف��وز  عن  �مل�شاندة  �ل�شباقات  نتائج 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو 
للطر�ن  �الحت���اد  ب�شباق  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
600 مرت و�إجمايل جو�ئزه �ملالية  �ألف و  مل�شافة 
 60 41 ثانية و  �ألف يورو م�شجال دقيقة و   52
جزء� من �لثانية وجاء يف �ملركز �لثاين �بري المور 
بقيادة �ي كر��شتو�س. وتوجت �ملهرة با�شفيك رمي 
مايكل  باإ�شر�ف  �ملحدودة  و�يلدن�شتني  ال�شطبالت 
ديلز�جنر وقيادة يو ري�شبول بطلة ل�شباق �أبوظبي 
بري مالريه للفئة �لثانية مل�شافة �ألفني و 400 
�ألف   150 �ملالية  ج��و�ئ��زه  �إج��م��ايل  و�لبالغ  م��رت 
 63 و  ثانية   34 و  دقيقتني  زم��ن  حمققا  ي���ورو 
ون�شف  طولني  بفارق  وتفوقت  �لثانية  من  ج��زء� 
�لطول عن �شالنيتا بقيادة جي �وج �لتي حلت ثانية 
فيما جاءت ثالثة �وري��ون الف بقيادة �ف فرون. 
وف����از �جل�����و�د ن��وف��ول�����ش��ت ل��ك��ري�����ش��ت��وف برجالر 
�شباق  بلقب  مور  ري��ان  وقيادة  كوهلر  �ي  باإ�شر�ف 
جر�ن بري �شانت كلود للفئة �الأويل مل�شافة �ألفني 
و 400 مرت و�لبالغ �إجمايل جو�ئزه �ملالية 400 
�أل����ف ي����ورو ح��ي��ث ق��ط��ع �مل�����ش��اف��ة يف زم���ن وق���دره 
�لثانية..  م��ن  ج��زء�   12 و  ثانية   31 و  دقيقتني 
وت��ف��وق ب��ف��ارق 75 ر0 ط��ول ع��ن دون��ادي��ن بقيادة 
جيمي �شبن�شر فيما جاء ثالثا هيا الند� بقيادة �ف 
�ل�شر  �أمني  م�شاعد  �لعلي  في�شل  وقدم  بلونديل. 
�الحتاد  من  تذكاري  درع  �لفرو�شية  الحت��اد  �لعام 
�لفرن�شية  �لدولة لدى �جلمهورية  ل�شعادة �شفر 
�ل�شباق  وح�شر  �ل�شفارة  �أع�����ش��اء  جلهود  تقدير� 
جمموعة من طلبة �الإمار�ت يف تخ�ش�شات �لطب 
�ملنذري وخلدون �خلالدي وعبد�هلل  منهم عائ�شة 

�لعامري و�أحمد  �لعامري وخالد  �حلمادي وعمر 
ومت  �خلييلي.  وجابر  �ملحرزي  ويو�شف  �لظاهري 
خالل �لفعاليات توزيع برو�شور�ت وهد�يا تذكارية 
عن �إمارة �أبوظبي على �جلمهور للتعرف على عبق 
�الحتاد  �شيارة  عر�س  بجانب  �الإم��ار�ت��ي  �ل���رت�ث 
للطر�ن للفورموال-1 بحجمها �لطبيعي �إ�شافة 
�إىل �شحب جماين للح�شور على فر�شة �لدخول 
�إىل  ل�شخ�شني  جم��ان��ي��ة  ب��رح��ل��ة  ل��ل��ف��وز  �شحب  يف 
�لرئي�شي  �شعادة حممد مر  و�أك��د  �أبوظبي  �إم��ارة 
�أهمية تنظيم جائزة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
للخيول �لعربية �الأ�شيلة �لتي تتو�جد يف خمتلف 
�لدول �الأوروبية منذ 20 عاما للتعريف باجلو�د 
�لعربي و�إعالء �شاأنه يف �ملحافل �لدولية.. مطالبا 
�ملقبلة  �جل���والت  خ��الل  تر�ثية  فعاليات  باإ�شافة 
عن  م�شغرة  ���ش��ورة  وت��ق��دمي  ب��ال��دول��ة  للتعريف 
خمتلف جو�نب �حلياة يف �الإم��ار�ت و�أ�شاد بجهود 
نهيان  �آل  �شلطان بن خليفة  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو 
يعزز  مبا  بها  لالرتقاء  للجائزة  �ملنظم  و�لفريق 
�مل�شيفة  �ل�����دول  �الإم�������ار�ت يف  �اله��ت��م��ام مب��ك��ان��ة 
�إن تو��شل مناف�شات �جلائزة يعد  جلوالتها وقال 
�أ�شبح  �ل��ت��ي حقتقها ح��ي��ث  �ل��ن��ج��اح��ات  �أك���رب  م��ن 
مل��ا تقدمه  وف��خ��ر�  �أوروب�����ا  م��ك��ان��ة متميزة يف  ل��ه��ا 
م��ن ت��ع��ري��ف ل��ل��دول��ة والإم�����ارة �أب��وظ��ب��ي مم��ا منح 
�لعاملي. وهناأ  �ل�شعيد  �لدولة مكانة متميزة على 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �شعادته 
للطر�ن  �الحت���اد  بجائزة  �الأ���ش��ي��اف  �جل���و�د  بفوز 
من جانبه �أكد في�شل �لعلي جناح �جلولة �لثالثة 
للخيول  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  جائزة  من 
جماهري  باإقبال  حظي  حيث  �الأ�شيلة  �لعربية 
يف  �ملتخ�ش�شة  لل�شحف  �إع��الم��ي  و�ه��ت��م��ام  كبر 
�ل�شيخ  �شمو  توجيهات  �أن  و�أو�شح  �خليل  �شباقات 
على  تركز  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  �لدكتور 
ت��ط��وي��ر ���ش��ب��اق��ات ج��ائ��زة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئي�س 

�لدولة للخيول �لعربية �الأ�شيلة و�لرتويج لدولة 
�أبوظبي ب�شفة  �إم��ارة  �الإم��ار�ت ب�شفة عامة و�إىل 
ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  هناأ  فيما  خا�شة.. 
�آل مكتوم بفوز �الأ�شياف بجائزة �الحتاد للطر�ن 
من جهته �أ�شاد برتر�ند بالجنوييه رئي�س �شلطة 
�ل�شباقات �لفرن�شية فر�ن�س غالوب بتطور جائزة 
�لعربية  للخيول  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
و�أكد  �إيل عام خا�شة يف فرن�شا.  �الأ�شيلة من عام 
�أن �شباقات �خليول �لعربية يف فرن�شا �أ�شبحت لها 
�ل�شالالت  نوعية  �أف�شل  �أن  متميزة خا�شة  مكانة 
�شباقات  ت�شاهي  و�أ�شبحت  �ل�شباقات  يف  ت�شارك 
�خليول �ملهجنة �الأ�شيلة ولها مردودها �الإيجابي 
و�ه��ت��م��ام خ��ا���س يف ف��ر�ن�����س غ��ال��وب. م��ن ناحيته 
�ملامون  م��درب �جل��و�د  قال جان فر�ن�شو� برنارد 
مونلو �إن �جلو�د �شي�شارك يف �شباق �لفئة �الأويل يف 
�لعاملي للخيول �لعربية  دوفيل و�شباق كاأ�س قطر 
للفئة �الأويل بالتز�من مع مهرجان قو�س �لن�شر 

يذكر  �لقادم.  �أكتوبر  �لكال�شيكي خالل  �لفرن�شي 
ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  ل�شمو  �لهباب  �جل��و�د  �أن 
وقيادة  دوفيلد  �ملدربة جيليان  باإ�شر�ف  مكتوم  �آل 
�الأوىل  للجولة  بطال  ت��وج  قد  �و�شي  ت��اج  �لفار�س 
للخيول  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  جائزة  من 
كور�ه  �أقيمت على م�شمار  �لتي  �الأ�شيلة  �لعربية 
�أوروبا  يف  �لع�شرين  دورتها  يف  �يرلند�  يف  �لعريق 
وباإ�شر�ف  دورن��ب��رج  ل��دي��ان��ا  �شارتيجانو  وج���اء   .
�ملركز  يف  هيفرنان  �شيمو�س  وبقيادة  �ملالكة  نف�س 
�لثاين فيما حل ثالثا فولكني د�لربت لكي �لباهو 
وفاز  ب��رمي.  جلني  وبقيادة  �ملالك  نف�س  وباإ�شر�ف 
�جلو�د فاليانت بوي �شبفار ل�شمو �ل�شيخ طحنون 
�لوطني  �الأم��ن  م�شت�شار  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
وباإ�شر�ف رونالد مارتينو وقيادة جوزيف روكو جي 
�ر بلقب �جلولة �لثانية من �جلائزة مل�شافة �ألف و 
700 مرت و�لذي �أقيم على م�شمار ت�شر�شل د�ونز 

�لعريق يف والية كنتاكي �الأمركية.

اختتام اجلولة الثالثة من جائزة رئي�س الدولة للخيول العربية يف فرن�شا

م�شابقات الدوري الريا�شي تنطلق 10 يوليو �شمن �شيف اأبوظبي الفار�شة مي�شيال كو�شاريكوفا بطلة للجولة ال�شابعة لبطولة العامل لل�شيخة فاطمة بنت مبارك

اإقبال وا�شع للم�شاركة يف بولينغ ال�شيدات والنطالقة 29 اجلاري

تنطلق مناف�شات م�شابقات �لدوري �لريا�شي خالل �لفرتة 
من �لعا�شر من �شهر يوليو �إىل �لثالث من �شهر �أغ�شط�س 
وذل��ك �شمن  �لكرمي  رم�شان  �شهر  مع  بالتز�من  �ملقبلني 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  تنظمه  �ل����ذي  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ي��ف  م��ه��رج��ان 
لل�شياحة و�لثقافة. ويت�شمن برنامج �لدوري �لذي يقام يف 
قاعة دو يف جزيرة يا�س حتديات ريا�شية متنوعة وجل�شات 
�الإمار�تيني  �لريا�شة  جن��وم  �أمل���ع  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  تدريبية 
و�لعامليني. و �شيحظى �ملتبارون �لفائزون �أ�شبوعيا بفر�شة 
ومهار�تهم  خرب�تهم  من  و�الإ�شتفادة  �لنجوم  ه��وؤالء  لقاء 

�لتي �أهلتهم حل�شد �أرقى �لبطوالت و�الألقاب �لدولية.
�جلوجيت�شو  ب��ط��ل��ي  �ل���ري���ا����ش���ة  جن�����وم  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م 
�الإمار�تيني في�شل �لكتبي �حلز�م �لبني وحممد �لقبي�شي 
�أف�شل ه��د�ف يف تاريخ  �حل���ز�م �الأزرق و�أن���دي ك��ول ث��اين 
مان�ش�شرت  وجن��م  �لقدم  لكرة  �ملمتاز  �الجنليزي  �ل���دوري 
�حلائز  ه���وري  روب���رت  �ل�شلة  ك��رة  جن��م  بجانب  يونايتد 
مر�ت  �شبع  للمحرتفني  �الأم��ري��ك��ي  �ل���دوري  بطولة  على 
و�لالعب �ل�شابق لفرق هيو�شن روكيت�س و فونيك�س �شنز 
والعب  �شبرز  �أنطونيو  ���ش��ان  و  ليكرز  �جنلو�س  ل��و���س  و 
�لتن�س �الإجنليزي تيم هانيمان وبطل �لبادمنتون �أف�شني 
م��دي��ر مهرجان  �مل��ه��ري  �شلطان  و�أو���ش��ح   . ب���وزورج���ز�دة 
�أن  و�لثقافة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  �أب��وظ��ب��ي  �شيف 
�لدوري �لريا�شي يفتح �ملجال للمناف�شة �أمام �جلميع ومن 
خمتلف �ل�شر�ئح �لعمرية برفقة �أبطال عامليني وحمليني 

�أن  �إىل  .. م�شر�  �ل��ك��رمي  رم�����ش��ان  �شهر  �أم�����ش��ي��ات  خ��الل 
�ملقامة  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  �ملباريات  �مل�شاركني يف  �أف�شل 
تدريبية  جل�شة  على  يح�شل  لعبة  لكل  يومني  مدى  على 

�شخ�شية ب�شحبة عدد من �أ�شهر �لريا�شيني.
وينطلق �لدوري مبناف�شات �جلوجيت�شو مع في�شل �لكتبي 
وحممد �لقبي�شي �للذين �شيك�شفان عن �أ�شر�ر هذه �للعبة 
�لقتالية خالل جل�شات تدريبية ملدة �شاعتني خالل �لفرتة 
مناف�شات  ت��ب��د�أ  فيما   .. �ل��ق��ادم  يوليو   12 �إىل   10 م��ن 
 15 �إىل   13 من  �لفرتة  خ��الل  هانيمان  تيم  مع  �لتن�س 
يوليو �لقادم ملدة ثالث �شاعات للم�شاركني �الأكرب من 14 
عاما .. بينما تنطلق خالل �لفرتة من 18 �إىل 20 يوليو 
�ملختلط مع  و�لزوجي  و�ل�شيد�ت  للرجال  �لقادم مباريات 
�شاعات  ث��الث  مل��دة  ب��وزورج��ز�دة  �أف�شني  �لبادمنتون  بطل 

يوميا وتقت�شر على �لريا�شيني �الأكرب من 12 عاما.
ويلتقي ه��و�ة كرة �ل�شلة روب��رت ه��وري خالل �لفرتة من 
24 �إىل 27 يوليو �لقادم لل�شباب �الأكرب من 14 عاما.. 
�أكرب  ف���رق  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  خما�شيات  خ���الل  ي��ت��ب��ارى  بينما 
م��ن 16 ع��ام��ا م��ع �أن����دي ك���ول وذل���ك خ���الل �ل��ف��رتة من 
ليال  ث��الث  تخ�شي�س  ومت   . �أغ�شط�س   3 �إىل  يوليو   31
لل�شيد�ت فقط يركز كل منها على ريا�شة رئي�شية خالل 
�أيام 16 يوليو �لكرة �لطائرة و23 يوليو كرة �ل�شلة و30 
يوليو كرة �لقدم وتت�شمن جميعها جل�شات يوغا ومباريات 

بادمنتون وتن�س.

�إقبااًل   ،2013 لل�شيد�ت  �الأوىل  �لبولينغ  بطولة  �شهدت 
 29( �ل�شبت  ي��وم  �ملقررة  مناف�شاتها  يف  للم�شاركة  كبر�ً 
يونيو( مبركز دبي �لدويل للبولينغ. وبلغ عدد �مل�شجالت 
يف �لبطولة �لتي تقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
يوم  حتى  باملجل�س،  �مل��ر�أة  جلنة  وينظمها  �لريا�شي،  دب��ي 
حكومية  ج��ه��ات  ع��دة  م��ن  م�شاركة   )72( ت�شجيل  �أم�����س 
منها جمارك دبي، حماكم دبي، �لنيابة �لعامة، نادي دبي 
�خلري،  و�لعمل  �الإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  للمعاقني، 
�لقانونية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ����رة  �الق��ت�����ش��ادي��ة،  �لتنمية  د�ئ����رة 
�لثقافة و�لفنون، بلدية دبي، �ملجل�س  حلكومة دبي، هيئة 
�لتنفيذي حلكومة دبي، وجمل�س دبي �لريا�شي، وتعد هذه 

�لفعاليات  يف  م�شاركاتها  يف  �ملميزة  �جلهات  من  �جلهات 
�ل��ت��ي تقيمها جل��ن��ة �مل�����ر�أة ب���اإم���ارة دب����ي.  وم���ن �مل��ق��رر �أن 
تنطلق مناف�شات �لبطولة �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا على �أن 
علما  �لظهر،  بعد  و�لن�شف  �لثانية  �ل�شاعة  تتو��شل حتى 
باأن �ليوم هو �آخر موعد للت�شجيل يف �ملناف�شات �أمام جميع 
فيما خ�ش�شت  �لبطولة،  بامل�شاركة يف  �لر�غبات  �ملوظفات 
على  �حلا�شالت  لالعبات  جمزية  جو�ئز  �ملنظمة  �للجنة 
�ملر�كز �الأوىل. وقد �عتمدت �للجنة �ملنظمة نظام �لبطولة 
باأن ي�شمح لكل موؤ�ش�شة بامل�شاركة يف �لبطولة بفريق و�حد 
مكون م��ن �أرب��ع��ة الع��ب��ات م��ن �مل��و�ط��ن��ات وغ��ر �ملو�طنات 
باقي  وتلعب  للموؤ�ش�شة  �الإد�ري  �نتمائهن  �إث��ب��ات  ب�شرط 

�مل�شاركات بالنظام �لفردي.



حل لغز اختفاء اإمييليا اإيرهارت 
�ختفاء  لغز  بحّل  نيوزيلند�،  يف  باالأر�شيف،  عليها  عرث  �شور  ت�شاهم  قد 
�م��ر�أة تقود طائرة مبفردها  �أول  �لتي كانت  �إيرهارت،  �إمييليا  �الأمركية، 
عرب �الأطل�شي، قبل 75 �شنة. وذكرت و�شائل �إعالم نيوزيلندية، �أن �ل�شور 
�لقو�ت  �ل�شور يف متحف  �مل�شوؤول عن  �أو�شاليفان،  �لتي عرث عليها ماثيو 
�الأخرة  �أيامها  ق�شت  �إي��ره��ارت  �أن  تثبت  قد  كري�شتت�شور�س،  يف  �جلوية 
�شالًة على جزيرة نائية �شمال نيوزيلند�. و�ختفت �لطائرة �لتي كانت على 
 ،1937 �مل��الح، فريد نومان، يف متوز يوليو  �إي��ره��ارت مع مر�فقها  متنها 
فيما كانا يتوجهان من بابو� غينيا �جلديدة، �إىل جزيرة هوالند باملحيط 
�أن  قبل  ينفذ من طائرتها  بد�أ  �لوقود  �أن  �أبلغت  �إيرهارت  وكانت  �لهادئ. 
لها. وكان  �أثر  �أي  بالعثور على  �لتي جرت  �الأبحاث  كّل  تختفي ومل تنفع 
باحثون من �ملجموعة �لدولية ال�شرتد�د �لطائر�ت �لتاريخية، قالو� �لعام 
�إي��ره��ارت، ون��والن، ��شطر�  �أن  �أدل��ة ت�شر �إىل  �إن��ه مت �لعثور على  �ملا�شي، 
تعرف  �لتي  غاردنر  جزيرة  على  لفرتة  وعا�شا  ��شطر�ري  بهبوط  للقيام 
وقلة  �جلوع  ب�شبب  يهلكا  �أن  قبل  �لهادئ  باملحيط  نيكومورو،  با�شم  �ليوم 
و�ت�شل  �ل�شدفة  �ل�شور عن طريق  على  وقع  �إن��ه  �أو�شاليفان،  وق��ال  �مل��اء. 
�أن  �إىل  �أ���ش��ارت  �لتي  �لتاريخية  �لطائر�ت  ال���ش��رتد�د  �لدولية  باملجموعة 
�ل�شور ماأخوذة من طائرة نيوزيلندية كانت تلتقط �شور�ً للمنطقة وتعتقد 

�أنها تظهر �ملكان �لذي هبطت فيه طائرة �إيرهارت.

جامعة الوحو�س يت�شدر ايرادات ال�شينما 
�ل�شينما يف  �ي��ر�د�ت  ت�شدر فيلم �لر�شوم �ملتحركة �جلديد جامعة �لوحو�س 
د�ن  �لفيلم  82 مليون دوالر. يخرج  �ال�شبوع م�شجال  �ل�شمالية هذ�  �مريكا 
�أد�ء  ج��ودم��ان  وج��ون  كري�شتال  بيلي  من  كل  بطولته  يف  وي�شارك  �شكانلون 
�شوتي فقط.  و�حتل �ملركز �لثاين �لفيلم �جلديد حرب زومبي للنجم بر�د 
بيت. ي�شارك يف بطولة �لفيلم �لذي جمع 66 مليونا مريلي �ينو�س ود�نيال 
كرتز ويخرجه مارك فور�شرت. وتر�جع من �ملركز �الول يف �ال�شبوع �ملا�شي 
و�لفيلم من  دوالر.  2ر41 مليون  لي�شجل  فيلم رجل من حديد  �لثالث  �ىل 
�شل�شلة �فالم �شوبرمان ومن �خر�ج ز�ك �شنايدر وبطولة هري كافيل و�مي 
�د�م���ز. وت��ر�ج��ع �ي�شا م��ن �ل��ث��اين �ىل �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع فيلم ه��ذه ه��ي �لنهاية 
بطولة  ي�شارك يف  دوالر.  مليون   13 �لفيلم  فر�نكو. وجمع  للممثل جيم�س 
روجن.  و�شيث  جولدبرج  �يفان  ويخرجه  روج��ن  و�شيث  هيل  جونا  �لفيلم 
وتر�جع �ي�شا فيلم �شحرة �لبنك من �ملركز �لثالث �لذي �شجله يف �ال�شبوع 
�ملا�شي �ىل �ملركز �خلام�س ليحقق 9ر7 مليون دوالر. �شارك يف بطولة �لفيلم 

جي�شي �يزنربج ومارك روفالو و�خرجه لوي�س يرتير.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جيم كريي ينتقد فيلمه 
�ن��ت��ق��د �ل��ن��ج��م �ل���ه���ول���ي���ودي جيم 
�إىل  م�شر�ً  �جلديد،  فيلمه  ك��ري 
ما  �لعنف،  من  كثر�ً  يت�شمن  �ن��ه 
يت�شبب برت�جع  يهدد جناحه وقد 
�إي����ر�د�ت����ه. و�أف�����اد م��وق��ع ت��ي �إم زد 
�ن ك��ري عرب �شخ�شياً  �الأم��رك��ي 
ع��ن ر�أي����ه وم�����ش��اع��ره جت���اه �لفيلم 
�ن  ور�أى   ،  Kick-Ass 2 �جلديد 
فيه �لكثر من �لعنف. ولفت �ملوقع 
�لهوليودي مل يهتم  �لنجم  �ن  �إىل 
بانعكا�س موقفه على جناح �لفيلم، 
وق�����ال ����ش���ورت �ل��ف��ي��ل��م ق��ب��ل �شهر 
و�ح����د م��ن وق����وع جم����زرة مدر�شة 
ال  و�الآن  �البتد�ئية،  ه��وك  �شاندي 
 . فيه  �لعنف  ن�شبة  حتمل  ميكنني 
و�أ�شاف �أنا �أعتذر من كل �الآخرين 
�أخجل  �مل�شاركني يف �لفيلم، و�أنا ال 
منه لكن �الأحد�ث   �أحدثت تغير�ً 
�لفيلم  �ن  �إىل  ي�����ش��ار   . ق��ل��ب��ي  يف 
�ملقبل،  �أغ�شط�س  �آب  يف  �شيعر�س 
وقد حقق �جلزء �الأول منه �إير�د�ت 
عاملياً.  دوالر  مليون  ب�100  ق��درت 
ويذكر �ن موقف كري من �جلزء 

�لثاين ي�شكل �شفعة كبرة له.

ل�س يتخفى يف كي�س �شفاف
قام ل�س بريطاين بالتخفي يف كي�س بال�شتيك �شفاف قبل 
�أن يقدم على �شرقة متجر د�خل حمطة بنزين بالتعاون 
مع ل�س �آخر، م�شتخدماً جهاز �الآيفون �خلا�س به على 
كونه م�شد�شا – بعدما حاول �أمن �ملتجر �الإم�شاك به - 
غر �أن لوحة �ملفاتيح �أ�شاءت وك�شفت �أالعيبه �ل�شاذجة 
ودفعت �ل�شحف �ملحلية يف بريطانيا لتلقبه ب� �أغبى ل�س 

يف �لعامل !
بالك�شف عن هوية  بريطانيا  �ل�شرطة يف  قو�ت  ومتكنت 
�لل�س جيمي نيل ، و�ألقت �لقب�س عليه يف �شهر �شبتمرب 
�ملا�شي بعد يومني فقط من و�قعة �ل�شرقة، وذلك بعدما 
متكن من �لهرب هو و�شديقه، غر �أن كامر�ت �ملر�قبة 
�شهلت مهمة �لتعرف عليه، خا�شة الأنه كان يرتدي كي�س 

بال�شتيك �شفافا على ر�أ�شه.
ومت �حلكم على نيل و�شديقه بال�شجن ملدة عامني لكٍل 
تناولت  �ملحلية  �ل�شحف  �أن  �ل�شرقة، غر  بتهمة  منهما 
�حلكم عليهما ب�شورة تهكمية مطالبة �لق�شاء مبحاكمة 

نيل بتهمة �لغباء!

خادمة تذبح طفلة كفيلها 
قامت خادمة �إثيوبية �جلن�شية، بذبح طفلة كفيلها �لتي 
�أع��و�م يف حمافظة حوطة بني متيم،   9 �لعمر  تبلغ من 

وفق �شحيفة تو��شل �ل�شعودية. 
وقالت �ل�شحيفة �إن �خلادمة �الإثيوبية �لتي جتردت من 

�إن�شانيتها �أقدمت على ذبح �لطفلة، د�خل دورة �ملياه. 
بني  حوطة  مبحافظة  �الأم��ن��ي��ة  �ل��دوري��ات  متكنت  فيما 

متيم من �إلقاء �لقب�س على �خلادمة . 
�لعام  بني متيم  �مل�شوؤولني مب�شت�شفى حوطة  �أحد  و�أك��د 
يف �ت�شال هاتفي مع تو��شل �شحة �حلادثة، ولكنه �متنع 

عن �إبد�ء �أي تفا�شيل �أخرى. 

عا�شمة ال�شخري 
ح�شلت مدينة كيمربيدج على لقب جديد، هو عا�شمة 
�حلافل  �شجلها  �إىل  لت�شيفه  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  �ل�����ش��خ��ر 
ب���االأل���ق���اب ك��م��دي��ن��ة حت���ت���وي ع��ل��ى و�ح������دة م���ن �أف�شل 
وليام  �الأم��ر  دوقيها  �لعامل، وحتمل لقب  �جلامعات يف 

وزوجته كيت. 
�ملدينة متلك �الآن �أكرب عدد من �لنا�س �لذين ُيعانون من 
�الأخرى،  �لربيطانية  �ملدن  �شكان  مع  باملقارنة  �ل�شخر 
ما جعل مبيعات عقار�ت عالج �ل�شخر يف �أ�شو�ق �ملدينة 

�لعريقة ت�شهد �رتفاعاً بن�شبة %130 يف �لعام �ملا�شي. 
وقد �أظهرت در��شة بريطانية �أن %41 من �لربيطانيني 
�الآخ���ر  �مل��ن��ب��ع��ث م��ن ن�شفهم  �ل�����ش��خ��ر  �أن  م��ن  ����ش��ت��ك��و� 

يحرمهم من �لنوم فرت�ت طويلة يف �لليل. 
و�شنفت �لدر��شة مدينة كيمربيدج يف �ملرتبة �الأوىل على 
الئحة �ل�شخر تلتها مدينة �شتوكبورت يف �ملرتبة �لثانية 
يف  رم��ف��ورد  ومدينة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  وي�شتابل  وب��ل��دة 

�ملرتبة �لر�بعة ومدينة بورت�شموث يف �ملرتبة �خلام�شة.

ابنة الـ 16 تبدو عجوزا
�أعر��س ور�ثية نادرة جعلتها تبدو وكاأنها يف �لعقد �ل�شاد�س من عمرها، وعر�شتها  عانت مر�هقة بريطانية من 
�شنو�ت طويلة من �لتهكم �لقا�شي وحتى �الإعتد�ء �جل�شدي من قبل زميالتها. وقالت �شحيفة ديلي ميل �ليوم 
�الإثنني، �إن ز�ر� هارت�شورن، �لبالغة من �لعمر 16 عاماً، ورثت �أعر��س ما ي�شمى ب� �حلثل �ل�شحمي ، �لذي يجعل 
جلدها متجعد�ً وملتوياً، من و�لدتها، تري�شي، �لتي تعاين من �ملر�س نف�شه. و�أ�شافت �أن جر�ح جتميل بالواليات 
�ملتحدة �شمع بق�شة ز�ر�، و�أجرى لها عملية جتميل ناجحة من دون مقابل، ما �شاعدها على ��شتعادة ثقتها بنف�شها 
و�لتخل�س من �لكابو�س �ملخيف �لذي جعلها تبدو مثل �إمر�أة متقدمة بال�شن. و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �لعملية 
مّكنت ز�ر� من �قامة عالقة غر�مية، و�لتفكر مبتابعة �لدر��شة بعد �نقطاعها عنها ب�شبب مظهرها، و�لذي جعل 
�لكثر ممن هم حولها يعتقدون �أنها �شقيقة �أمها ولي�س �بنتها. و��شطرت ز�ر� ذ�ت مرة �إىل مغادرة حافلة للنقل 

�لعام وهي تبكي لعدم متكنها من �ثبات �أنها موؤهلة للح�شول على تذكرة طفل حني كان عمرها 12 عاماً.
�إنها كانت ت�شعر باحلرج من نظر�ت �لنا�س قبل �لعملية، لكنها تبدو �الآن مثل  �إىل ز�ر� قولها  ون�شبت �ل�شحيفة 
�لفتيات �الأخريات من �شنها ومل تعد ت�شعر باأن �لنا�س يحّدقون بوجهها عندما ت�شر يف �ل�شارع، و�شارت ت�شعر �الآن 

باأنها مر�هقة ولي�شت �إمر�أة يف �ل�شتينات من �لعمر .
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طفلة تاأكل ا�شابعها الع�شرة
ال يت�شور �أحد �أن ُيقدم �شخ�س �شوي على �أكل �أ�شابعه وكاأنها 
�ل�شلوك  هذ�  على  تقدم  �أن  عقل  يتخيل  وال  �ملف�شلة!،  وجبته 
�ل�شعور  عليها  ي��ب��دو  �أن  دون  ���ش��ن��و�ت،  �الأرب����ع  تتعد  مل  طفلة 
باالأمل! مالك طفلة فل�شطينية تعاين من مر�س غريب حر 

�الأطباء وعجزو� عن عالجها يف د�خل فل�شطني.
ال  �لتي  �بنته  �ملحلية حالة  �شفا  لوكالة  �لطفلة  و�ل��د  وي��روي 
عن  �لع�شرة  الأ�شابعها  فقدها  يف  ت�شبب  �ل��ذي  مر�شها  يعرف 
�أن  و�ل��ده��ا من  ويخ�شى  تفعل  ت�شعر مبا  وه��ي ال  �أكلها  طريق 

تقوم �بنته مالك باأكل ج�شمها.
ي�شتطيع  ومن  �لفل�شطيني  �لرئي�س  �لطفلة  و�ل��د  طالب  وقد 
م�شاعدته من �شتى �أنحاء �لعامل مل�شاعدته يف عالج �بنته �لتي 

قرر �الأطباء وجود عالج لها يف �خلارج.

وفاة ر�شيعة عادت من املوت
وفاتها  �أعلنت  �لتي  ميالغرو�س  ل��وث  �الأرجنتينية  �لر�شيعة 
�أن يعرث عليها على قيد �حلياة يف �مل�شرحة،  �لعام �ملا�شي قبل 
�لعائلة وم�شدر  �أعلنت  �أزم��ة قلبية على ما  �إث��ر  توفيت �الأح��د 
ط��ب��ي. وق��ال��ت خ��ال��ت��ه��ا د�ن��ي��ي��ال ت�����ش��ي��ار�م��وين يف ر���ش��ال��ة على 
لوث  حياتي  يف  ي��وم  �تع�س  »�إن��ه  �الجتماعي:  �لتو��شل  �شبكات 

ميالغرو�س فرون بوتيت القت حتفها«.
ويف �لعا�شر من ني�شان �أبريل 2012، عرث على �ملولودة �جلديدة 
بعد �شدور وثيقة وفاة ب�شاأنها، على قيد �حلياة بف�شل �إ�شر�ر 
و�لدتها على روؤية جثة �بنتها يف م�شرحة م�شت�شفى يف مدينة 
�أن  �إىل  يومها  �لتحقيق  وخل�س  ���ش��رق(.  )���ش��م��ال  ر�شي�شتنيا 
حر�رة  فتور  بف�شل  �حلياة  قيد  على  بقيت  �جل��دي��دة  �مل��ول��ودة 
�جل�شم ما �أدى �إىل حالة �إ�شبات �شمح باحلفاظ على �لوظائف 
رو�شاريو  يف  م�شت�شفى  يف  �الأح��د  �لر�شيعة  وتوفيت  �حليوية. 
)و�شط( بعد �إدخالها �إىل �لعناية �لفائقة على ما �أو�شح م�شوؤول 

�ل�شحة يف �لبلدية ليوناردو كارو�نا.

كهل يذبح زوجته من الوريد 
اإىل الوريد ويخرج اأمعاءها 

�أقدم كهل مبنطقة �الأخو�ت من حمافظة �شليانة ) �شمال غرب 
تون�س( على ذبح زوجته من �لوريد �إىل �لوريد و�لتنكيل بجثتها 
، حيث �شّق بطنها و �خرج �أمعاءها، على خلفية م�شاكل عائلية.

�خلالف  �أّن  �الث��ن��ني،  �أم�س  تون�شية  �إعالمية  م�شادر  وذك��رت 
بني �ل�شحية وزوجها �شرعان ما حتّول �إىل معركة بينهما ويف 
حلظة غ�شب ��شتّل �لزوج �شكينا كبر �حلجم وذبح به زوجته 

وف�شل ر�أ�شها عن جّثتها ثّم �أخرج لها �أمعاءها والذ بالفر�ر.
على  �الول  �أم�����س  ���ش��ب��اح  �ل��ع��ث��ور  �ن���ه مت  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
مف�شول  �شبه  ور�أ�شها  �لّدماء  من  بركة  و�شط  �ل�شحية،  جثة 
�الأمن  �إع��الم رجال  و�أمعاءها بجانب جثتها، ومّت  عن ج�شدها 
يف  �ل�شبهة  �نح�شرت  و�لتحريات  �الأبحاث  وبانطالق  باالأمر، 
�الأبحاث جارية معه  ت��ز�ل  �لقب�س عليه، وال  �إلقاء  ومّت  �ل��زوج 

للوقوف على �أ�شباب �رتكابه لهذه �جلرمية �لب�شعة.
ملكة جمال �لواليات �ملتحدة �يرين بر�دي لدى و�شولها على �ل�شجادة �حلمر�ء حل�شور عر�س فيلم 'The Heat' يف مدينة نيويورك.  )يو بي �آي(

دميي لوفاتو تفقد والدها 
دميي  �الأم��رك��ي��ة  �لنجمة  ف��ق��دت 
لوفاتو و�لدها باتريك �لذي كانت 

تربطها به عالقة م�شطربة.
ماغازين  �أ�������س  ي����و  م���وق���ع  ون���ق���ل 
با�شم  �مل���ت���ح���دث  ع����ن  �الأم�����رك�����ي 
من  و�ل��ده��ا،  وف��اة  تاأكيده  لوفاتو 

دون �إعطاء مزيد من �لتفا�شيل.
�لكربى  ل��وف��ات��و  �شقيقة  وك��ت��ب��ت 
تويرت   موقع  على  تغريدة  د�ال���س 
�رقد ب�شالم يا �أبي ، تلتها تغريدة 
م���ن و�ل��دت��ه��ا دي���ان���ا دي ال غ���ارز� 

�شكر�ً على حبكم و�شلو�تكم .
على  �شنة(   20( لوفاتو  تعلق  ومل 
�ن عالقتها  �لعلم  مع  بعد،  �الأم��ر 
ب���و�ل���ده���ا ك���ان���ت م�����ش��ط��رب��ة وقد 
ذك�����رت �ن����ه خ��ذل��ه��ا ب���ال���رغ���م من 
وكانت  م���ر�ر�ً،  جانبه  �إىل  وقوفها 
يتحدثا  �أن  دون  م��ن  ���ش��ن��و�ت  مت��ر 

�إىل بع�شهما.
ل��وف��ات��و ذكر  ب��ات��ري��ك  �ن  وي���ذك���ر 
من  ي���ع���اين  �ن����ه   2011 �ل���ع���ام  يف 
ي�شعى  �ن�����ه  م�������ش���ر�ً  �ل�������ش���رط���ان، 
�بنته وكل ما يريده  للتو��شل مع 

هو حبها.

�شوارزينغر يف فيلم 
عن )املوتى الأحياء(

�أعلن عن عودته يف �جلزء  �أن  بعد 
�خل����ام���������س م�����ن ت���رم���ي���ن���اي���ت���ور، 
حاكم  �الأم���رك���ي،  �لنجم  ي�����ش��ارك 
�أرنولد  �ل�شابق،  كاليفورنيا  والي��ة 
�شو�رزينغر، يف بطولة و�إنتاج فيلم 

عن �ملوتى �الأحياء.
وذكر موقع فارييتي �الأمركي، �أن 
�لبطولة  دور  �شيوؤدي  �شو�رزينغر 
يف فيلم ماغي �لذي �شيتوىل �أي�شاً 
عن  �لفيلم  ق�شة  وت���دور  �إن��ت��اج��ه. 
�الأ�شخا�س  يحّول  فرو�س  �نت�شار 
�لبالد،  �أنحاء  يف  �أحياء  موتى  �إىل 
و�لد  دور  �شو�رزينغر  فيه  وي���وؤدي 
�أنها  ت��ق��ب��ل  ع���ل���ى  �ب���ن���ت���ه  ي�����ش��اع��د 
ميتة  �إىل  ف�شيئاً  �شيئاً  �شتتحول 

حية.
و���ش��ي��ت��وىل �إخ������ر�ج �ل��ف��ي��ل��م هري 
عملية  ت���ب���د�أ  �أن  ع��ل��ى  ه��وب�����ش��ون، 

�إنتاجه باخلريف �ملقبل.

حتقيقاً  �لربيطانية  مان�شي�شرت  جامعة  متحف  فتح 
ن�شف  بالتحرك  م�شري قدمي  متثال  قيام  و�قعة  يف 
كانت  وح��ده��ا  �مل�����ش��ادف��ة  درج����ة،   180 ك��ام��ل��ة،  دورة 
فيديو  ك�شف  بعدما  �لغريبة،  �لظاهرة  �إكت�شاف  ور�ء 
مل  �أح��د�ً  �أن  �لتلفزيونية،  �لد�ئرة  كامر�ت  �إلتقطته 
يقم بتحريك �لتمثال. وقالت �شحيفة �لديلي مرور 
مان�شي�شرت  ج��ام��ع��ة  متحف  �أم��ن��اء  �إن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 
ل�شخ�شية  متثااًل  �أن  �إكت�شفو�  حني  بالذهول  �أ�شيبو� 
، حت��رك ن�شف دورة كاملة من  – �شينو  ن��ب  ت��دع��ى  
�أم���ا �ملفاجاأة  �مل��ت��ح��ف.  ي��و�ج��ه زو�ر  ي��ع��د  م��ك��ان��ه، ف��ل��م 
�إد�رة  �لتحقيق، حني جلاأت  �أثناء  �لكربى فقد وقعت 
كامر�ت  �شجلتها  �لتي  �لفيديو  �شر�ئط  �إىل  �ملتحف 
د�ئرة �ملر�قبة �لتلفزيونية، لتكت�شف �أن ال �أحد �إقرتب 

من �لتمثال، بل حترك من تلقاء نف�شه.
حتريك  مت   ، يوتيوب  م��وق��ع  على  بثه  مت  فيديو  ويف 
�ل�شريط  �أو حتريك   ، �ل�شريط بطريقة  تامي ال�شب 
حركة  �أن  �ل�شريط  �أظ��ه��ر  �ل��زم��ن،  ليخت�شر  ب�شرعة 
�لتمثال �إ�شتمرت �أ�شبوعاً كاماًل، فقد بد�أت يوم �لثاين 
من �شهر �إبريل 2013، و�إ�شتمرت حتى يوم �لتا�شع من 
�إبريل، و�لتمثال �لذي يبلغ طوله نحو 26 �شنتيمرت�ً، 

 4 �أي نحو  �مليالد،  1800 قبل  �إىل عام  تاريخه  يعود 
�الآث��ار لظاهرة  تف�شر�ت خ��رب�ء  وتباينت  ع��ام.  �آالف 
�أن ما يعرف  �لبع�س  �لغريبة، فيزعم  �لتمثال  حركة 
�أمني متحف  �لفر�عنة ور�ء ما حدث، فيقول  ب� لعنة 
 ، �مل�شريات  علم  وخبر  ب��ر�ي�����س،  كمبل  مان�شي�شرت، 
�لوحيد  �أن��ه  �إعتقد  لكنه  �لتمثال،  �أن��ه الح��ظ حت��رك 
�لذي الحظ ذلك، ويزعم بر�ي�س �أن مومياء �شاحب 

�لتمثال �إن دمرت، حتل قو�ه يف متثاله .
وع��ل��ى �جل��ان��ب �الآخ����ر، ي��رف�����س �ل��ك��ث��ر م��ن �لعلماء 
هذه �لنظرة �خلر�فية ، ومييلون للبحث عن تف�شر 
ت�شبب  �مل��ك��ان  �إه��ت��ز�ز  �أن  �لبع�س  ي��رى  حيث  علمي، 
بحركة �لتمثال، يقول بر�ين كوك�س، �شاحب برنامج 
حركة  �إن  �الإي��رل��ن��دي:  بالتلفزيون   ، �حلياة  عجائب 
وي�شيف  �ل��ت��م��ث��ال،  ب��ت��ح��رك  ت�شببت  ب��امل��ك��ان  �ل�����زو�ر 
�حلجر  م��ادت��ي  ب��ني  و�لتباين  �ل��ذب��ذب��ات  �إن  كوك�س: 
�ملو�شوع  �ل��رف  وزج��اج  �لتمثال  منه  �مل�شنوع  �الأمل�س 
فريق  يت�شاءل  فيما   . �لتمثال  دور�ن  يف  ت�شببا  عليه، 
من �خل��رب�ء، ومل��اذ� تكون �حلركة د�ئ��ري��ة؟. وت�شيف 
لغز  حلل  جارية  ت��ز�ل  ال  �لتحقيقات  �إن  �ل�شحيفة: 

دور�ن �لتمثال. 

متثال فرعوين يتحرك مبفرده

املمثلة كيلي روثرفورد مفل�شة 
�لنجمة  و�شع  بتدهور  فر�س،  د�ن��ي��ال  �ل�شابق  زوجها  من  �الأوالد  على  و�لو�شاية  �لطالق  معركة  ت�شببت 
�ن روثرفورد مفل�شة وقد  �إم زد �الأمركي  و�أف��اد موقع تي  �إفال�شها.  �ملايل ال بل  �الأمركية كيلي روثرفورد 

تقدمت بطلب ر�شمي ل�شهر �إفال�شها حتت �لف�شل �ل�شابع.
 و�أ�شار �إىل �ن �ملمثلة ت�شر يف �الأور�ق �لقانونية �إىل �نها متلك 23 �ألفا و937 دوالر�، فيما تر�كمت عليها 

ديون فاقت �ملليوين دوالر. و�أو�شح �ن �أجرها �ل�شهري تر�جع من 486 �ألف دوالر خالل ت�شوير م�شل�شل 
غو�شيب غرل �إىل �ألف و279 دوالر� فقط. 

وذكر �ن م�شكلة روثرفورد هي �نها �نفقت حو�يل 1.5 مليون دوالر على �لنفقات �لقانونية ملعركة �لطالق 
و�لو�شاية على �أوالدها من زوجها �ل�شابق د�نيال غر�س. ولفت �ملوقع �إىل �ن �شر�ئب دخل تر�كمت على 

�ملمثلة �أي�شاً وهي تقدر بحو�يل 350 �ألف دوالر عن �لعام 2012. و�أ�شاف �نها �قرت�شت حو�يل 10 
�آالف دوالر من �الأهل و�الأ�شدقاء كي تخرج من �الأزمة.


